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Донори та партнери
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ХТО МИ
Одеська обласна організація 
ВГО КВУ — незалежна неурядова 
організація — регіональний лідер 
в сфері демократизації та захисту 
й просуванні прав людини.
Створена у 1997 році, легалізована 
у 1998 році, як юридична особа 
зареєстрована у 2004 році.

МІСІЯ
Одеська обласна організація 
ВГО КВУ — незалежна неурядова 
організація — регіональний лідер 
в сфері демократизації та захисту 
й просуванні прав людини.
Створена у 1997 році, легалізована 
у 1998 році, як юридична особа 
зареєстрована у 2004 році.

 Луцьк
 Львів
 Рівне
 Івано-Франківськ
 Чернівці
 Хмельницький
 Київ
 Черкаси
 Кропивницький
 Віниця
 Тернопіль

 Миколаїв
 Херсон
 Дніпро
 Краматорськ
 Сєвєродонецьк
 Харків
 Суми
 Чернігів
 Одеса
 Полтава

ГЕОГРАФІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ
Організація має успішний 
досвід виконання національних, 
регіональних та локальних 
проектів та надійних партнерів  
в 20 областях України.

В Одеський області організація 
має 7 представництв в містах:

  Одеса
  Білгород-Дністровський
  Ізмаїл
  Подільськ
  Рені
  Роздільна
  Татарбунари

ПРО НАС

1. Сприяння чесним і прозорим виборам;

2. Сприяння розвитку демократичних інститутів;

3. Посилення правових можливостей населення і громад. Захист і просування прав людини;

4. Розвиток медіа та громадської журналістики.

 Медійність;

 Здатність створювати ексклюзивні продукти;

 Гнучкість і мобільність в ситуації змін;

 Є лідером думок в ключових напрямках 
діяльності для об’єктів впливу;

 Професіоналізм співробітників;

 Незалежний статус організації, що дозволяє 
приймати самостійні рішення і здійснювати дії;

 Репутаційний капітал; 

 Успішний досвід здійснення проектів на 
локальному, регіональному та національному 
рівні;

 Налагоджені відносини і партнерство зі 
стейкхолдерами;

 Представництво мережевих національних 
асоціацій (УГСПЛ, Громадянська мережа 
«Опора», ГС «Мережа правового розвитку», 
Мережа «Громадські ініціативи»);

 Здатність залучати ресурси з різних джерел і 
успішна грантова історія.

КООРДИНАТОРОМ

РЕГІОНАЛЬНИМ ПАРТНЕРОМ

ЧЛЕНОМ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЯ Є:
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КОМАНДА
ТА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

АНАТОЛІЙ БОЙКО
Голова організації

ІННА
ВАСЮТИНСЬКА

Головний бухгалтер

ЮЛІЯ ЛІСОВА
Адвокат, експерт

НАДІЯ БОНДАРЕНКО
Заступник Голови організації, 

керівник програми.

ІГОР ЛУГОВСЬКИЙ
Координатор проектів,

експерт

КОСТЯНТИН ОНІЩУК
Юрист приймальні

ІГОР БРИНОШ
Заступник Голови організації, 

керівник програми.

КОМАНДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ

ЄВГЕНІЯ ГЕНОВА
Заступник Головного редактора 

видання “ІзбірКом”

ХРИСТИНА
 РЕМІЗОВА

Експерт

АНАСТАСІЯ
МАТВІЄНКО

Заступник Голови організації, 
керівник програми.

КИРИЛО БОЙКО
Журналіст видання

“ІзбірКом”

СОФІЯ САМКОВА
Експерт 

ВАЛЕРІЙ БОЛГАН
Керівник програми та

медіа-холдінгу “ІзбірКом”.

АНДРІЙ ГОНЧАРОВ
Експерт 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОГРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

   
  А

Д
М

ІН
ІС

ТР
АТ

И
ВН

І  
П

ІД
РО

ЗД
ІЛ

И

ФІНАНСОВИЙ
ВІДДІЛ

ЮРИДИЧНИЙ
ВІДДІЛ

 РО
ЗВИ

ТКУ 
Д

ЕМ
О

КРАТИ
ЧН

И
Х

ІН
С

ТИ
ТУТІВ

П
РО

ЕК
Т 

 №
1

П
РО

ЕК
Т 

 №
1

П
РО

ЕК
Т 

 №
1

П
РО

ЕК
Т 

 №
1

П
РО

ЕК
Т 

 №
2

П
РО

ЕК
Т 

 №
2

 П
РА

В Л
Ю

Д
И

Н
И

 ТА
 

П
О

С
И

Л
ЕН

Н
Я 

П
РА

ВО
ВИ

Х
 

М
О

Ж
Л

И
ВО

С
ТЕЙ

 

РО
ЗВИ

ТКУ 
ГРО

М
А

Д
ЯН

С
ЬКО

ГО
С

УС
П

ІЛ
ЬС

ТВА

РО
ЗВИ

ТКУ М
ЕД

ІА
ТА

 ГРО
М

А
Д

С
ЬКО

Ї
Ж

УРН
А

Л
ІС

ТИ
КИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВІДДІЛ

АДМІНІСТРА-
ТИВНИЙ  ВІДДІЛ

ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА
 КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
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ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ КВУ В 2017 РОЦІ

в цифрах

18

754

240

49

>60

7

13

14

110

138
3249

>2000

6 700

регіонів України охоплені 
діяльністю

безоплатних правових 
консультацій

телевізійних сюжетів про 
діяльність організації

круглих столів  
та прес-конференцій

одеських та національних 
ЗМІ висвітлювали діяльність 
організації

випусків газети «ІзбірКом», 
сукупним тиражем 80 000

національних та 
регіональних проектів

видань, сукупним 
тиражем 22 700 

телеефірів 
і коментарів ТБ 

навчальних 
заходів

учасників

згадувань в одеських і 
всеукраїнських інтернет-ЗМІ

матеріалів на сайті 
«ІзбірКом», 312 000 сеансів

НАЙБІЛЬШ ЗНАКОВІ ЗМІСТОВНІ 
ПОДІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ:

Розроблена та на базі 4 обласних центрів апробована Методологія оцінки залучення 
громадян до вироблення міської політики на основі підходу ОЕСР;

Розроблена та розпочата апробація Методології оцінки прозорості місцевих 
бюджетів;

Розпочато реалізацію проекту «Доброчесні місцеві депутати» для підвищення 
відповідальності депутатів 12 обласних центрів щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів;

На базі м. Татарбунари розпочато пілотний проект по формуванню сталого 
безпечного середовища в громаді як результату спільної участі та відповідальності 
всіх місцевих стейкхолдерів;

Організація виступила засновником Центру публічних розслідувань – відкритої 
платформи для консолідації та співпраці журналістів-розслідувачів та активістів 
регіону;

Громадська кампанія «“Атестація” депутатів місцевих рад» вийшла за межі Одеської 
області та розширена до 10 областей України;

Розроблено лінійку унікальних антикорупційних інструментів для місцевих громад та 
впроваджено 52 інструменти в 23 об’єднаних громадах 7 областей України;

Разом з медіа з 4 регіонів України реалізовано ініціативу «Протидія “мові ворожнечі” 
в ЗМІ»;

Організація увійшла до складу фундаторів «Одеської коаліції реформ» – 
регіонального партнера Реанімаційного пакету реформ;

Татарбунарський Офіс Мережі правового розвитку перетворився на інтеграційний 
майданчик з питань надання правових та адміністративних послуг в громаді;

Проведено модернізацію сайту та створено стратегічний план інтернет-видання 
«ІзбірКом» на 2017-19 роки.
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ПРОЕКТ «ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 10 ПРИНЦИПІВ 
УСПІШНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ПРОЦЕСУ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВІД ОЕСР»:

 Волинська
 Луганська
 Одеська
 Чернігівська

 
ГРОМАДСЬКА КАМПАНІЯ «АТЕСТАЦІЯ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ 
РАД» ТА ПРОЕКТ «ДОБРОЧЕСНІ ДЕПУТАТИ»:
 Дніпропетровська
 Донецька
 Івано-Франківська
 Львівська
 Одеська
 Полтавська
 Рівненська
 Сумська
 Херсонська
 Харківська
 Черкаська
 Чернівецька
 
ПРОГРАМА «ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ»:

 Дніпропетровська
 Івано-Франківська
 Кіровоградська
 Миколаївська
 Тернопільська
 Харківська
 Херсонська

 
ПРОЕКТ «ПРОТИДІЯ “МОВІ ВОРОЖНЕЧІ” В ЗМІ»:

 Миколаївська
 Одеська
 Чернівецька
 Херсонська

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ В 2017 РОЦІ

В 2017 РОЦІ ПРОЕКТАМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ БУЛО 
ОХОПЛЕНО 18 ОБЛАСТЕЙ 
УКРАЇНИ

Івано-Франківська

Тернопільська

Чернівецька

Львівська

Волинська
Рівненська

Чернігівська

Сумська

Полтавська Харківська

Луганська

Донецька

Одеська

Херсонська

Дніпропетровська
Кіровоградська

Миколаївська

Черкаська
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НАПРЯМОК «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ 
ПРИНЦИПІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ВЛАДИ ТА ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ»

ЗАЛУЧЕННЯ 
ГРОМАДЯН 
ДО УПРАВЛІННЯ 
МІСТОМ

Обласна організація ВГО «Комітет 
виборців України» розроблено 
новий підхід до оцінювання практики 
залучення громадян до управління 
на рівні міста, який дозволяє не лише 
діагностувати, чи органи місцевого 
самоврядування забезпечили 
можливості для участі громадян в міській 
політиці в своїх нормативно-правових 
актах, але й визначити,  
як органи місцевого самоврядування на 
практиці користуються наявними в них 
інструментами залучення громадян.

Діагностика рівня залучення громадян 
відбувалась в Одесі, а також Чернігові, 
Луцьку та Сєвєродонецьку в партнерстві 
з Регіональними ресурсними центрами 
з розвитку самоорганізації та місцевої 
демократії та супроводжувалось 
інформаційно-просвітницькою кампанією 
щодо кращих світових та українських 
практик взаємодії органів місцевого 
самоврядування з громадянами.

За результатами оцінювання в 4-х містах 
відбулись публічні дискусії щодо можливих шляхів 
подальшого підвищення рівня залучення громадян, 
органи місцевого самоврядування 4-х міст отримали 
комплексні рекомендації щодо подальших кроків, 
які можуть допомогти зробити більш ефективною 
взаємодію з громадянами. Найголовніше, що в усіх 
чотирьох містах представники органів місцевого 
самоврядування визнали необхідність не тільки 
нормативного врегулювання можливостей для 
громадської участі, а й докладання зусиль до того, 
щоб громадяни знали про такі можливості та могли 
ними без надзусиль скористатись на практиці.

Для громадян випущено 16 унікальних 
інформаційно-просвітницьких матеріалів, 
переважно про маловідомі в Україні практики 
залучення громадян органами місцевого 
самоврядування, зібрані з усього світу. Статті стали 
основою для електронної добірки кращих практик 
громадської участі на основі цих матеріалів, яка в 
простій та доступній спосіб дає можливість зрозуміти, 
як громадяни можуть впливати на прийняття рішень 
та впровадження політики в своїх містах.

УНІКАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ оцінки 
практики залучення громадян до 
управління на міському рівні

4 ПУБЛІЧНІ ДИСКУСІЇ в кожному 
з залучених обласних центрів та 4 
пакети адресних рекомендацій

4 КОМПЛЕКСНІ ОЦІНКИ 
рівня залучення громадян 
в 4-х обласних центрах

16 УНІКАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-
ПРОСВІТНИЦЬКИХ МАТЕРІАЛІВ та 
електронна добірка кращих світових 
практик залучення громадян

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМІТЕТУ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ РІЧНИЙ ЗВІТ 201710 11



АТЕСТАЦІЯ ДЕПУТАТІВ 
МІСЦЕВИХ РАД

ГРОМАДСЬКА КАМПАНІЯ «АТЕСТАЦІЯ 
ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД» 
СПРЯМОВАНА НА СПРИЯННЯ 
ПОЗИТИВНИМ ЗМІНАМ В РІВНІ 
ПІДЗВІТНОСТІ ДЕПУТАТІВ 14 
МІСЦЕВИХ РАД ТА ПІДВИЩЕННЯ 
ПОІНФОРМОВАНОСТІ ВИБОРЦІВ ПРО 
ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТАННІХ.

Стартувавши з пілотування 
персонального та, водночас, 
комплексного оцінювання діяльності 
депутатів Одеської міської ради 
напередодні місцевих виборів 2015 р., 
в 2017 році Атестацією вже охоплено 
депутатів 8 міських рад обласних 
центрів: Одеси, Херсона, Львова, 
Рівного, Сум, Черкас, Дніпра та 
Краматорська, а також 6 місцевих рад 
Одеської області, включаючи обласну 
раду. За реалізацію заходів кампанії 
в кожній з 8 областей відповідає 
громадська організація – що є лідером 
в тематиці підзвітності представницьких 
органів місцевого рівня.

Окремою складовою громадської 
кампанії Атестація депутатів місцевих 
рад наприкінці 2017 року стала його 
антикорупційна складова, що передбачає 
здійснення перевірки щодо належного 
врегулювання місцевими депутатами 
конфлікту інтересів при прийнятті рішень, 
а також надання достовірних відомостей 
в деклараціях осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. До антикорупційної 
складової атестації депутатів місцевих рад 
вже долучилось 12 міст-обласних центрів: 
Одеса, Херсон, Львів, Рівне, Суми, Черкаси, 
Дніпро, Краматорськ, 
а також Харків, Полтава, Чернівці та Івано-
Франківськ.

Антикорупційна складова атестації 
депутатів місцевих рад передбачає не 
тільки визначення депутатів-порушників 
12 міських рад та притягнення їх до 
відповідальності, але й навчання для 
місцевих депутатів всіх рівнів в кожній 
з 12 областей з тематики запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів, а 
також випуск 96 аналітичних матеріалів з 
зазначеної тематики.

В грудні 2017 року громадські організації, 
які здійснюють Атестацію місцевих 
депутатів в 12 обласних центрах 
України розпочали складати реєстри 
приватних інтересів депутатів своїх 
місцевих рад, які не тільки допоможуть 
їм в подальшому визначати поведінку 
місцевих представників в умовах конфлікту 
інтересів, але й будуть корисними 
для інших громадських організацій, 
активістів та журналістів-розслідувачів, 
які переймаються доброчесністю своїх 
місцевих депутатів.

АТЕСТАЦІЯ ДЕПУТАТІВ 
МІСЦЕВИХ РАД – ЦЕ:
1. Безперервне спостереження за діяльніс-
тю депутатів 14 місцевих рад в 8 регіонах 
України по показникам відкритості та прозо-
рості, підзвітності та доброчесності;

2.  Персональна, виражена у доступному 
форматі оцінка річних результатів діяльно-
сті місцевих депутатів;

3. Перевірка здійснення прийому виборців 
місцевими депутатами 14 місцевих рад;

4. Буклети та онлайн-мапи для кожного за-
лученого міста з актуальною та перевіреною 
інформацією про контакти місцевих депута-
тів, адреси та графік проведення прийому;

5. Опитування експертів для збалансуван-
ня оцінювання по об’єктивним показникам;

6. Персональні рекомендації кожному де-
путату за підсумками спостереження та оцін-
ки;

7. Щомісячне інформування про діяльність 
місцевих депутатів кожного міста;

В результаті – удосконалення виконання 
своїх повноважень депутатами міських рад, 
а також підвищення інформованості вибор-
ців про своїх місцевих депутатів.

Долучайтесь до сторінки Атестації місце-
вих депутатів в Facebook: AttestationLC

ДОБРОЧЕСНІ ДЕПУТАТИ

ЩО ТАО ТАО Т КЕ 
? ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС

Це будь-який майновий чи немайновий інтерес
особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, 
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками
з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті,
що виникають у зв'язку з членством або діяльністю
в громадських, політичних, релігійних чи інших 
організаціях.

ЗАПОБІГАГАГ ННЯ ТА ВЯ ТА ВЯ Т РЕГУЛУЛУ ЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ – ЦЕ ПРОСТО.
Пам'ятка для депутатів місцевих рад  

ПОТЕНЦІЙНИЙ

ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС
ЩО ТАО ТАО Т КЕ ПОТЕНЦІЙНИЙ
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ? 

Наявність у особи приватного інтересу у сфері,
в якій вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи 
неупередженість прийняття нею рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень. 

ЗАПОБІГАГАГ ННЯ ТА ВЯ ТА ВЯ Т РЕГУЛУЛУ ЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ – ЦЕ ПРОСТО.
Пам'ятка для депутатів місцевих рад  

ЩО ТАКЕ РЕАЛЬНИЙ
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ? 

Суперечність між приватним інтересом особи та її 
службовими чи представницькими повноваженнями, що 
впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень.

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ – ЦЕ ПРОСТО.
Пам'ятка для депутатів місцевих рад  

ЧОМУ ВИНИКАЄ 
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ?

Тому що місцевий депутат в будь-якому випадку має 
приватне життя. 

Відповідно, в будь-якої приватної особи є власні права 
та інтереси, керуючись якими і діє будь-яка особа. 

З іншого боку, місцевий депутат, будучи обраним 
представником, який діє від імені держави в інтересах 
цілої громади, повинен керуватись інтересами громади 
в цілому, а не особистими інтересами.

місцевий депутат
діє від імені держави

в інтересах
цілої громади

у приватної
особи є права

та інтереси

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ – ЦЕ ПРОСТО.
Пам'ятка для депутатів місцевих рад  
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МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ ВІД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ

 «ГРОМАДСЬКА ШКОЛА ДІЄВИХ ПРАКТИК ЄС

З 2007 року Одеська обласна органі-
зація ВГО «Комітет виборців України» 
здійснює моніторинг роботи народних 
депутатів від Одеської області як са-
мостійно, так і у партнерстві з іншими 
громадськими організаціями. У 2017 році 
наша організація продовжила співпрацю 
з Громадянською мережею ОПОРА в 
рамках Програми USAID РАДА: Підзвіт-
ність, відповідальність, демократичне 
парламентське представництво, що 
виконується Фондом Східна Європа, де в 
Одеській області представник нашої ор-
ганізації виконував функції Громадсько-
го консультанта. Проект спрямований на 
залучення громадян до парламентського 
процесу, підвищення їх поінформовано-
сті про діяльність Верховної Ради Укра-
їни, парламентських партій та народних 
депутатів України.

Діяльність громадського спостерігача 
була зосереджена на моніторингу парла-
ментської діяльності та роботі у виборчих 
округах парламентарів від Одеської об-
ласті, підготовці інформаційно-аналітичних 
матеріалів щодо діяльності нардепів-ма-
жоритарників. Кожного місяця, на основі 
моніторингу, складався рейтинг серед 88 
нардепів-мажоритарників в межах всієї 
України. Підсумки третього року роботи на-
родних депутатів від Одеської області були 
представлені у грудні 2017 року та опри-
люднені на веб-сайті організації.

Також протягом 2017 року було проведено 
круглий стіл щодо взаємодії між політични-
ми партіями та виборцями, в якому взяли 
участь представники політичних партій, 
тренінг для помічників народних депутатів 
і дві лекції для студентів щодо інструментів 
парламентського моніторингу.

Моніторинг з 2006 року здійснюється з метою 
звернути увагу місцевих політиків і громадян на 
важливість відповідальності політиків за реаліза-
цію своїх передвиборчих програм, задля сприян-
ня впорядкуванню діяльності місцевих політичних 
партій і міських голів у напрямку реалізації страте-
гічних цілей і задач, а не короткострокових рішень 
та з метою переформатування суспільної диску-
сії під час передвиборчих кампаній в напрямку 
обговорення ідей, що містяться в передвиборчих 
програмах, замість обговорення особистостей. З 
2012 року в Одеській області на постійній основі 
ми здійснюємо моніторинг виконання передви-
борчих програм політичних партій, що мають сво-
їх представників в Одеській обласній, Одеській, 
Ізмаїльській, Білгород-Дністровській, Подільській, 
Роздільнянській та Ренійській міських радах, а 
також міських голів відповідних міст. У 2017 році 
були підведені та оприлюднені1  підсумки виконан-
ня передвиборчих програм міських голів Одеси, 
Білгород-Дністровського, Ізмаїлу, Роздільної та 
Рені протягом другого року повноважень. Резуль-
тати аналізу показали, що міські голови системно 
не підходять до реалізації своїх передвиборчих 
програм і не проявляють власної ініціативи щодо 
її виконання. Однак, незважаючи на зазначене, 
деякі міські голови виявляють зацікавленість у 
результатах аналізу.

В рамках роботи Громадської школи дієвих 
практик ЄС (CiSEP), яка впроваджується 
Інститутом Європейської політики (IEP) було 
організовано серію навчань «Навички Асоці-
ації з ЄС» для громадських активістів. Метою 
навчань було забезпечити організації грома-
дянського суспільства набором методів та 
навичок для ефективного сприяння процесу 
Асоціації України з ЄС. 
Серія навчань з 4 семінарів разом з експерта-
ми з ЄС та країн-кандидатів була сфокусована 
на аналізі законодавства ЄС та виконання 
Україною забов’язань в рамках Угоди про 
Асоціацію щодо наближення національного 
законодавства до визначених стандартів. 
Також учасники практикувались в публічних 
виступах англійською з тематики Угоди про 
Асоціацію.»  

1  http://cvu.od.ua/ua/projects/promises
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗНО

З 2012 року Одеська обласна органі-
зація ВГО «Комітет виборців України» у 
партнерстві з громадянською мережею 
ОПОРА здійснює спостереження за 
дотримання процедур в організації та 
проведенні зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО). Цілями спостережен-
ня є необхідність в об’єктивній оцінці 
процесу, запобігання можливим пору-
шенням під час складання ЗНО, забез-
печення рівних умов проходження ЗНО 
для його учасників та напрацювання 
рекомендацій для покращення процедур 
ЗНО у майбутньому.

У 2017 році спостереження за дотриман-
ням процедур здійснювалося у Одесі, 
Татарбунарах, Роздільній, Ізмаїлі, Рені і 
Подільську. На початковому етапі спо-
стереження були виявлені певні недолі-
ки у дотриманні процедур, про що було 
повідомлено Одеський регіональний 
центр оцінювання якості освіти. В по-
дальшому ці недоліки були виправлені. 
Зазначимо, що за підсумками спосте-
реження наша організація отримала 
подяку від директора Одеського РЦОЯО 
Анатолія Анісімова.

Одеська обласна організація ВГО КВУ є координатором 
Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” 
- горизонтальної мережи, до складу якої входять 39 
громадських організацій та ЗМІ з 17 областей України
(http://probudget.org.ua/contacts/).

РОЗВИТОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА

“ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!”

Створення умов для ефективного формування та 
використання місцевих бюджетів в інтересах гро-
мад шляхом підвищення доброчесності, прозоро-
сті бюджетного процесу та забезпечення участі 
громадян у ньому.

Заходьте на сайт Партнерства: 
www.probudget.org.ua 

та долучайтесь до сторінки Партнерства 
в Facebook: ProbudgetUA

 Ефективні адвокасі

 Експертний Потенціал

 Медійній Потенціал

 Партнерська мережа

 Авторитет у органів влади та громади

 Унікальні продукти

 це перша та єдина в Україні мережа ре-
гіональних НУО та ЗМІ, яка фокусується 
саме на питаннях підвищення стандартів 
і ефективності бюджетного процесу на 
місцевому рівні;

 це мережа, яка включає в себе не тільки 
НУО, а й ЗМІ;

 це мережа, до якої входять більшість ре-
гіональних НУО, які займаються питання-
ми місцевих бюджетів в Україні;

 це молода мережа, в яку входять відо-
мі регіональні НУО, що мають досвід, 
історію, спроможність та репутацію для 
ефективного впливу;

 це горизонтальна мережа регіональних 
НУО та ЗМІ. Стратегічні рішення прийма-
ються шляхом загального обговорення 
учасників Партнерства, а організацію їх 
виконання забезпечують організація-ко-
ординатор і робочі групи з числа органі-
зацій-членів Партнерства;

 це мережа, в яку входять організації з 
усіх субрегіонів України: від Чернігова до 
Одеси і від Сєверодонецька, до Львова;

 використовує весь доступний спектор 
інструментів і підходів: починаючи від 
експертних досліджень, аж до інфор-
маційних і адвокасі кампаній, вуличних 
акцій і флешмобів.

Місія 
Партнерства: 

Компетенції 
Партнерства:

Унікальність 
Партнерства: 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ В ОТГ

Понад 50 антикорупційних інструментів в 22 ОТГ-партнерах програми USAID DOBRE протягом верес-
ня-листопада 2017 року впровадила команда Громадського партнерства “За прозорі місцеві бюдже-
ти!” (http://probudget.org.ua/) в рамках програми навчання та наставництва для громадян “Запобіган-
ня корупції в об’єднаних територіальних громадах”.

Програмою було охоплено Дніпропетровську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Миколаївську, 
Тернопільську, Харківську та Херсонську області.

Але результат був того вартий – в 14 
ОТГ прийняли нормативно-правові акти 
щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, в 11 - Антикорупційні 
програми, в 6 - створили Антикорупційні 
ради, в 5 - запровадили Антикорупційну 
експертизу, ще в 5 - впроваджено 
візуалізацію бюджету, в 3 ОТГ 
прийняли Положення про Консультації 
з громадськістю, в 3 відтепер 
призначатимуть на посади за конкурсом, 
2 ОТГ створили Наглядові ради КП, ще 
в 2 ОТГ ОМС почали використовувати 
Prozzorro та в 1 ОТГ ОМС почали 
використовувати E-data .

Крім цього, в грудні 2017 понад 80 представ-
ників об’єднаних територіальних громад, в 
яких впроваджувались антикорупційні ін-
струменти, експерти, представники донор-
ських організацій зібрались на триденну 
сесію «Пошук майбутнього: Об’єднані тери-
торіальні громади без корупції».

Учасники форуму напрацювали детальну 
стратегію подальшого посилення антико-
рупційного захисту новостворених громад й 
наступним кроком стане реалізація сформо-
ваної стратегії спільно з командою Громад-
ського партнерства «За прозорі місцеві бю-
джети!», регіональними ГО та громадськими 
активістами з об’єднаних територіальних 
громад-партнерів програми USAID DOBRE. 

ЩО БУЛО 
ЗРОБЛЕНО: 
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ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЗОРОСТІ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ – ОДНЕ З 
СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ГРОМАД-
СЬКОГО ПАРТНЕРСТВА “ЗА ПРО-
ЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!”.

Для реалізації цього завдання у 2017 
році експерти Громадського Парт-
нерства “За прозорі місцеві бюдже-
ти!”, НАДУ при Президенті України, 
Асоціації міст України в рамках 
проекту “Публічні бюджети від А до 
Я”, що реалізувався Фондом “Схід-
на Європа” та ПАУСІ за фінансової 
підтримки ЄС розробили нову версію 
Методології оцінки рівня прозорості 
місцевих бюджетів.

Попередня версія методології розро-
блена та успішно апробована Парт-
нерством у 2015-2016 роках (http://
probudget.org.ua/db_pic/images/fi les/
fi le_1484574526.0942.pdf).

Наприкінці 2017 року за підтримки МФ “Відроджен-
ня” стартував проект “Підвищення прозорості бю-
джетного процесу на локальному рівні”, в межах 
якого експерти Партнерства, використовуючи роз-
роблену Методологію, проведуть повну оцінку рів-
ня прозорості всіх стадій бюджетного процесу в усіх 
обласних центрах та сформують на ї ї основі перший 
Індекс прозорості місцевих бюджетів, який буде 
представлено восени 2018 року. Також, за резуль-
татами оцінки, для всіх міських рад будуть підготов-
лені та передані рекомендації з підвищення рівня 
прозорості бюджетного процесу.

Нова Методологія не має аналогів 
у вітчизняній оціночній практиці та 
фактично виступає інструментом 
просування «ідеальної картини» про-
зорості місцевих бюджетів у майбут-
ньому.

Методологія доступна на сайті Парт-
нерства: http://probudget.org.ua/
biblioteka/metodologia/

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
НОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ: 
КОМПЛЕКСНІСТЬ ТА ПРЕДМЕТНІСТЬ: оцінює 
всі стадії бюджетного процесу з трьома параме-
трами прозрості (прозорість інформації, прозо-
рість рішень та інновативні практики) та містить 
139 критеріїв, що дозволяє оцінити найдрібніші 
аспекти процесу.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ: може бути застосована 
до бюджетного процесу будь якого рівня (село, 
місто, ОТГ, район, область), як громадськими ак-
тивістами, так й ОМС для самооцінки

ДІАГНОСТИКА ТА ВПЛИВ: дозволяє на тільки 
зробити детальну діагностику “слабких місць” 
а й сформувати детальну “дорожню мапу” для їх 
усунення.

ГНУЧКІСТЬ ТА КОМБІНАТОРНІСТЬ: дозволяє 
отримати детальну оцінку рівня прозорості бю-
джетного процесу як загалом чи будь якої ок-
ремої стадії (наприклад, планування), так й за 
окремим параметром прозорості ( наприклад, 
“прозорість інформації”), відкрита до доповнення 
новими критеріями та показниками.

ЗМІСТОВНІСТЬ ТА НАОЧНІСТЬ: завдяки де-
тальності дає великий матеріал для експертів, 
але, водночас, дозволяє математично виразити 
результати оцінювання та сформувати наочну ін-
фографіку

МЕХАНІЗМ ЗМАГАЛЬНОСТІ: завдяки наявно-
сті математичної оцінки дає можливість різні 
рейтинги бюджетної прозорості та додатково 
стимулювати підвищення рівня прозорості

ІННОВАТИВНІСТЬ: майже 30% критеріїв Мето-
дології присвячені оцінці рівня впровадження ін-
новативних практик в бюджетному процесі

Параметр Максимальна незважена 
сума балів за параметром

Максимальна зважена 
оцінка за параметром

Відкритість інформації 62 44

Прозорість рішень 37 27

Інновативні практики 40 29

Загалом 139 100

Рівень прозорості місцевого бюджету Кількість балів за Індексом 
прозорості місцевого бюджету

Непрозорий місцевий бюджет 0-16 б.

Задовільний рівень прозорості бюджету 17-48 б.

Високий рівень прозорості бюджету 49-71 б.

Інновативний рівень прозорості бюджету 71-100 б.
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НАПРЯМОК «РОЗВИТОК ГРОМАД. 
ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ.”

ДІЯЛЬНІСТЬ ТАТАРБУНАРСЬКОГО ОФІСУ МЕРЕЖІ 
ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
За сприяння Татарбунарської міської ради, в 
лютому 2017 року було створено Татарбунар-
ський офіс Мережі правового розвитку. Ос-
новною метою діяльності Офісу є сформувати 
критичну масу людей, які знають свої права, 
спроможні та вмотивовані їх реалізовувати. Та-
кож діяльність Офісу направлена на створен-
ня умов для розбудови спроможності громад 
вирішувати свої проблеми правовим шляхом. 
Мережа правового розвитку https://ldn.org.ua 
– це коаліція 26 організацій у 16 регіонах Укра-
їни, які розвивають територіальні громади че-
рез надання безоплатної правової допомоги.

Протягом 2017 року надано 754 безоплатних 
правових консультацій, здійснено 95 спільних 
виїзних прийомів (близько половини в сіль-
ських населених пунктах Татарбунарського 
району). Завдяки наданню сервісної правової 
допомоги та експертних послуг, вирішено бага-
то конкретних правових проблем як місцевих 
мешканців, так і самої громади. Офіс перетво-
рився на інтеграційний майданчик з питань 
надання правових та адміністративних послуг. 
Протягом року проведено більше 40 спільних 
заходів, в ході яких відпрацьовувалась прак-
тика перенаправлення клієнтів, забезпечення 
інформування, підвищення загальної якості 
сервісних послуг.

22 серпня 2017 року в м. Татарбунари від-
булася перша в регіоні спільна прес-конфе-
ренція з питань безпечного середовища, 
яка організована Координаційним офісом 
безпеки. В заході прийняли участь представ-
ники поліції, ДСНС, РДА та міської ради, які 
прозвітували про проведену роботу в сфері 
забезпечення безпеки в громаді та отрима-
ли зворотній зв’язок від місцевих мешканців. 
Публічна звітність поліції та інших органів 
для невеликої громади особливо актуальна, 
раніше нічого подібного не проводилось. 
Одним з пріоритетів діяльності Координацій-
ного офісу безпеки також є робота з молод-
дю. Протягом першого півріччя 2017 року 
проведено першу програму правового фа-
культативу для молоді з питань безпеки (25 
занять, у яких прийняло участь 818 учнів з 
п’яти навчальних закладів району).

Продовжено роботу «Школи секретарів міс-
цевих рад», протягом року проведено 11 за-
нять (154 учасники). Впровадження такого 
навчання надало можливість представни-
кам місцевого самоврядування як отримати 
нові практичні знання, так і підвищити кому-
нікацію та взаємодію у своєму середовищі, з 
чиновниками районного та обласного рівня, 
громадськими активістами. Розроблено низ-
ку правових рекомендацій щодо вирішен-
ня типових проблем - порядку уникнення 
конфлікту інтересів, скасування реєстрації 
місця проживання та зняття з реєстрації, 
реорганізації органів місцевого самовряду-
вання об’єднаних територіальних громад.

Метою ініціативи є забезпечення сталого 
безпечного середовища в м. Татарбунари та 
Татарбунарському районі Одеської області 
як результату спільної участі та відповідаль-
ності органів місцевого самоврядування, 
поліції, інших органів державної влади, гро-
мадських формувань та місцевих мешканців. 
Така діяльність координувалась створеним 
у лютому 2017 року Координаційним офі-
сом безпеки. Меморандум «Про створення 
Координаційного офісу безпеки» підписали 
керівники 16 місцевих організацій. Завдання 
Офісу – надання правової допомоги, профі-
лактика та попередженням правопорушень, 
правова просвіта, координація всіх заходів 
з безпеки. Місцева влада передала для роз-
міщення Офісу приміщення в центрі міста на 
умовах пільгової оренди. 

Вперше в регіоні проведено базовий ло-
кальний аналіз з питань безпеки, висновки 
якого  стануть підставою та основою для 
коригування пріоритетів діяльності місцевої 
влади та правоохоронних органів, а думка 
жителів громади вперше буде врахована 
при реалізації місцевої політики в сфері без-
пеки. 

За допомогою правників одинока мати 
змогла отримати дійсний паспорт за місцем 
перебування в обласному будинку матері і 
дитини БФ «Еммануїл».

Презентація результатів локального аналізу з 
питань безпеки.

Вулична акція з дітьми з питань безпечного 
поводження.

РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОЇ ГРОМАДИ
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ПРОТИДІЯ «МОВІ ВОРОЖНЕЧІ» В ЗМІ АКТИВІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
УЧАСТІ РОМСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Метою ініціативи було зниження використан-
ня «мови ворожнечі» в матеріалах українських 
ЗМІ та посилення спроможності та відповідаль-
ності журналістів толерантно та недискриміна-
ційно виконувати свої професійні обов’язки. 
Базовою основою діяльності стало проведен-
ня моніторингу новинного контенту 10 різних 
ЗМІ протягом одного року. Найголовніші ви-
сновки моніторингу підкреслили сучасну не-
безпеку «мови ворожнечі» через швидкість 
поширення в Інтернеті та переростання в 
більш жорсткі форми з вуличним протистоян-
ням. Після експертних обговорень, звіт разом 
з інфографіками, 10-ти практичними кейсами 
впливу «мови ворожнечі» на радикалізацію 
суспільства видано окремим виданням, україн-
ською та англійською мовами. 

Протягом листопада 2017 року, в містах Хер-
соні, Чернівцях та Одесі пройшли шість од-
ноденних тренінгів, участь в яких прийняло 
152 професійних журналістів, блогерів та 
студентів. Це навчання склало перший рі-
вень навчально-практичної програми для 
місцевих журналістів з протидії «мови во-
рожнечі». З числа учасників тренінгів, на 
конкурсній основі було відібрано п’ять мі-
ні-ініціатив в сфері протидії «мові ворож-
нечі», яким надано фінансову та експертну 
підтримку. Це стало другим рівнем навчаль-
но-практичної програми, спрямованим на 
більшу мотивацію учасників навчання до 
практичної діяльності та отримання низки 
самостійних медійних продуктів в сфері про-
тидії «мові ворожнечі» в місцевих ЗМІ. Таким 
чином, більше 150 діючих та майбутніх жур-
налісти, стали «агентами змін» в журналісти-
ці в аспекті відмови від «мови ворожнечі» та 
більш широкого впровадження «миротвор-
чого» підходу. 

Фактично вперше на регіональному рівні 
було проведено дискусії з непростих тем 
використання «мови ворожнечі» в ЗМІ, осо-
бливо що торкається «мови ворожнечі» в 
спектрі українсько-російських відносин та 
поширення «мови ворожнечі» в соціальних 
мережах. Ще одним важливим результатом 
такого публічного обговорення, стало фор-
мування негативного відношення в журна-
лістській та медійній спільноті до тих колег, 
які є носіями «мови ворожнечі».

Наприкінці 2017 року розпочалась спільно 
з «Ромським правозахисним центром» реа-
лізація ініціативи, направленої на створен-
ня умов для ефективної політичної участі та 
представництва інтересів дискримінованої 
в Україні ромської спільноти. Розпочалось 
проведення базового компоненту ініціати-
ви – підготовка методології та здійснення 
моніторингу проблем політичної участі ром-
ської громади, на прикладі окремих громад 
Одеської області. 

В рамках співпраці з Татарбунарською місь-
кою радою, розпочато активності з впро-
вадження пілотного інституту «ромських 
радників» міського голови. Досягнуто до-
мовленостей про підготовку таких ромських 
активістів з числа місцевих мешканців та 
поступове їх включення до комунікаційних 
процесів в громаді, з подальшим докумен-
тальним закріпленням такої участі. Важ-
ливим напрямом роботи стала активізація 
ромів до участі у виборах до об’єднаних гро-
мад. Так, в останні два тижні до дня перших 
виборів в Березівській ОТГ Одеській облас-
ті, які відбулись 29 жовтня 2017 року, про-
ведено робочі зустрічі з місцевою владою, 
спілкування з ромською громадою та надан-
ня їм інформації та правових консультацій з 
виборчих питань та особливостей функціо-
нування об’єднаних територіальних громад.

""МОВАМОВА  ВОРОВОРОЖНЕЧІЖНЕЧІ ""
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● Російсько-українські 
відносини – 57,8%

● Національні, етнічні 
меншини – 8,4%

● Роми – 4,6%

● Люди без визначеного 
місця проживання – 4,2%

● Люди з інвалідністю - 3,9%

● Жінки – 3,6%

● Мешканці Донбасу, 
кримчани – 2,7%

● Люди з наркотичною та 
алкогольною залежністю – 
2,3%

● Представники ЛГБТ 
спільноти –1,5%

● Мігранти, біженці – 1,5%

● Внутрішньо переміщені 
особи – 1,3%

● Священники, віруючі – 
1,1%

11111000006666644444

●●  8833%%  --  М’ЯКМ’ЯКАА    

●●  1100%%  --  ЖОРСЖОРСТКТКАА   

●●  77%%  --  СЕРЕДНЯСЕРЕДНЯ   

● АКТИВІСТИ: 
ПРОУКРАЇНСЬКІ - 5,6 % 
ПРОРОСІЙСЬКІ - 36,3%

● ГРОМАДЯНИ:               
УКРАЇНЦІ - 1,5%           
РОСІЯНИ (РОСІЯ) - 38,9%

● ЦЕРКВА:                                        
УПЦ (КП) - 1%                            
УПЦ (МП), РПЦ -  4%

Інфографіка за результатами моніторингу 
використання ЗМІ «мови ворожнечі».

Студенти-журналісти під час тренінгу в м. Чернівці.

Спілкування з ромською громадою щодо 
проблем перших виборів в Березівській 
ОТГ Одеської області.
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ПРОВЕДЕННЯ XIV МАНДРІВНОГО МІЖНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЮ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО  
ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA

В 2017 році Одеська обласна організація Комі-
тету виборців України провела в регіоні Ман-
дрівний фестиваль документального кіно про 
права людини Docudays UA вже п’ятий рік по-
спіль. Протягом 15-25 грудня в місті Одесі та 12 
районних центрах Одеської області відбулось 
63 покази десяти документальних фільмів з 
програми фестивалю. 

Головна тема фестивалю 2017 року назива-
лася «Чотири градуси» і була присвячена про-
блемі зміни клімату та захисту навколишнього 
середовища. В Одеській області, на додаток 
до основної теми, фестиваль піднімав про-
блеми медіа-грамотності, використання «мови 
ворожнечі», а також розвитку публічного місь-
кого простору. Всього покази та супутні заходи 
фестивалю відвідало близько 1400 глядачів, 
переважно школярів та студентів.

Афіша XIV Мандрівного міжнародного 
фестивалю документального кіно  
про права людини Docudays UA

Показ фільму «Щоденник» та зустріч з 
режисеркою та оператором фільму.

МЕДІА ПРОЕКТИ

ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ  
РОЗСЛІДУВАНЬ

В 2017 році ООО КВУ виступила засновником 
Центру публічних розслідувань.

Основною метою Центру публічних розсліду-
вань була консолідація та надання ресурсної 
бази для публічних розслідувачів регіону, а та-
кож впровадження публічного моніторингу ді-
яльності Одеської міської ради. Для цього було 
проведено 2 публічних заходи (прес-конфе-
ренції), фінальний круглий стіл, 5 дводенних на-
вчальних тренінгів, 6 редакційних зустрічей та 
4 блоки моніторингу. В роботі школи ЦПР взя-
ли участь більше 30 учасників, 10 досвідчених 
тренерів. За результатами роботи підготовлено 
майже 300 публікацій на сайтах партнерів.

За результатами публічних заходів в одеських 
ЗМІ було опубліковано 30 авторських матеріа-
лів, 5 телепрограм, організатори проекту взяли 
участь у 5 телеефірах. Одеські та всеукраїнські 
ЗМІ за результатами першого та другого етапу 
роботи ЦПР зробили щонайменше 145 передру-
ків. Загалом до проекту висловили бажання 
приєднатися 67 активістів та журналістів, а до 
групи Центру у Facebook приєдналися більше 
500 акаунтів. 

За 9 місяців роботи проекту було підготовлено 
та опубліковано 35 розслідувальних матеріали, 
що викрили та описали корупційних схем на 
понад 1,5 млрд грн. За результатами протидії 
роботі учасникам коаліції порушено дві кримі-
нальних справи за ст. 171 КК України, а Одеська 
міська рада визнала відкритість Погоджуваль-
ної ради для громадськості. Одразу декілька 
учасників проекту отримали нагороди та премії 
різноманітних конкурсів. Олена Васіна, Олена 
Кравченко, Олександр Волошин та Ольга Си-
моненко стали лауреатами Конкурсу журналіст-
ських розслідувань, опублікованих в 2017 році 
про Одеський регіон. А Олександр Волошин та 
Олена Чернишова стали лауреатами Премії іме-
ні Василя Сергієнка.

За результатами обговорення результатів про-
екту було прийнято рішення про подальшу ро-
боту Центру в форматі Хабу для журналістів 
та активістів Одеської області, що займають-
ся розслідуваннями. Зокрема буде запущено 
форму онлайн-заявки, яку буде спрямовано 
на підтримку конкретних проектів: публікацію, 
юридичну експертизу, редакційну допомогу, 
пошук фінансування тощо. Окрім того з липня 
2017 року ЦПР підписав угоду про співпрацю з 
Інститутом розвитку регіональної преси.
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РОЗВИТОК МЕДІА-ХОЛДИНГУ ІЗБІРКОМ

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ХІД РЕФОРМ 
В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

В 2017 році ООО ВГО КВУ за допомогою Фонду міжнародної солі-
дарності та Польсько-канадської програми підтримки демократії 
провела низку заходів зі стратегічного розвитку медіа-холдингу 
ІзбірКом.

ЗАВДЯКИ ПРОЕКТУ БУЛО СТВОРЕНО:

 Створено стратегічний план видання на 2017-19 роки. Місією видан-
ня визначено: “Бути ініціатором позитивних змін в Україні, форму-
ючи громадську думку для активізації і демократизації інститутів 
громадянського суспільства, утвердження та захисту прав людини”;

 Проведено модернізацію платформи ІзбірКом (сайт повністю змі-
нив структуру, програмний код, хостинг 
та сервер);

 Стафф видання прийняв участь в проекті з монетизації ЗМ.

В 2017 році за підтримки Інтерньюз та Фонду міжнародної солідар-
ності та Польсько - канадської програми підтримки демократії було 
проведено низку заходів з інформування громадськості про перебіг 
реформ в регіоні:

 Підготовлено та розповсюджено три випуски безкоштовної газети 
«ІзбірКом» загальним накладом 30 тис. примірників;

 Підготовлено та поширено через сайт «ІзбірКом», соціальні мережі, 
тощо більше 60 інформаційних статей публіцистичного характеру, 
новин та коментарів експертів проекту для ЗМІ щодо актуальних 
питань поточного перебігу процесу реформ в регіоні та країні;

 Створено та опубліковано 15 кейсів успіху децентралізації в Одесь-
кому регіоні.

МЕДІА-АКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

МЕДІЙНІСТЬ – Є ОДНІЄЮ З КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.

ВЛАСНІ МЕДІА

50
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>2000

публічних 
заходів

телевізійних сюжетів про 
діяльність організації та 
окремих проектів, що 
вийшли в ефір майже  
700 разів

одеських та національних 
ЗМІ висвітлювали діяльність 
організації у 2017 році

телеефірів 
і коментарів ТБ 

згадувань в одеських  
і всеукраїнських  
інтернет-ЗМІ

Одеська обласна організація КВУ є 
засновником незалежного інтернет-
видання сайт «ІзбірКом» (izbirkom.org.ua).
 
Організація також є засновником суспільно-
політичної місцевої газети «ІзбірКом», яка 
видається раз на 2 місяці середнім тиражем 
понад 10 тис. примірників.

У 2016 році після відновлення та 
реконструкції відновив роботу офіційний 
сайт організації www.cvu.od.ua.

Організація активна й в соціальних мережах. 
Організація та ї ї проекти мають широке 
представлення в соціальних медіа: facebook, 
twitter, telegram, youtube, google+.

Існує й активно наповнюється офіційна 
сторінка організації: CVUOdessa та 
спеціальні сторінки для ключових 
активностей: attestationLC, investigativeod, 
StopUnfairElections, probudget.
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РЕЗУЛЬТАТИ В ЦИФРАХ:

ГАЗЕТА
«ІЗБІРКОМ»: ВИДАННЯ:

САЙТ
«ІЗБІРКОМ»:

 Видано 7 випусків (12 номерів) та 2 спеціальних додатки до газети
 загальним обсягом понад 160 шпальт
 тиражем біля 100 тис. (з додатками)

 Опубліковано понад 6 700 матеріалів:
 4965 новин
 1473 анонсів
 59 фотогалерей
 77 відео
 37 юрлікбезів
 66 статей
 34 блога (загалом кількість блогерів зросла до 80 учасників)

 
 813 тис. переглядів 
 (+77% у порівнянні з 2016 р.)
 601 тис. сеансів 
 (+107%)
 312 тис. користувачів 
 (+74%)

В 2017 році 4 новини перевищили показник в 10 тис. переглядів, 
ще понад 230 матеріалів набрали більше ніж 1000 переглядів.
 
Сторінки організації та окремих проектів організації вже зібрали 
понад 3000 користувачів.

НАШІ ВИДАННЯ У 2017 РОЦІ:

ЗВІТ «РЕЗУЛЬТАТИ ЛОКАЛЬНОГО АНАЛІЗУ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ В ГРОМАДІ: 
М. ТАТАРБУНАРИ ТА ТАТАРБУНАРСЬКИЙ РАЙОН». 
Наклад – 500 примірників, електронний варіант. 
Основу звіту складають результати опитування місцевих мешканців щодо ви-
значення безпекових проблем в громаді, оцінки діяльності органів поліції, а та-
кож виявлення зацікавленості щодо участі в процесах забезпечення безпеки в 
громаді.
 
ПОСІБНИК «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА: ПІДХІД ТА РОЗУМІННЯ». 
Наклад – 1000 примірників, електронний варіант. 
Посібник розрахований на представників органів місцевого самоврядування, 
поліції, інших органів державної влади, активних членів громади та описує підхід 
до формування безпечного середовища в громаді як спільну участь та відпові-
дальності всіх сторін. 
 
ПАМ’ЯТКА «ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ «МОВІ ВОРОЖНЕЧІ» В ЗМІ ТА ІНТЕР-
НЕТІ: УКРАЇНСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ».
Наклад – 2500 примірників, електронний варіант. 
Пам’ятка розрахована на широке коло журналістів всіх видів засобів масової 
інформації, блогерів та містить короткий виклад 10 теоретичних та практичних 
базових питань щодо ідентифікації та протидії «мові ворожнечі» в медіа та Інтер-
нет просторі.
 
БРОШУРА «МОВА ВОРОЖНЕЧІ» В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: ДОСВІД МОНІТОРИН-
ГУ ТА НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ). 
Наклад – 1200 примірників, електронний варіант. 
Основу видання складають результати моніторингу українських ЗМІ на предмет 
використання «мови ворожнечі» - основні висновки у текстовому форматі та у 
вигляді інфографіки, а також 10 кейсів, які розкривають специфіку «мови во-
рожнечі» в ЗМІ щодо окремих об’єктів та ї ї вплив на радикалізацію настроїв в 
суспільстві.
 
ЗБІРКА «ЯК ГРОМАДЯНИ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА РОЗВИТОК СВОЇХ МІСТ?». 
Наклад – не друкувалась, електронний варіант. 
Збірка містить короткі, але змістовні описи цікавих практик залучення громадян 
у містах світу, які дають суттєві та потужні результати. Звичайно, що це далеко не 
всі можливі форми залучення громадян до участі у творенні та реалізації міської 
політки, але автори намагались віднайти такі, які будуть знайомі в Україні, або 
можуть бути цікавими для нас у майбутньому. Кожна наведена практика громад-
ської участі на міському рівні доповнена цікавим прикладом ї ї впровадження.

РЕЗУЛЬТАТИ 
ЛОКАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
м. Татарбунари, Татарбунарський район

2017
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National Endowment for Democracy (NED)
Программа USAID DOBRE («Global Communities»)
Міжнародний фонд «Відродження»
Institute for War and Peace Reporting
Посольство Федеративної Республіки Німеччина
Програма розвитку ООН
Institute for European Politics (Берлін)
Фонд Міжнародної Солідарності (Варшава)
Фонд «Східна Європа»
Європейський союз (Європейська комісія)
Internews Network
Фонд Розвитку м. Миколаєва
Канадське бюро міжнародної освіти
Донори фізособи

Контрактні послуги залучених фахівців
Заходи: тренінги, семінари, прес-конференції та ін.
Поліграфічні послуги
Транспортні послуги
IT послуги
Канцприладдя
Податки
Адміністративні затрати
Інше
Малоцінні активи 
Основні засоби

23,4%
22,7%
10%
8,8%
8,2%
7,2%
7%
4%
3,1%
3%
1,6%
0,7%
0,3%
0,1%

55,11%
27,26%
9,76%
1,91%
1,57%
1,29%
0,96%
0,77%
0,62%
0,51%
0,23%

Одеська обласна організація ВГО КВУ працює на 
засадах прозорості й підзвітності суспільству за 
використання фінансових ресурсів, одержаних на 
підтримку своєї діяльності.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 
ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ В 2017 РОЦІ 
СКЛАВ 9 741 068,22 грн

НАДХОДЖЕННЯ ВИТРАТИ

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
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НАШІ ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ
МИ ЩИРО ДЯКУЄМО ВСІМ ДОНОРАМ ТА 
ПАРТНЕРАМ ЗА ПІДТРИМКУ ТА СПІВПРАЦЮ!

МІЖНАРОДНІ ТА ДОНОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПАРТНЕРИ:
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odesakvu@gmail.com
 

         (048) 716-40-18, (048) 716-46-83

www.cvu.od.ua

www.izbirkom.org.ua

 www.probudget.org.ua

CVUOdessa
attestationLC
ProbudgetUA 

investigativeod
StopUnfairElections

CVU_Odesa


