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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

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

Київ
Вінниця
Дніпро
Івано-Франківськ
Краматорськ
Кропивницький
Луцьк
Львів

МІСІЯ
Бути ініціатором і активним
учасником позитивних змін
в Україні, сприяючи проведенню чесних виборів,
демократизації органів
влади, утвердженню і захисту прав людини і розвитку
інститутів громадянського
суспільства.

Сприяння чесним і прозорим
виборам.

3

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

2

Сприяння розвитку
демократичних інститутів.

4

Розвиток медіа та громадської
журналістики.

КЛЮЧОВІ
КОМПЕТЕНЦІЇ:
Медійність;
Здатність створювати ексклюзивні
продукти;

ОРГАНІЗАЦІЯ Є:
КООРДИНАТОРОМ

Гнучкість і мобільність в ситуації змін;

ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Організація має успішний
досвід виконання національних, регіональних
та локальних проектів та
надійних партнерів в 21
області України.

В Одеський області організація має 7 представництв в містах: Одеса,
Білгород-Дністровський,
Ізмаїл, Подільськ, Рені,
Роздільна, Татарбунари.

Миколаїв

Є лідером думок в ключових
напрямках діяльності для об’єктів
впливу;
Професіоналізм команди;
Незалежний статус організації,
що дозволяє приймати самостійні
рішення і здійснювати дії;

ЧЛЕНОМ

Репутаційний капітал;
Успішний досвід здійснення проектів
на локальному, регіональному та
національному рівнях;

Одеса
Полтава
Рівне

Налагоджені відносини і партнерство
зі стейкхолдерами;

Сєвєродонецьк
Суми

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

Тернопіль
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси

РЕГІОНАЛЬНИМ ПАРТНЕРОМ

Здатність залучати ресурси з різних
джерел і успішна грантова історія.

Чернівці
Чернігів
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СТРУКТУРА
ОРГАНІЗАЦІЇ

КОМАНДА
Анатолій
Бойко

Голова організації

Надія
Бондаренко

Заступниця Голови
організації, керівник
програми

Ігор
Бринош

Заступник Голови
організації, керівник
програми

Анастасія
Матвієнко

Заступниця Голови
організації, керівник
програми

Валерій
Болган

Керівник програми
та медіа-холдінгу
«ІзбірКом»

ПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА
КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГОЛОВА
ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОГРАМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Андрій
Гончаров

Катерина
Кирган-Мангул

Юлія
Лісова

Христина
Ремізова

Альона
Єгорова

4

Експертка, журналіст
видання «ІзбірКом»

Керівник Татарбунарського офісу Мережі
правового розвитку

Юрист Татарбунарського офісу Мережі
правового розвитку

Адвокатка, експертка

Контент та SMMменеджер, експерт

Журналіст видання
«ІзбірКом»

РОЗВИТКУ МЕДІА
ТА ГРОМАДСЬКОЇ
ЖУРНАЛІСТИКИ

Павло
Головатий

Кирило
Бойко

РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА

Валентина
Бондаренко

Михайло
Бойко

Експертка

Леонід Семененко

Координатор проектів,
експерт

Головний бухгалтер

Експерт, журналіст
видання «ІзбірКом»

Ігор
Луговський

Керівник Координаційного
офісу безпеки та Громадського центру правосуддя
в м. Татарбунари

Заступниця Головного
редактора видання
«ІзбірКом»

ПРАВ ЛЮДИНИ ТА
ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ

Євгенія Генова

РОЗВИТКУ
ДЕМОКРАТИЧНИХ
ІНСТИТУТІВ

Інна
Васютинська

АДМІНІСТРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИЙ
ВІДДІЛ

ЮРИДИЧНИЙ
ВІДДІЛ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВІДДІЛ

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВІДДІЛ

Світлана
Гудь

Експертка, журналіст
видання «ІзбірКом»

Експертка

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Річний звіт 2018

5

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ КВУ
В 2018 РОЦІ в цифрах:

>90

міст та ОТГ в усіх
регіонах України охоплені
проектами організації

13

національних та
регіональних
проектів

>70
40

експертів

з майже
НУО були залучені
до проектів

НАЙБІЛЬШ ЗНАКОВІ ЗМІСТОВНІ
ПОДІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ:
Громадська кампанія «Атестація» депутатів місцевих рад» розширена до 17 областей
України
«Атестація» депутатів місцевих рад»: охоплення більше, ніж 1200 депутатів, 17 онлайнмап приймалень місцевих депутатів, щонайменше 10 % депутатів відреагували на наші
рекомендації в кожній з місцевих рад
Проект «Доброчесні місцеві депутати» для підвищення відповідальності депутатів 12
обласних центрів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
«Індекс бюджетної прозорості-2018»: 37 міст, 50 ОТГ, наймасштабніше національне
оцінювання рівня бюджетної прозорості, десятки позитивних змін та локальних реформ
47 «Бюджетів для громадян» для 47 ОТГ в 7 областях України. Перша в історії країни
масова апробація цього інноваційного інструменту бюджетної прозорості
73 населенних пункти в 8 областях, понад 3000 пропозицій до бюджетів 2019 від майже
8500 осіб – кампанія «Впливай на бюджет своєї громади-2018»

84

круглих столи
та прес-конференції

156
2729

навчальних
заходів

1284

безоплатних правових
консультацій

учасників

Впроваджено 49 антикорупційних інструментів в 21 ОТГ 7 областей, супровід реалізації ще
52, прийнятих раніше
Розвиток Координаційного офісу безпеки – унікальної для України моделі інформаційнокоординаційного центру (хабу) з питань безпеки в громаді
Розробка «безпекового паспорту» – інноваційного інструменту для діагностики безпекової
ситуації в громаді, впровадження в інших регіонах країни
Запровадження унікальних інструментів взаємодії поліції з громадою - неформальних
зустрічей «кава з поліцейським» та діяльності Ради ветеранів-наставників

67
97000
видань

сукупний тираж

>80

одеських та національних
ЗМІ висвітлювали
діяльність організації

>1600

згадувань в одеських
і всеукраїнських
Інтернет ЗМІ

Створення в місті Татарбунари Одеської області Громадського центру правосуддя, одного
з трьох перших таких центрів в Україні
Заснування Ромського центру політичної участі, першого в Україні навчальнокомунікаційного експертного центру для залучення ромської спільноти
в громадсько-політичне життя
Проведення першого комплексного регіонального дослідження та підготовка базового
зрізу проблем політичної активності ромської спільноти
Проведення унікальної навчальної програми «Ромська школа громадської та політичної
активності», створення молодіжного ромського політичного клубу

130

телеефірів
і коментарів ТБ

6

6600

матеріалів
на сайті «ІзбірКом»

майже

1 млн

переглядів

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Вперше в Одеській області реалізована комплексна програма з підвищення рівня
медіаграмотності, охоплено 29 населених пунктів
Вийшов сотий номер газети «ІзбірКом», сайт «ІзбірКом» (www.izbirkom.org.ua) отримав
майже 1 млн переглядів
Річний звіт 2018
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ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ В 2018 РОЦІ

Громадська кампанія
«Атестація депутатів
місцевих рад» та проект
«Доброчесні депутати»:

Проект «Індекс
бюджетної
прозорості-2018»:

В 2018 році
проектами організації
було охоплено
всі області України

Програма
«Доброчесні громади»:

Вінницька

Вінницька

Дніпропетровська

Волинська

Волинська

Івано-Франківська

Дніпропетровська

Дніпропетровська

Кропивницька

Донецька

Донецька

Миколаївська

Івано-Франківська

Житомирська

Тернопільська

Кропивницька

Закарпатська

Харківська

Львівська

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Івано-Франківська

Одеська

Кропивницька

Полтавська

Луганська

Рівненська

Львівська

Сумська

Миколаївська

Тернопільська

Одеська

Харківська

Полтавська

Херсонська

Рівненська

Хмельницька

Сумська

Черкаська

Тернопільська

Чернівецька

Харківська

Чернігівська

Херсонська

м. Київ

Хмельницька

Подільськ

Координаційний офіс
безпеки; Громадський
центр правосуддя,
Офіс Мережі правового
розвитку.

Роздільна

Одеса
Білгород-Дністровський
Татарбунари
Рені

Татарбунари

Ізмаіл

Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
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ЯК ПРАЦЮЄ
АТЕСТАЦІЯ

НАПРЯМОК

«Підвищення рівня впровадження
демократичних принципів в діяльності
органів влади та політичних акторів»
Атестація депутатів місцевих рад
Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад»
реалізується за підтримки National Endowment for Democracy
(NED) та спрямована на сприяння позитивним змінам в рівні
підзвітності депутатів 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. З середини 2018 року до Атестації депутатів місцевих рад підключились 8 нових обласних центрів та м. Київ.

Львів

Рівне
Луцьк
Івано-Франківськ
Хмельницький
Вінниця
Черкаси
Кропивницький
Київ
Чернігів
Харків
Полтава
Дніпро
Краматорськ
Херсон
Миколаїв
Одеса
Рені
Ізмаїл
Білгород-Дністровський
Роздільна
Подільськ
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З 2018 році Атестацією охоплено:
м. Київ, Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький,
Вінницю, Чернігів, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Харків,
Дніпро, Краматорськ, Херсон, Миколаїв та Одеса, а також
Одеська обласна рада та ще п’ять місцевих рад Одеської
області.
За реалізацію заходів кампанії в кожній з 17-ти областей
відповідає громадська організація, що є лідером в тематиці
підзвітності представницьких органів місцевого рівня.

МИ:

відслідковуємо, наскільки
депутати працюють відкрито, відповідально, доброчесно та підзвітно. Виставляємо депутатам прості та
зрозумілі оцінки від 1 до
5 балів. Надсилаємо кожному депутату особистий,
розроблений виключно
для нього перелік дій, які
необхідно виконати для
того, щоб отримати «5-ть».

ДЕПУТАТИ:

ознайомлюються з нашими
персональними рекомендаціями та втілюють їх у
життя.

На що спрямовані
заходи Атестації
місцевих
депутатів?

ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ:

В кожній раді, яка охоплена Атестацією місцевих депутатів,
щонайменше 10% депутатів ради відреагували на наші
рекомендації.
Найчастіше депутати в 2018 році реагували на
рекомендації, що стосуються:
Оприлюднення інформації про себе;
Оприлюднення та актуалізації відомостей про
здійснення прийому громадян;
Здійснення прийому громадян;
Розширення каналів інформування громадян про свою
діяльність;
Звітування перед громадянами.

СКЛАДОВІ КАМПАНІЇ
Підвищення відповідальності депутатів
Комплексний персональний моніторинг діяльності
депутатів
Перевірка фактичного здійснення прийому виборців
Персональне оцінювання діяльності депутатів за рік в
простій та доступній формі

Підвищення
відповідальності
місцевих депутатів;

Підвищення
спроможності депутатів
в виконанні своїх
повноважень (навчання);

Експертне оцінювання діяльності депутатів
Персональні оцінки та рекомендації кожному депутату
Круглі столи

Підвищення поінформованості виборців
Щомісячні інформаційно-аналітичні матеріали
Буклети з актуальною інформацією про здійснення
прийому (обл.центри)
Онлайн-мапи приймалень депутатів

Підвищення
поінформованості
виборців про діяльність
місцевих депутатів;
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Інформаційно-просвітницькі заходи для молоді в 16-ти
обл.центрах та Києві
Круглі столи та прес-конференції
Реєстри приватних інтересів 12 міських рад обл центрів

11

АТЕСТАЦІЯ В ЦИФРАХ
2018 РІК
16 обласних центрів
та місто Київ
Охоплення більше,
ніж 1200 депутатів
Підготовлено близько 300
аналітичних матеріалів про
місцевих депутатів
Активісти ініціативи побували
в приймальнях всіх депутатів
23 місцевих рад, які охоплені
Атестацією
Запущено 17 мап приймалень
місцевих депутатів з лише
дійсними та підтвердженими
графіками прийому та
адресами
Персональні оцінки за другий
рік повноважень отримало
540 депутатів

Здійснено опитування
експертів в 8-ми обласних
центрах. Опитано 185
експертів
Проведено 10 презентацій
підсумків року Атестації
місцевих депутатів
Нагороди «Відповідальний
депутат» отримало
7 депутатів
Проведено 12 семінарів
для місцевих депутатів
щодо запобігання конфлікту
інтересів
Щонайменше 10% депутатів
відреагували на наші
рекомендації в кожній з
місцевих рад, які були охоплені
повним циклом оцінювання в
2018 році
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АТЕСТАЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕПУТАТІВ.
АНТИКОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА
В 2018 році за підтримки Програми розвитку ООН завершено реалізацію спеціальної складової Атестації місцевих депутатів, яка була присвячена підвищенню доброчесності. В зазначеному напрямку експерти кампанії Атестації місцевих депутатів здійснювали перевірки можливих ситуацій конфлікту інтересів депутатів, з іншого боку – навчали депутатів, як конфлікт
інтересів ідентифікувати та як йому запобігти.

В РАМКАХ ЦЬОГО
НАПРЯМКУ АТЕСТАЦІЇ:
Створено реєстри приватних інтересів депутатів міських
рад 12 обласних центрів: Одеси, Херсона, Дніпра, Харкова,
Краматорська, Сум, Черкас, Полтави, Рівного, Львова, ІваноФранківська та Чернівців;
Перевірено зв’язки 624 депутатів та встановили зв’язки
депутатів з 7379 фізичними та юридичними особами;
Ідентифіковано 41 імовірне порушення, пов’язане з
корупцією з боку депутатів 7 з 12 міських рад та звернулись з
повідомленнями про ці факти до Національної поліції та до НАЗК;
За результатами моніторингу було подано 30 заяв щодо
можливої недостовірності інформації в деклараціях місцевих
депутатів та 10 заяв щодо можливо неврегульованого конфлікту
інтересів 10 депутатів;
НАЗК складено 1 протокол про адміністративне правопорушення
щодо депутата, який не врегулював конфлікт інтересів;
Інтерактивне навчання щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів пройшли 219 депутатів з 60 місцевих рад.
При початковому середньому рівні знань учасників семінарів в
54%, по завершенню навчань середній рівень знань учасників
склав 92%, тобто рівень знань учасників підвищився на 38%;
Кишеньковий буклет з викладеними в доступній формі
інструкціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів отримали депутати щонайменше 30 місцевих рад з 12
областей.

˒ˠ˕˓ˣ˛ˮ˒ː˝˝˯˚˞˝ˤ˛ˆ˚ˢˣ
ˆ˝ˢ˕ˠ˕ˡˆ˒˟˛˕˝ːˠ˝˕˗ːˡˆ˔ː˝˝˯
ˡ˕ˡˆˇ

˒́˸̂̃˰̖̗̆˿˾̂˵˽̖̆˹˽˾˳˾̇˸̀˵˰˻̌˽˾˳˾
˺˾˽̄˻̖˺̖̂̃˽̂˵̀˵̖́˲˿̖˴̇˰́˿˻˵˽˰̀˽˾˳˾
˷˰̖́˴˰˽˽̏́˵̖̗́˴˵˿̃̂˰̂˸˼˾˶̃̂̌˱̀˰̂˸
̃̇˰́̂̌˲̀˾˷˳˻̏˴̖̂˰˿̀˸˹˽̖̏̂̂̀˰˴˾̎˻˸̈˵
˿̖́˻̏̂˾˳˾̏˺˿̃˱˻̖̇˽˾˷˰̏˲˻̏̂̌˿̀˾
˺˾˽̄˻̖˺̖̂˽̂˵̀˵̖́˲

˗˰˿˸́˿̀˾˿̃˱˻̖̇˽̃˷˰̏˲̃˴˵˿̃̂˰̂˰˿˾˲˸˽˵˽
˱̃̂˸˷˰˽˵́˵˽˸˹˲˿̀˾̂˾˺˾˻˿˻˵˽˰̀˽˾˳˾
˷˰̖́˴˰˽˽̏

˞˳˾˻˾̈˵˽˽̏˿̀˾˺˾˽̄˻̖˺̖̂˽̂˵̀˵̖́˲
˷˴̖˹́˽̎̔̂̌́̏˿̖˴̇˰́˷˰̖́˴˰˽˽̏̀˰˴˸˴˾
˿˾̇˰̂˺̃̀˾˷˳˻̏˴̃˿˸̂˰˽˽̏̃˲˸̖̀̈˵˽˽̖
̏˺˾˳˾̔˿̀˸˲˰̂˽˸˹̖˽̂˵̀˵́

˗ː˟˞ˑˆ˓ː˝˝˯ˢː˒ˠ˕˓ˣ˛ˮ˒ː˝˝˯˚˞˝ˤ˛ˆ˚ˢˣˆ˝ˢ˕ˠ˕ˡˆ˒s˦˕˟ˠ˞ˡˢ˞
˟˰˼ ̏̂˺˰˴˻̏˴˵˿̃̂˰̖̂˲˼̖́̆˵˲˸̅̀˰˴
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˒ˠ˕˓ˣ˛ˮ˒ː˝˝˯˚˞˝ˤ˛ˆ˚ˢˣˆ˝ˢ˕ˠ˕ˡˆ˒
ˠ˞ˑ˞ˢː˒ˡ˚˛ː˔ˆ˟˞ˡˢˆ˙˝˞ˇ˚˞˜ˆˡˆˇ
˜ˆˡˬ˚˞ˇˠː˔˘
ˣ̀˰˷̖˲˸˽˸˺˽˵˽˽̏̀˵˰˻̌˽˾˳˾̇˸˿˾̂˵˽̖̆˹˽˾˳˾
˺˾˽̄˻̖˺̖̂̃˽̂˵̀˵̖́˲˿̀˸̀˾˱˾̖̂˲́˺˻˰˴̖˿˾̖́̂˹˽˾̗˺˾˼̖̖̗́
˼̖́̆˵˲˾̗̀˰˴˸˷˰˱˾̀˾˽˵˽˾˱̀˰̂˸̃̇˰́̂̌˲˿̀˸˹˽̖̏̂̂
̖̀̈˵˽̌̆˸˼˾̀˳˰˽˾˼
˦˵˾˷˽˰̇˰̔̉˾˴˵˿̃̂˰̂̃˷˰˱˾̀˾˽˵˽˾˱̀˰̂˸̃̇˰́̂̌
̃˿̖˴˳˾̂˾˲̖̆˴˾˺̃˼˵˽̖̂˲˴˻̏˿̀˸˹˽̖̏̂̂̏̀̈˵˽˽̏˺˾˼̖̖̗́
˷˰˱˾̀˾˽˵˽˾˲̀˰̅˾˲̃˲˰̂˸˴˵˿̃̂˰̂˰˴˻̏˲˸˷˽˰̇˵˽˽̏
˺˲˾̀̃˼̃˰˴˵˿̃̂˰̂̃˷˰˱˾̀˾˽˵˽˾˳˾˻˾́̃˲˰̂˸˿̀˸̀˾˷˳˻̏˴̖
̂˰˺˾˳˾˿˸̂˰˽˽̏



˝˵˱̀˰̂˸̃̇˰́̂̌˲˿̖˴˳˾̂˾˲̖̆



˝˵˱̀˰̂˸̃̇˰́̂̌˲˾˱˳˾˲˾̀˵˽˽̖



˝˵˱̀˰̂˸̃̇˰́̂̌˲˳˾˻˾́̃˲˰˽˽̖



˗˰̏˲˰

˗ː˟˞ˑˆ˓ː˝˝˯ˢː˒ˠ˕˓ˣ˛ˮ˒ː˝˝˯˚˞˝ˤ˛ˆ˚ˢˣˆ˝ˢ˕ˠ˕ˡˆ˒s˦˕˟ˠ˞ˡˢ˞
˟˰˼ ̏̂˺˰˴˻̏˴˵˿̃̂˰̖̂˲˼̖́̆˵˲˸̅̀˰˴
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РОЗРОБКА
ВЕБ-ПЛАТФОРМИ
АТЕСТАЦІЯ МІСЦЕВИХ
ДЕПУТАТІВ
За підтримки Міжнародного
Фонду «Відродження» розпочато
створення єдиного веб-ресурсу,
присвяченого діяльності
місцевих депутатів, який
включатиме (запуск в 2019 р):
Інтерактивну презентацію персональних
оцінок всіх охоплених ініціативою
депутатів з можливістю рейтингування
та порівняння, як за комплексними
результатами оцінювання, так і по
окремим показникам діяльності, як по
всім радам, так і по обраним;
Можливість подивитись, як протягом
років змінюються показники діяльності
місцевих депутатів
Платформу для постійного розміщення
інформаційно-аналітичних матеріалів
про діяльність місцевих депутатів,
охоплених ініціативою;
Джерело корисної та перевіреної
інформації про діяльність місцевих
депутатів:
⊲ реєстри приватних інтересів
депутатів,
⊲ мапи приймалень місцевих депутатів
та актуальні графіки прийому
депутатів,
⊲ звіти місцевих депутатів і т.п;

ІНСТРУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННОЇ
ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ ОТГ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Наприкінці 2018 року за підтримки Фонду
«Східна Європа» стартувала реалізація
пілотного проекту, спрямованого на
підвищення готовності органів місцевого
самоврядування ОТГ Одеської області до
запровадження інструментів електронної
демократії в свою практику взаємодії з
громадянами.

Проектом передбачено:
опитування відповідальних посадових
осіб органів місцевого самоврядування
ОТГ Одеської області щодо їх розуміння
інструментів електронної демократії,
поінформованість про доступні
програмні рішення для запровадження
в своїх громадах інструментів
електронної демократії, наявність
необхідних умов, а також можливих
перешкод для запровадження в
використання інструментів електронної
демократії;
проведення 4-х інтерактивних
навчальних семінарів для службових
осіб органів місцевого самоврядування
ОТГ Одеської області, яке підвищить
їх спроможність до запровадження
в використання інструментів
електронної демократії для взаємодії з
громадянами;
випуск інформаційно-просвітницьких
матеріалів, а також буклетів
для громадян ОТГ Одещини,
який допоможе ознайомитись
з можливостями використання
інструментів електронної демократії для
взаємодії з місцевими радами та впливу
на прийняття рішень в своїх ОТГ.
Вже грудні 2018 року світ побачив
перший просвітницький матеріал щодо
можливостей електронних петицій.
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МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ
ДЕПУТАТІВ ВІД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З 2007 року Одеська обласна організація
ВГО «Комітет виборців України»
здійснює моніторинг роботи народних
депутатів від Одеської області як
самостійно, так і у партнерстві з іншими
громадськими організаціями. У 2018
році наша організація продовжила
співпрацю з Громадянською мережею
ОПОРА в рамках Програми USAID
РАДА: Підзвітність, відповідальність,
демократичне парламентське
представництво, що виконується Фондом
Східна Європа, де в Одеській області
представник нашої організації виконував
функції Громадського консультанта.
Проект спрямований на залучення
громадян до парламентського процесу,
підвищення їх поінформованості про
діяльність Верховної Ради України,
парламентських партій та народних
депутатів України.
Діяльність організації була спрямована
на моніторинг парламентської активності
народних депутатів, що представляють
Одеську область у Верховній Раді.
Протягом моніторингового періоду
були підведені підсумки роботи
одеських парламентарів, здійснений
моніторинг взаємодії парламентських
партій з громадянами, підготовлено два
аналітичних матеріали.
Окрім цього, аналітики організації
в рамках проекту «Дієві механізми
оцінки роботи народних депутатів для
виборців» на виконання Плану дій
Ініціативи «Відкритий парламент» за
підтримки проекту ЄС-ПРООН «Рада за
Європу» взяли участь у якості експертів
у воркшопі щодо моніторингу роботи
народних депутатів України, який
організувала ВГО «Комітет виборців
України».

Річний звіт 2018
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НАПРЯМОК

«Розвиток громад.
Посилення правових можливостей
та захист прав людини»

ДІЯЛЬНІСТЬ ТАТАРБУНАРСЬКОГО ОФІСУ МЕРЕЖІ
ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
Протягом 2018 року надано 1284 безоплатні правові консультації, здійснено
52 виїзди до сільських
населених пунктів та місцевих органів державної
влади. Завдяки наданню
сервісної правової допомоги вирішено багато конкретних правових проблем
місцевих мешканців.
Ідентифіковано та вирішено 15 актуальних проблем
місцевих громад (зокрема,
організація дитячого харчування в лікарні, покращення побутових умов проживання ромської громади,
зміна місця зупинки приміських автобусів).
В місті Татарбунари вперше проведено практичне
навчання для місцевих
активістів з питань місцевих
бюджетів - «Школа бюджетної грамотності та участі».
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В ході наступної вуличної
акції «Впливай на бюджет
своєї громади» зібрано
понад 50 бюджетних пропозицій, які скеровані до
міської ради для врахування в бюджеті громади на
2019 рік.
У 2018 році продовжено
унікальну навчально-комунікаційну програму «Школа
місцевого самоврядування», яка надає можливість
представникам місцевих
рад отримати нові практичні знання та підвищити
взаємодію між собою, з
чиновниками районного та
обласного рівня, громадськими активістами (відбулось 6 тренінгів). Розроблено та поширено низку
правових рекомендацій
(конструкторів) щодо вирішення типових проблем
(конфлікт інтересів, реєстрація місця проживання,

реєстрація об’єктів нерухомого майна).
В червні 2018 року активними матерями міста
Татарбунари започаткована унікальна благодійна
ініціатива «Від мами до
мами», яка перетворилась
на окрему активність Офісу.
Ініціатива передбачає безоплатний обмін та забезпечення дитячими товарами
тих родин, які цього потребують.
Вперше на рівні громади
налагоджено муніципальну
дипломатію між навчальними закладами Татарбунарського району та містами
Великобританії. В жовтні
2018 року, на запрошення
Британського освітнього
центру, перша група школярів Татарбунарської школи-гімназії відвідали Великобританію.

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОЇ
ГРОМАДИ
В 2018 році забезпечено ефективний організаційний розвиток Координаційного офісу безпеки в м. Татарбунари (спільний інформаційно-координаційного центр (хаб), розміщений в
наданому міською владою приміщенні). Філософія роботи Координаційного офісу безпеки
полягає в спільній діяльності та спільній відповідальності за безпеку в громаді. На кінець
2018 року в діяльності Координаційного офісу безпеки приймало участь 20 державних та
недержавних організацій.
На початку 2018 року при Координаційному офісі безпеки створено Раду ветеранів-наставників, куди увійшло 5 ветеранів органів внутрішніх справ. Ветерани здійснюють на громадських
засадах наставництво поліцейських, беруть участь в спільних патрулюваннях, просвітницьких
на навчальних заходах.

Визначено п’ять пріоритетних напрямків діяльності та впливу
Координаційного офісу безпеки:
фізичне приміщення (майданчик) з високим рівнем довіри з боку громади;
ініціатор та координатор різних ініціатив;
інформаційно-аналітичний центр;
адвокаційний інструмент з просування ініціатив;
центр розвитку лідерства та людського потенціалу.

Річний звіт 2018
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Координаційним офісом
безпеки в м. Татарбунари,
розроблено та практично
апробовано інноваційний
універсальний підхід для
діагностики безпекової
ситуації в громаді – «безпековий паспорт». В одному
аналітичному документі зібрано максимально можливу інформацію щодо всього
спектру безпекових проблем в громаді, потенціалу
та спроможності всіх зацікавлених сторін в розвитку
безпечного середовища.
Основним призначенням
«безпекового паспорту
громади» є забезпечення прийняття ефективних
оперативних та стратегічних
рішень відповідно до запиту
громади.
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В 2018 році відбувся якісний «прорив» в напрямку
посилення співпраці поліції
з населенням та місцевою
владою з метою створення
спільного безпечного простору (Community Policing).
Зокрема, з червня 2018
року, в приміщенні Координаційного офісу безпеки
двічі на тиждень жителів
приймає дільничний офіцер
поліції. З кінця року запроваджено спільне вуличне
спілкування з місцевими
мешканцями поліцейських та представників
Координаційного офісу
безпеки – обходи квартир в
багатоповерхівках, зустрічі
на автостанції та торгових
об’єктах.
Великий позитивний резонанс отримали неформальні
тематичні зустрічі працівників поліції з місцевими мешканцями під назвою «кава
з поліцейським». Протягом
року відбулось 6 таких зустрічей, і практично кожна
з них дала старт окремій
ініціативі. Зокрема, це узгодження питання обрання
ромських радників міського
голови, створення «Курсів
самооборони для жінок»,
започаткування «шкільних
служб порозуміння».

Вперше для органів місцевої поліції проведено курс
навчання «Поліцейська академія» (20 годин, 10 занять).
Зокрема, фаховими тренерами проведені тренінги з
працівниками Татарбунарського відділення поліції на
теми протидії домашньому
насильству, взаємодії поліції
та громади, комунікації,
правам людини в діяльності
поліції, протидії дискримінації та роботі з вразливими
групами населення.
В 2018 році Координаційний
офіс безпеки ініціював різні
адвокаційні заходи для підвищення безпеки на дорозі
(встановлення світлофору),
запровадження туристичної
поліції в курортних зонах,
створення рятувальних центрів на туристичному узбережжі, розробки концепції
безпечної громади.

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

АКТИВІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
УЧАСТІ РОМСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
Створено перший в Україні
навчально-комунікаційний
експертний центр, який
опікується питаннями
участі ромської спільноти
в громадсько-політичному
житті – Ромський центр
політичної участі. Відповідно до Меморандуму про
створення центру, його
засновниками виступили
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» та Ромський
правозахисний центр.
Спільно з Ромським правозахисним центром
проведено комплексне
дослідження та підготовлено перший базовий зріз
ситуації з політичною активністю ромської спільноти
(на матеріалах Одеської
області), а також узагальнено європейський досвід
політичної участі ромської
громади. Висновки дослідження разом з підготовленою дорожньою картою

Річний звіт 2018

увійшли до звіту «Політична
участь ромської громади:
український та зарубіжний
досвід» (українською та
англійською мовою).
У вересні 2018 року протягом трьох днів пройшло
практичне навчання ромських активістів щодо
питань лідерства, громадської та політичної активності. Унікальна навчальна
програма «Ромська школа
громадської та політичної
активності», окрім навчального компоненту, включала
дискусії, зустрічі з експертами, мережування, супутні
просвітницькі та мотиваційні заходи. Окрім апробації навчальної програми
та практичної підготовки
16 ромських активістів та
активісток, за результатами
заходу створено молодіжний ромський політичний
клуб.
27 вересня 2018 року в

м. Одеса, вперше на регіональному рівні, пройшло
публічне обговорення
та привернення уваги до
проблем політичної участі ромської спільноти.
Предметом дискусій стали
питання впливу баронів на
політичну та громадську
активність ромів, спроможність ромських лідерів
та організацій ефективно
представляти громаду,
перспективи громадської
та політичної самоорганізації ромської спільноти.
Основним висновком
обговорень стала необхідність для ромської громади
більш активно включатись
до політичного та громадського життя своїх громад
та країни в цілому.
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СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО
ЦЕНТРУ ПРАВОСУДДЯ
В грудні 2018 року в місті Татарбунари Одеської
області створено один з
трьох перших в Україні
Громадських центрів правосуддя. Діяльність центру
направлена на сприяння
поінформованості та покращенню доступу громадян
до правосуддя, послуг по
наданню правової допомоги й альтернативного
вирішення спорів. Також
центр сприяє розгортанню
співпраці судів, установ
сектору юстиції та інших
органів влади з місцевими

Зниження навантаження на
судову систему через підвищення
якості правових і
адміністративних послуг та
правової освіченості людей, а
також підвищення ефективності
та довіри роботи органів суду.

Діагностика
проблем доступу
до правосуддя

Правова допомога
вразливим групам

Інформування та
просвіта жителів

ІГ
ІГОР
ОР БРИНОШ
коор
оордина
динаттор Центр
Центруу

ЛЕОНІ
ЛЕОНІД
Д СЕМЕНЕНК
СЕМЕНЕНКО
О
голова Центр
Центруу

"Центр створений на базі
представництва Одеської
організації Комітету
виборців України,, як
мульти--функціональний
правовий хаб для
налагодження співпраці між
державними та
недержавними органами і
жителями з усіх питань
доступу до правосуддя"".

ПРОГРАМА "НОВЕ ПРАВОСУДДЯ"

Розвиток
альтернативних видів
вирішення конфліктів

Підтримка
діяльності судів

Розвиток правових
та адмін-- послуг

«Ми очікуємо,, що Центр з
часом стане регіональною
платформою південної
Одещини щодо підвищення
спроможності суддів та
працівників суду,,
адвокатів,, фахівців юстиції
та реєстраційних служб,, а
також розвитку
альтернативних способів
вирішення конфліктів»
».

ЮЛІЯ ЛІСОВА
правовий радник Центр
Центруу

«Діяльність Центру
підтримує широке коло
партнерів,, зокрема:: міська
та районна рада,, районний
суд,, Татарбунарський офіс
Мережі правового розвитку
та бюро правової допомоги,,
районна бібліотека,,
відділення поліції та
сектор пробації,, відділ
державної реєстрації актів
цивільного стану..

Діяльність Громадського центру правосуддя в м.
Татарбунари здійснюється за підтримки
американського народу, наданої через Агентство
США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках
Програми «Нове правосуддя».

мешканцями задля підвищення рівня суспільної
довіри до судової та інших
гілок влади.
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права
Громадський центр правосуддя у взаємодії з Татарбунарським районним судом
в грудні 2018 року провів
екскурсію учнів школи до
місцевого суду. Школярі не
лише дізналися про роботу
суду, судову реформу та
доступ до правосуддя, але і
стали друзями для місцевого суду.

ПРОВЕДЕННЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
XV МАНДРІВНОГО МІЖНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЮ DOCUDAYS UA
В 2018 році в Одеській області Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
пройшов вже в шостий раз. Протягом 1020 грудня відбувся 41 показ десяти документальних фільмів про права людини з
програми фестивалю. Партнерами заходів
фестивалю традиційно виступила Одеська
обласна універсальна наукова бібліотека ім.
Грушевського, а також громадська організація «Urban Inst.» та громадський простір 4City.

Проект стартував в травні 2018 року на базі Апеляційного суду Одеської області за підтримки уряду Королівства Нідерландів та організаційного супроводу Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Міжнародним експертом Проекту стала голландський експерт з питань адміністрування судів, суддя, заступник
голови Амстердамського окружного суду, член правління суддів, експерт Європейського
центру підготовки суддів: керівництво та менеджмент Естер де Рой.
Проект було започатковано
з метою покращення доступу громадян до судів та
судових послуг, підвищення
довіри до судів Одеської
області через підвищення
ефективності судового адміністрування, процесу здійснення судочинства та ін.
На першій стадії міжнародного Проекту, задля детальної демонстрації основних
проблем та сприйняття громадськістю організації судочинства, Апеляційним судом
Одеської області було проведено онлайн-опитування
щодо якості організації
роботи судів Одеської області, участь в якому взяли
представники юридичної
спільноти та громадяни, які
не мають юридичної освіти,
однак, так чи інакше, мали
справу з системою судочинства та бажали висловити
свою думку.
За підсумками опитування
виявилось, що найголовнішими проблемами є: несвоєчасність початку судових
засідань, занадто тривалий
строк розгляду справи
судом, відсутність передбачуваності в рішеннях суддів
щодо однакових питань
тощо. Так, було обрано два
основних напрями проекту:

Всього покази та додаткові право-просвітницькі заходи фестивалю відбувались в 22
локаціях, їх учасниками стали більше 1300
глядачів, серед яких переважала молодь.
Серед обговорень в рамках фестивалю
можна виділити дискусію «Бібліотека і місто»
щодо функцій і ролі публічних бібліотек у сучасному українському суспільстві.
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ПРОЕКТ «СУД, ГРОМАДЯНИ,
СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА:
СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ ЗМІН»

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
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перший – уніфікувати роботу судів до єдиного стандарту, другий – знівелювати сірі
зони в судочинстві, встановивши «правила гри» для
всіх учасників провадження.
Пілотними судами з розроблення та запровадження уніфікованих правил
організації цивільного та
кримінального судочинства
були обрані: Апеляційний
суд Одеської області, Малиновський районний суд
м. Одеси та Ізмаїльський
міськрайонний суд Одеської області, що підтримано
рішенням Ради суддів України. В ході Проекту суддями
та адвокатами Одеської
області на робочих групах
обговорювались найбільш
проблемні для учасників
провадження питання організації розгляду справ, зо-

крема, планування судових
засідань, підготовка справ
до судового розгляду тощо.
Так, за результатами Проекту були розроблені «Правила організації ефективного
цивільного судочинства»
та «Правила організації
ефективного кримінального
судочинства», які включають в себе декілька блоків
правил поведінки учасників
провадження спрямованих
на підвищення рівня комунікації учасників судового
процесу, скорочення строків розгляду справ, забезпечення прозорості судового розгляду, та, як наслідок,
підвищення довіри до суду.
Перший етап проекту
успішно завершено, триває пілотування отриманих
результатів.

23

РОЗВИТОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
ГРОМАДСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!»

УНІКАЛЬНІСТЬ ПАРТНЕРСТВА:
це перша та єдина в Україні мережа регіональних 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 регіональних НУО, які займаються питаннями місцевих
бюджетів в Україні.
це молода мережа, в яку входять відомі регіональні НУО, що мають досвід, історію,
спроможність та репутацію для ефективного впливу.
це горизонтальна мережа регіональних НУО та ЗМІ. Стратегічні рішення приймаються
шляхом загального обговорення учасників Партнерства, а організацію їх виконання
забезпечують організація-координатор і робочі групи з числа організацій-членів
Партнерства.

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.

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 інформаційних і адвокасі кампаній, вуличних акцій і флешмобів.

КОМПЕТЕНЦІЇ
ПАРТНЕРСТВА:

Ковель
Луцьк
Львів

Здолбунів

Чернігів
Київ

Суми

Тернопіль
Черкаси
Івано-Франківськ
Кропивницький
Дніпро
Чернівці
Вознесенськ

Чугуїв
Сєвєродонецк

Миколаїв
Білозерка
Одеса
Ізмаїл

Заходьте на сайт
Партнерства та
долучайтесь до сторінки
Партнерства в Facebook:
www.probudget.org.ua
ProbudgetUA
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МІСІЯ ПАРТНЕРСТВА:
Створення умов для ефективного формування та
використання місцевих бюджетів в інтересах громад
шляхом підвищення доброчесності, прозорості
бюджетного процесу та забезпечення участі
громадян у ньому.

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

1

Ефективні адвокасі

2

Експертний Потенціал

ЦІЛІ
ПАРТНЕРСТВА:
Підвищення ефективності використання
коштів місцевих бюджетів
Ефективний бюджетний регламент у
всіх містах партнерства
Врахування потреб та інтересів громад
Впровадждення візуалізованого
бюджету

3

Медійній Потенціал

4

Партнерська мережа

Підвищення впливовості та
впізнаваності партнерства

5

Авторитет у органів влади та
громади

Підвищення рівня прозорості
бюджетного процесу

6

Унікальні продукти

Провідний експертний центр з питань
бюджету

Річний звіт 2018

Підвищення рівня участі громадян та
їхніх об’єднань в бюджетному процесі
Впровадження бюджету участі
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ДОБРОЧЕСНІ ГРОМАДИ
«Доброчесні громади» – комплексна програма з підвищення рівня прозорості
управління фінансами, просвіти і залучення громадян до участі в бюджетному процесі та
впровадження антикорупційних інструментів в об’єднанних територіальних громадах —
партнерах програми USAID DOBRE, що реалізується командою Громадського партнерства
«За прозорі місцеві бюджети!» за підтримки програми DOBRE.

КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ:
ТРЕНІНГИ
Проведено 13 дводенних
тренінгів «Прозорість бюджетного процесу та фінансового управління в ОТГ»
та 25 дводенних тренінгів
«Антикорупційні інструменти для ОТГ» для понад 600
представників громад.

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ 2018:

50 ОТГ
7 областей: Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська,
Миколаївська, Тернопільська, Харківська і Херсонська
понад 20 експертів
38 тренінгів по прозорості бюджетного процесу, фінансового
управління та впровадженню антикорупційних інструментів для
понад 600 представників громад
комплексне оцінювання рівня прозорості бюджетного процесу 50
ОТГ, підготовка
50 індивідуальних пакетів рекомендацій

Базові та інноваційні інструменти забезпечення
бюджетної прозорості,
підзвітність в бюджетному
процесі, аналіз бюджетів
та виявлення в них корупційних ризиків, проведення
антикорупційної експертизи
проектів рішень і діючих
НПА, розробка антикорупційних програм для
громад — далеко не весь
перелік питань, які розбирали на тренінгах разом з
тренерами керівники ОТГ,
посадовці, депутати, старости та активісти.

підготовано, надруковано та поширено
47 «Бюджетів для громадян» загальним тиражем в 47 000
примірників
понад 70 населенних пунктів в 7 областях, понад 3000 пропозицій
до бюджетів ОТГ 2019 від громадян, майже 8500 осіб, залучених до
участі, – інформаційно-мобілізаційна кампанія «Впливай на бюджет
своєї громади-2018»
прийнято 49 локальних НПА в 21 ОТГ щодо впровадження
антикорупційних інструментів, супровід реалізації ще 52 НПА,
прийнятих раніше
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«БЮДЖЕТИ ДЛЯ ГРОМАДЯН»
47 «Бюджетів для
громадян» загальним
тиражем в 47 000
примірників підготовано,
надруковано та поширено
в 47 ОТГ.

За спеціально
розробленою
Методологією здійснено
комплексне оцінювання
рівня прозорості
бюджетного процесу всіх
50 ОТГ.

Перша в історії країни
масова апробація цього
інноваційного інструменту.

Наймасштабніше подібне
оцінювання рівня
бюджетної прозорості в
країні.

Бюджет для громадян –
це новий для України
формат пояснення
«простою мовою» складних
бюджетних питань
для мешканців: відео,
інфографіка, комікси,
інтерактивні презентації,
друковані видання з
візуалізованими даними,
які комплексно та у
зрозумілій формі доносять
до громадян інформацію
про те, як громада отримує
та витрачає кошти свого
бюджету та як відбувається
бюджетний процес.

72-100
Інновативний рівень
прозорості бюджету

49-71
Високий рівень
прозорості бюджету

17-48
Задовільний рівень
прозорості бюджету

0-16
Непрозорий
місцевий бюджет

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
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Всі ОТГ отримали
персональні пакети
рекомендацій, які разом з
результатами оцінювання
були представлені та
обговорені в кожній
ОТГ. Загальні висновки
та ключові тенденціі
бюджетної прозорості
в ОТГ були викладені
у спеціальному
Національному
аналітичному звіті.

Громада

Позиція в
рейтингу

Над підготовкою «Бюджетів
для громадян» в кожній
громаді працювали
спільні робочі групи, в які
входили як фінансисти,
так і представники
громадськості. Кожен
підготований бюджет
для громадян містить
інформацію про соціальноекономічні прогнози,
дотації, субвенції,
бюджетний процес,
розподіл коштів по
пріоритетних напрямках.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЗОРОСТІ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Проведення оцінювання
та надані рекомендації
вже стимулювали
десятки позитивних змін
та точкових реформ в
практиках та підходах до
бюджетної прозорості
громад. За результатами
оцінювання також
сформовано рейтинг
прозорості ОТГ, найкращі
отримали «бюджетні
«Оскари» під час
Національної конференції
«Бюджетна прозорість».

Рівень відкритості
бюджетної інформації

Рівень прозорості
місцевого бюджету

Рівень прозорості
бюджетних рішень

Рівень застосування
інновативних практик

1

Баштанська

46%

57,7%

48,0%

23,5%

2

Слобожанська

35%

38,4%

41,3%

22,3%

3

Заводська

34%

39,7%

37,3%

20,0%

4

Шумська

32%

41,7%

40,0%

5

Новоолександрівська

30%

47,1%

13,3%

17,6%

5

Маловисківська

30%

45,5%

21,3%

12,9%

6

Мереф'янська

29%

29,9%

37,3%

20,0%

6

Іванівська

29%

31,6%

40,0%

14,1%

7

Бобринецька

27%

38,1%

30,6%

7

Скалатська

27%

28,0%

18,7%

31,7%

7

Скала-Подільська

27%

32,7%

29,3%

15,3%

8

Присиваська

17,3%

12,9%

8

Апостолівська

26%

47,4%

10,7%

9

Прибужанівська

23%

33,5%

24,0%

5,9%

9

Могилівська

23%

26,7%

18,7%

20,0%

9

26%

39,4%

8,2%

7,0%

7,0%

Більшівцівська

23%

43,0%

9,3%

4,7%

10

Теребовлянська

22%

25,8%

26,6%

10,6%

11

Старосалтівська

21%

23,4%

26,6%

12,9%

11

Новоукраїнська

21%

30,2%

13,3%

11

Покровська

21%

35,2%

16,0%

4,7%

11

Зеленодольська

21%

34,8%

2,7%

16,4%

11

Царичанська

21%

25,8%

13,3%

18,8%

26,6%

14,1%

14,1%

11

Музиківська

21%

20,4%

12

Доманівська

20%

27,5%

21,3%

12

Вишнівецька

20%

27,3%

25,3%

4,7%

12

Мирівська

20%

29,4%

5,3%

18,8%

12

Микулинецька

20%

18,5%

26,6%

15,3%

8,2%

12

Роганська

20%

28,3%

24,0%

2,3%

13

Печеніжинська

19%

25,0%

18,7%

11,2%

13

Нижньовербізька

19%

28,1%

10,7%

11,7%

14

Золотопотіцька

18%

16,0%

15,3%

14

Старобогородчанська

18%

21,3%

21,3%

10,6%

14

Байковецька

18%

29,8%

13,3%

4,7%

14

Кам'яномостівська

18%

27,0%

10,7%

10,6%

14

Кочубеївська

18%

14,7%

22,6%

16,4%

15

12,9%

21,3%

Великогаївська

17%

21,7%

13,3%

15

Асканія-Нова

17%

29,9%

13,3%

1,2%

16

Гречаноподіївська

16%

22,1%

8,0%

12,9%

16

Софіївська

16%

21,3%

10,7%

11,7%

17

Чаплинська

15%

29,1%

8,0%

0,0%

18

Васильківська

14%

22,9%

2,7%

11,7%

18

Матеївецька

14%

25,3%

2,7%

5,9%

19

Гусятинська

13%

22,4%

8,0%

4,7%

19

Бузька

13%

16,7%

18,7%

19

Мостівська

13%

9,8%

21,3%

8,2%

20

Білоберізька

11%

9,0%

10,7%

13,0%

21

Галицинівська

10%

19,6%

2,7%

3,5%

22

Вербківська

9%

15,5%

2,7%

5,9%

23

Олександрівська

8%

7,4%

10,7%

5,9%

24

Верхнянська

2%

3,3%

0,0%

2,3%

3,5%
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ІНФОРМАЦІЙНО-МОБІЛІЗАЦІЙНА
КАМПАНІЯ «ВПЛИВАЙ НА БЮДЖЕТ
СВОЄЇ ГРОМАДИ-2018»
Наймасштабніша одномоментна
кампанія по залученню громадян
до участі в бюджетному процесі.

ГАРНИЙ ГОСПОДАР ДБАЄ ПРО СВІЙ БЮДЖЕТ!
БУДЬ ГАРНИМ ГОСПОДАРЕМ – ВПЛИВАЙ
НА БЮДЖЕТ СВОЄЇ ГРОМАДИ!

20

населенних пунктів
в 7 областях
більше

3000

В 21 ОТГ другої когорти програми DOBRE за супроводу
експертів Партнерства прийнято 49 локальних НПА
щодо впровадження антикорупційних інструментів –
Антикорупційних програм, Положеннь про запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, Антикорупційних
рад, Антикорупційної експертизи тощо.
Також здійснено моніторинг виконання та надана
експертна підтримка в ефективній реалізації
ще 52 НПА, які були прийняті 23 громадами
першої когорти в 2017 році.

ЯК ВПЛИВАТИ
НА БЮДЖЕТ
СВОЄЇ ГРОМАДИ?

більше

ВПРОВАДЖЕННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

В рамках кампанії в громадах проходили вуличні акціі, під час яких експерти Партнерства
за допомогою «Бюджетів для громадян» пояснювали місцевим мешканцям, що таке бюджет, з чого він складається, як наповнюється і як витрачається, а головне – як саме та в
який спосіб і терміни на формування доходів
і витрат громади може вплинути кожна людина. Громадяни, в свою чергу, мали можливість
подати звернення з пропозицією до бюджету
своєї громади на 2019 рік.
Разом з експертами в акціях та спілкуванні з
мешканцями активно приймали участь керівники громад та посадовці ОТГ.

пропозицій до бюджетів
2019 від громадян

ВПРОВАДЖЕНО 49 ЛОКАЛЬНИХ
АНТИКОРУПЦІЙНИХ
ІНСТРУМЕНТІВ В 21 ОТГ:

20
11

Антикорупційних
програм

3

Проведення
Антикорупційної
експертизи

Положення щодо
запобігання та
врегулювання
конфлікту інтересів

2

Проведення
допорогових
закупівель через
Prozzorro

7

Проведення
консультацій з
громадськістю

1

Створення
Антикорупційної ради

4

Створення Наглядових
рад КП

1

Конкурсний відбір при
призначенні на посади

майже

8500

осіб, залучених
до участі

30

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Річний звіт 2018

31

ІНДЕКС БЮДЖЕТНОЇ
ПРОЗОРОСТІ 2018
Підвищення рівня
прозорості бюджетного
процесу — одне з
стратегічних завдань
Громадського Партнерства
«За прозорі місцеві
бюджети!».
В 2018 році експерти
Громадського
Партнерства «За прозорі
місцеві бюджети!»,
використовуючи унікальну
інноваційну Методологію,
здійснили комплексну
оцінку рівня прозорості
всіх стадій бюджетного
процесу в 87 містах та
ОТГ, на основі якої був
сформований перший
національний Індекс
прозорості місцевих
бюджетів.

32

Оцінювання рівня
бюджетної прозорості,
формування Індексу та
рекомендацій

ІНДЕКС-2018:
Перше комплексне Національне оцінювання
рівня прозорості бюджетного процесу,
премія бюджетної прозорості «Кришталь
року».
Унікальна інноваційна Методологія
оцінювання та онлайн-платформа
https://tlb.in.ua з усіма результатами

Оприлюднення та
публічне обговорення
Індексу та рекомендацій,
передача їх ОМС

Позитивні зміни в рівні
бюджетної прозорості

37 міст, включно з усіма обласними центрами
та м. Київ, 50 ОТГ. Наймасштабніше
оцінювання рівня бюджетної прозорості в
країні.

Впровадження ОМС
рекомендацій

22 експерти Громадського Партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!»
Десятки позитивних змін та точкових
реформ в практиках та підходах до
бюджетної прозорості, які вже відбулись
та відбуваються зараз за нашими
рекомендацями.

Методологія, за якою
здійснювалося оцінювання
та формувався Індекс, не
має аналогів у вітчизняній
оціночній практиці та
фактично виступає
інструментом просування
«ідеальної картини»
прозорості місцевих
бюджетів у майбутньому.
Методологія доступна на
сайті Партнерства
http://probudget.org.ua/
biblioteka/metodologia

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

72-100
Інновативний рівень
прозорості бюджету

49-71
Високий рівень
прозорості бюджету

З детальними результатами оцінювання по
всіх містах та ОТГ можна ознайомиитись на
спеціальній онлайн-платформі
https://tlb.in.ua

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Місто

Позиція в
рейтингу

17-48
Задовільний рівень
прозорості бюджету

0-16
Непрозорий
місцевий бюджет
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Рівень відкритості
бюджетної інформації

Рівень прозорості
місцевого бюджету

Рівень прозорості
бюджетних рішень

Рівень застосування
інновативних практик

1

Дрогобич

73%

83%

66%

66%

2

Чернівці

65%

83%

64%

38%

3

Краматорськ

58%

71%

67%

3

Хмільник

58%

77%

61%

25%

4

Суми

57%

68%

80%

20%

4

Луцьк

57%

70%

59%

36%

5

Вінниця

52%

71%

48%

27%

5

Черкаси

52%

69%

48%

30%

6

Київ

50%

62%

49%

32%

6

Одеса

50%

69%

43%

27%

7

Тернопіль

49%

62%

55%

24%

8

Львів

48%

56%

55%

30%

8

Дніпро

48%

60%

43%

35%

9

Кременчук

47%

65%

45%

24%

9

Івано-Франківськ

47%

62%

51%

20%

10

Жмеринка

44%

65%

37%

20%

10

Сєвєродонецьк

44%

56%

49%

22%

11

Хмельницький

43%

55%

44%

24%

12

Рівне

42%

54%

45%

20%

12

Ужгород

42%

57%

40%

20%

12

Бердянськ

42%

54%

48%

16%

12

Горішні Плавні

42%

53%

45%

21%

13

Житомир

41%

54%

40%

24%

13

Енергодар

41%

57%

32%

25%

13

Чернігів

41%

49%

52%

19%

13

Миколаїв

41%

34%

59%

35%

14

Полтава

16%

29%

40%

53%

43%

15

Харків

39%

54%

35%

21%

16

Херсон

38%

56%

29%

20%

16

Запоріжжя

38%

41%

51%

21%

16

Миргород

38%

40%

57%

15%

17

Мелітополь

35%

45%

29%

26%

17

Долина

35%

30%

47%

30%

18

Кропивницький

34%

44%

40%

15%

19

Коломия

25%

31%

28%

12%

20

Яремче

24%

35%

24%

6%

21

Ладижин

20%

35%

13%

2%
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МЕДІА ПРОЕКТИ

За результатами оцінювання були підготовані аналітичні звіти по кожному місту та ОТГ
й індивідуальні пакети рекомендацій з підвищення рівня прозорості бюджетного процесу в них. Також були підготовані Національні аналітичні звіти щодо стану та ключових
тенденцій бюджетної прозорості в містах та
ОТГ.
Індекс бюджетної прозорості 2018 був представлений в рамках Національної конференції «Бюджетна прозорість», під час якої
також відбулась церемонія нагородження
переможців премії бюджетної прозорості
«Кришталь року» - 9 міст та ОТГ, що показали
найкращі результати за різними складовими
Індексу.
Крім цього, презентаціі Індексу, аналітичних
звітів та рекомендацій відбулись в 47 ОТГ та
21 обласному центрі за участю представників ОМС, ЗМІ та громадських активістів. Аналітичні звіти та рекомендації додатково були
передані до відповідних органів місцевого
самоврядування.

Індекс бюджетної прозорості 2018 та
премія «Кришталь року» – це партнерська робота Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через консорціум виконавців програми USAID DOBRE,
Представництва Європейського Союзу,
Уряду Канади, Фонду Східна Європа,
Міжнародного фонду «Відродження»,
Громадського партнерства «За прозорі
місцеві бюджети!», а також інших міжнародних організацій і їхніх партнерів.
Індекс прозорості місцевих бюджетів
та методологія його оцінки розроблено
Фондом Східна Європа спільно з Громадським партнерством «За прозорі
місцеві бюджети!» у співпраці з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу.

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
В 2018 році Одеська організація КВУ
за підтримки Internews Network стала
провайдером проекту У-Медіа з підвищення рівня медіаосвіти, критичного
мислення та свідомого сприйняття
медіа в регіоні та долучилася
до всеукраїнського експерименту з
підвищення рівня медіаграмотності.
В межах проекту в 29 населених
пунктах Одеського регіону було проведено цикл з 58 базових тренінгів з
медіаграмотності, до участі в яких було
долучено понад 920 учасників.

У 2019 році експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” зосередяться на наданні методологічної допомоги
органам місцевого самоврядування у впровадженні переданих рекомендацій, а також
проведуть повторне оцінювання для підготовки Індексу бюджетної прозорості 2019.
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Основними темами тренінгів стали
медіаграмотність як життєво необхідний
навик в сучасному соціально-політичному і
культурному контексті України; медіаосвіта
і громадянське суспільство; інструменти
медіаграмотності за часів інформаційних
війн; медіаосвіта і медіаграмотність
в навчальних закладах; медіа та
інформаційна грамотність в сучасній
бібліотеці.
За результатами проекту було проведено
регіональний Форум з медіаграмотності
за участі експертів, представників
міського та обласного управлінь освіти,
профільних навчальних закладів. В
рамках Форуму учасники обговорили
викладання медіаграмотності в освітніх
закладах, підвищення кваліфікації учителів,
залучення молоді і людей похилого віку,
обговорювали роль ЗМІ у формуванні
поглядів суспільства на важливі, конфліктні
ситуації, важливість дотримання правил
журналістської етики і стандартів,
недопущення розповсюдження «мови
ворожнечі» та ї ї небезпеку.

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
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РЕЗУЛЬТАТИ
В ЦИФРАХ:

МЕДІА-АКТИВНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ

ГАЗЕТА «ІЗБІРКОМ»:

Медійність є однією з ключових
компетенцій організації

>80
>80

одеських та національних
ЗМІ висвітлювали діяльність
організації у 2018 році

>1600

згадувань в одеських
і всеукраїнських
інтернет-ЗМІ

телевізійних сюжетів про
діяльність організації та
окремих проектів,

Представники
організації понад

130

разів
взяли участь в телеефірах та надали
коментарі ЗМІ

САЙТ «ІЗБІРКОМ»:

Організація також є
засновником суспільнополітичної місцевої газети
«ІзбірКом», яка видається раз
на 2 місяці середнім тиражем
понад 10000 примірників.

Сторінки організації та
окремих проектів організації в
соцмережах вже зібрали понад
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тиражем 52 000

Одеська обласна організація
КВУ є засновником незалежного
інтернет-видання
«ІзбірКом» (izbirkom.org.ua).

ЗА РІК ОПУБЛІКОВАНО ПОНАД 6600 МАТЕРІАЛІВ:
новини – 4835
анонси – 1512
комментарі – 244
відео – 83
фотогалереї – 71
статті – 62
юридичні косультації – 68

Існує й активно наповнюється
офіційна сторінка
організації: CVUOdessa та
спеціальні сторінки для
ключових активностей:
attestationLC, investigativeod,
StopUnfairElections, probudgetUA

разів

5000

загальним обсягом понад 100 шпальт

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

>130

350

Видано 5 випусків (12 номерів) та 2 спеціальних додатки
до газети

ВЛАСНІ МЕДІА

публічних заходів

що вийшли
в ефір понад

Вийшов сотий номер газети «ІзбірКом»

блоги – 60
онлайни – 14
подкасти – 9

+19%
+13%
+22%

користувачів
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
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371 201 КОРИСТУВАЧІВ
770 004 СЕАНСИ
989 128 ПЕРЕГЛЯДІВ
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НАШІ ВИДАННЯ
У 2018 РОЦІ:
ПАМ’ЯТКА «ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ – ЦЕ ПРОСТО!»
Наклад – 4 000 примірників, електронний варіант.
Кишеньковий порадник з викладеними в доступній формі
інструкціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів для депутатів місцевих рад.
ПАМ’ЯТКА «ЯК ВПЛИВАТИ НА БЮДЖЕТ
СВОЄЇ ГРОМАДИ?»
Наклад – 10 000 примірників, електронний варіант.
Пам’ятка містить практичні поради активним мешканцям,
як ефективно впливати на бюджет своєї громади, а також
візуалізований бюджетний календар активіста.
БУКЛЕТ «ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ-2018. МІСТА»
Наклад 2000 примірників, електронний варіант. Буклет
містить візуалізований рейтинг бюджетної прозорості 37 міст
України, включно зі всіма обласними центрами та м. Київ,
складений за результатами оцінювання рівня бюджетної
прозорості.
БУКЛЕТ «ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ-2018. ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ»
Наклад 2000 примірників, електронний варіант. Буклет
містить візуалізований рейтинг бюджетної прозорості
50 ОТГ — партнерів програми DOBRE, складений за
результатами оцінювання рівня бюджетної прозорості.

«БЮДЖЕТИ ДЛЯ ГРОМАДЯН»
47 буклетів та брошур загальним накладом 47000
примірників. Бюджет для громадян – це новий для
України формат пояснення «простою мовою» складних
бюджетних питань для мешканців: відео, інфографіка,
комікси, інтерактивні презентації, друковані видання з
візуалізованими даними, які комплексно та у зрозумілій
формі доносять до громадян інформацію про те, як громада
отримує та витрачає кошти свого бюджету та як відбувається
бюджетний процес. «Бюджети для громадян» підготовлені та
видані для 47 громад 7 областей України.
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Інформаційний буклет
«Посилюємо правові можливості людей та розвиваємо громади».
Наклад – 2000 примірників, електронний варіант.
Буклет описує основні
напрямки діяльності, досягнення та контакти Татарбунарського офісу Мережі
правового розвитку.

Інформаційний буклет
«Ромський центр політичної участі».
Наклад – 1500 примірників, електронний варіант.
Буклет описує мету та основні пріоритети діяльності
Ромського центру політичної участі.

Брошура «Безпека в громаді: досвід спільних дій».
Наклад – 2000 примірників, електронний варіант
(українською та англійською мовою). Видання
описує досвід розбудови
безпечної громади в місті
Татарбунари та Татарбунарському районі Одеської
області. Зокрема, філософію роботи та плани
розвитку Координаційного
офісу безпеки, діагностику безпекових проблем в
громаді та використання
інструменту «безпековий
паспорт громади», заходи
з налагодження взаємодії
поліції з громадою.

Річний звіт 2018

Інформаційна пам’ятка
«Путівник послуг для
мешканців Татарбунарського району».
Наклад – 2000 примірників, електронний варіант.
Пам’ятка надає перелік
найбільш затребуваних напрямків діяльності та контакти основних державних
надавачів адміністративних,
соціальних та правових
послуг.

Правова пам’ятка «Як
зробити своє життя більш
безпечним?».
Наклад – 2000 примірників, електронний варіант.
Правова пам’ятка-путівник надає короткі правові
консультації для мешканців
громади з двадцяти актуальних питань особистої
безпеки, безпеки майна,
повноважень поліції, оскарження незаконних дій правоохоронців.

Правова пам’ятка «Твій
дільничний».
Наклад – 5000 примірників, електронний варіант.
Пам’ятка описує основні
напрямки діяльності дільничних офіцерів поліції,
роз’яснює повноваження
дільничних та можливості
оскарження їх дій, а також
надає прямі контакти всіх
дільничних офіцерів поліції
Татарбунарського району
Одеської області.

Інформаційний буклет
«Координаційний офіс
безпеки».
Наклад – 5000 примірників, електронний варіант.
Буклет описує мету та
основні пріоритети діяльності Координаційного офісу
безпеки в м. Татарбунари
Одеської області.

Брошура «Безпековий
паспорт громади».
Наклад – 2000 примірників, електронний варіант.
Видання описує інноваційний інструмент розвитку
безпечної громади під назвою «безпековий паспорт
громади» - призначення,
алгоритм підготовки та
використання, структуру (на
прикладі окремих громад).

Брошура «Політична
участь ромської громади:
український та зарубіжний досвід».
Наклад – 500 примірників,
електронний варіант (українською та англійською
мовою). До видання увійшли висновки моніторингу
політичної участі ромської
спільноти (на матеріалах
Одеської області), досвід
проведення «Ромської школи громадської та політичної участі», огляд практик
політичної участі ромської
громади в європейських
країнах.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Одеська обласна організація ВГО КВУ працює
на засадах прозорості й підзвітності суспільству
за використання фінансових ресурсів,
одержаних на підтримку своєї діяльності.

НАДХОДЖЕННЯ:
40,6%
19%
16,1%

12 872 183,79

ВИТРАТИ:
51,31 %

Программа USAID DOBRE, «Global Communities»

32,8%

National Endowment for Democracy (NED)

Контрактні послуги залучених фахівців
Заходи: тренінги, семінари, прес-конференції та ін.

10,91 %

Поліграфічні послуги

Institute for European Politics (Берлін)

1,85 %

Транспортні послуги

Matra Program, Посольство Королівства Нідерланди в Україні

1,05%

Адміністративні витрати

4,4%

Програма розвитку ООН

0,64%

Інше

2,9%

Internews Network

0,63%

Основні засоби

2,2%

Black Sea Trust, Robert Bosch Stiftung

0,36%

IT послуги

0,6%

Програма USAID «Нове правосуддя», «Кімонікс Інтернешнл. Інк»

0,2%

Податки

0,3%

Фонд «Східна Європа»

0,17%

Канцприладдя

0,1%

Донори фізособи

7,9%
6%
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В 2018 РОЦІ СКЛАВ

Міжнародний фонд «Відродження»

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

0,08%

Річний звіт 2018

Малоцінні активи
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НАШІ ДОНОРИ
ТА ПАРТНЕРИ

МИ ЩИРО ДЯКУЄМО ВСІМ ДОНОРАМ
ТА ПАРТНЕРАМ ЗА ПІДТРИМКУ
ТА СПІВПРАЦЮ!

МІЖНАРОДНІ ТА ДОНОРСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ:

ПАРТНЕРИ:

ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

ФОНД СХIДНА ЄВРОПА
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Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Річний звіт 2018
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Веб-ресурси:
Сайт Одеської обласної організації
ВГО «Комітет виборців України»
www.cvu.od.ua
Сайт незалежного
інтернет-видання «ІзбірКом»
www.izbirkom.org.ua
Сайт Громадського Партнерства
«За прозорі місцеві бюджети!»
www.probudget.org.ua
Сайт Громадської кампанії
«Атестація депутатів місцевих рад»
www.attestation.in.ua

Соціальні мережі:
Сторінки організації в соціальних мережах:
www.facebook.com/CVUOdessa
www.twitter.com/CVU_Odessa
Незалежне інтернет-видання «ІзбірКом»:
www.facebook.com/odessaizbirkom
Атестація депутатів місцевих рад:
www.facebook.com/attestationLC
Одеський центр публічних розслідувань:
www.facebook.com/investigativeod
Стоп нечесним виборам!:
www.facebook.com/StopUnfairElections

Контакти:
Завітати до офісу:
65000, м. Одеса,
вул. Троїцька, 26 або Садіковська, 25
Написати листа:
65023, м. Одеса, а/с 209
Написати e-mail:
odesakvu@gmail.com
Зателефонувати чи відправити факс:
+38 (048) 716-40-18, +38 (048) 716-46-83

