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Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
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ХТО МИ

ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІМІСІЯ

Одеська обласна організація ВГО КВУ - незалежна неурядова організація - ре-
гіональний лідер у сфері демократизації та захисту й просуванні прав людини.

Створена у 1997 році, легалізована у 1998 році, як юридична особа зареєстро-
вана у 2004 році.

Організація має успішний досвід виконання національних, регіональних та ло-
кальних проєктів та надійних партнерів у 20 областях України.

Бути ініціатором і активним учас-
ником позитивних змін в Україні, 
сприяючи проведенню чесних ви-
борів, демократизації органів вла-
ди, утвердженню і захисту прав 
людини й розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства.

 c Київ

 c Вінниця

 c Дніпро

 c Івано-Франківськ

 c Краматорськ

 c Кропивницький

 c Луцьк

 c Львів

 c Миколаїв

 c Одеса

 c Полтава

 c Рівне

 c Сєвєродонецьк

 c  Суми

 c Харків

 c Херсон

 c Хмельницький

 c Черкаси

 c Чернівці

 c Чернігів

В Одеський області органі-
зація має 5 представництв 
у містах: Одеса, Ізмаїл, Рені, 
Роздільна, Татарбунари.
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Річний звіт 2020

СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ:

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

ОРГАНІЗАЦІЯ Є
КООРДИНАТОРОМ

ЧЛЕНОМ

РЕГІОНАЛЬНИМ ПАРТНЕРОМ

 c Медійність;

 c Здатність створювати ексклюзивні продукти;

 c Гнучкість і мобільність в ситуації змін;

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

 c Професіоналізм команди;

 c Незалежний статус організації, що дозволяє 
приймати самостійні рішення;

 c Сприяння чесним і прозорим виборам

 c Сприяння розвитку демократичних інститутів

 c Підвищення рівня доброчесності та  ефективності  
бюджетного процесу на локальному рівні

 c Розвиток правоспроможності громад та захист прав 
людини

 c Розвиток медіа та громадської журналістики

 c Репутаційний капітал;

 c Успішний досвід здійснення проєктів на локальному, 
регіональному та національному рівнях;

 c Налагоджені відносини і партнерство зі 
стейкхолдерами;

 c Представництво мережевих національних асоціацій 
(ВГО КВУ,  Громадянська мережа «ОПОРА», УГСПЛ, 
Мережа «Громадські ініціативи України»).
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Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
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Анатолій Бойко
Голова організації

Інна Васютинська
Головна бухгалтерка

Валерій Болган
Керівник програми та 

медіахолдингу «ІзбірКом»

Надія Бондаренко
Заступниця Голови організації, 

керівниця програми

Кирило Бойко
Редактор видання «ІзбірКом»

Валентина Бондаренко 
Експертка, журналістка видан-

ня «ІзбірКом»

Альона Єгорова
Експертка

Христина Ремізова
Експертка, юристка

Євгенія Генова 
Комунікаційна менеджерка, 

заступниця головного редак-
тора видання «ІзбірКом»

Ігор Бринош
Заступник Голови організації, 

керівник програми

Михайло Бойко
Експерт, журналіст видання 

«ІзбірКом»

Андрій Гончаров
Контент та SMM-менеджер, 

експерт

Марія Кісельова
Офіс-менеджерка

Леонід Семененко
Керівник Координаційного офісу  
безпеки та Громадського центру  

правосуддя

Юлія Лісова
Керівниця проєктів, 

адвокатка, експертка

Анастасія Матвієнко
Заступниця Голови організа-

ції, керівниця програми

Олена Болган
Редакторка та SMM-менед- 
жерка видання «ІзбірКом»

Світлана Гудь 
Експертка, медіаторка

Олександр Ковпак  
адвокат, юрист Громадського 

центру правосуддя

Ірина Семенюта
Редакторка видання  

«ІзбірКом»

Ігор Луговський
Координатор проєктів, 

експерт

6



Річний звіт 2020

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

А
 О

Р
Г

А
Н

ІЗ
А

Ц
ІЇ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОГРАМИ

ПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

ГОЛОВА  
ОРГАНІЗАЦІЇ

КОНТРОЛЬНО- 
РЕВІЗІЙНА  

КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сп
ри

ян
ня

 р
оз

ви
тк

у д
ем

ок
ра

ти
чн

их
 

ін
ст

ит
ут

ів.
Сп

ри
ян

ня
 че

сн
им

 і п
ро

зо
ри

м 
ви

бо
ра

м

ПР
ОЄ

КТ
 №

1

ПР
ОЄ

КТ
 №

2

Ро
зв

ит
ок

 п
ра

во
сп

ро
мо

жн
ос

ті 
 

гр
ом

ад
 та

 за
хи

ст
 п

ра
в л

юд
ин

и.
 

ПР
ОЄ

КТ
 №

1

Пі
дв

ищ
ен

ня
 р

івн
я д

об
ро

че
сн

ос
ті 

та
 

еф
ек

ти
вн

ос
ті 

бю
дж

ет
но

го
 п

ро
це

су
 

на
 ло

ка
ль

но
му

 р
івн

і 

ПР
ОЄ

КТ
 №

1
Ро

зв
ит

ок
 м

ед
іа 

та
 гр

ом
ад

сь
ко

ї  
жу

рн
ал

іст
ик

и
ФІНАНСОВИЙ 

ВІДДІЛ

ЮРИДИЧНИЙ 
ВІДДІЛ

ІНФОРМА- 
ЦІЙНИЙ 
ВІДДІЛ

АДМІНІСТРА- 
ТИВНИЙ  
ВІДДІЛ

АД
М

ІН
. П

ІД
РО

ЗД
ІЛ

И

7



Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
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НАЙБІЛЬШ ЗНАКОВІ  
ПОДІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ:

 c Організовано довготермінове 
спостереження за виборчою 
кампанією під час місцевих 
виборів в умовах пандемії 

 c Долучено міських голів, 
які були кандидатами, до 
Кодексу етичної поведінки 
для запобігання зловживанню 
адмінресурсами під час 
місцевих виборів 2020 р. 

 c Разом з ЦВК проведено 
Моделювання процесу 
голосування, яке дозволило 
протестувати урядові правила 
організації і проведення 
виборів в умовах пандемії     

 c «Атестовано» 872 депутати 15 
міських рад обласних центрів 
та Києва, депутати 14 рад 
впроваджували рекомендації з 
підвищення своєї підзвітності. 
В 7 радах запроваджено 
комплексні зміни в прозорості 
діяльності депутатського 
корпусу. 205 тисяч переглядів 
просвітницького ролика 
про повноваження місцевих 
депутатів

 c 5 команд народних депутатів 
розпочали використовувати 
наші рекомендації щодо 
взаємодії з виборцями, 
апробували новий формат 
онлайн-комунікації нардепів з 
громадянами «Live з народним 
депутатом» щодо проблем 
виборчих округів

 c Міністерство фінансів 
України визначило бюджет 
для громадян ефективним 
механізмом залучення 
громадськості до бюджетного 
процесу

 c В 19 громадах 13 областей 
створено 53 наглядові та 
опікунські ради при закладах 
освіти та охорони здоров’я, 
проведено моніторинг рівня 
прозорості та ефективності 
використання публічних коштів 
в закладах освіти та охорони 
здоров’я, підготовлено та 
передано пакети рекомендацій

 c Забезпечено експертний 
супровід реалізації 215 
локальних НПА в 94 
громадах 15 областей 
щодо впровадження 
антикорупційних інструментів

 c Посилено спроможність 
Громадського Партнерства «За 
прозорі місцеві бюджети!»: 
зовнішнє оцінювання, план 
організаційного розвитку, 
Стратегічний план 2021-2023

 c Інформаційна кампанія «Права 
людини VS коронавірус» 
зорієнтувала щонайменше 
80 тис. користувачів 
соціальних мереж щодо 
впливу впроваджених заходів 
боротьби з COVID-19 на 
реалізацію їх прав

 c Оскаржено як дискримінаційні 
два рішення Кабінету 
Міністрів України щодо 
тимчасового обмеження в’їзду-
виїзду з (в) Крим у зв’язку з 
пандемією COVID-19 та подано 
скаргу до Європейського суду з 
прав людини щодо порушення 
права на справедливий суд

 c В пілотних громадах 20 
підготовлених посадовців 
впроваджують підхід 
«дружніх» послуг, 11 навчених 
фасилітаторів врегульовують 
конфлікти за допомогою 
медіації

 c Відкрито на базі 
Координаційного офісу 
безпеки «зелену кімнату» 
для нетравматичної роботи з 
неповнолітніми, які стикнулися 
з системою правосуддя

 c Запроваджений 
Координаційним офісом 
безпеки формат періодичних 
оперативних відеодайджестів 
щодо ситуації в громаді 
з поширенням COVID-19 
забезпечив ефективну 
комунікацію в пілотній громаді 
та запозичений іншими 
громадами (організаціями)

 c Організація вдруге виступила 
ініціаторкою проведення 
найбільшого в регіоні 
медіафоруму

 c Відкрито перший в Україні 
стаціонарний Музей виборів, 
який налічує понад 1000 
експонатів

 c Проведено кампанію з 
медіамоніторингу під час 
місцевих виборів та кампанію 
із заохочення молоді до участі 
у виборах. Для моніторингу 
було створено унікальну 
методологію, а сама кампанія 
стала одним з найбільших 
досліджень такого рівня серед 
регіональних медіа.
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Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Громадська кампанія  
«Атестація депутатів 
місцевих рад»:

по Одеській області:

 c Вінницька

 c Волинська

 c Донецька

 c Івано-Франківська

 c Кіровоградська

 c Миколаївська

 c Одеська, 

 c Полтавська

 c Рівненська

 c Харківська

 c Херсонська

 c Хмельницька

 c Черкаська

 c Чернігівська

 c м. Київ

 c Ізмаїл 

 c Одеса 

 c Рені 
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У 2020 році проєктами 
організації було  
охоплено 21 область 
України

Координаційний офіс безпеки; Громадський 
центр правосуддя:

 c Татарбунари

Програма  
“Доброчесні громади” 
та проєкт ДІЄМО:

 c Дніпропетровська

 c Донецька

 c Запорізька

 c Івано-Франківська

 c Кіровоградська

 c Луганська

 c Миколаївська

 c Полтавська

 c Рівненська 

 c Тернопільська

 c Харківська

 c Херсонська

 c Хмельницька

 c Чернівецька

 c Чернігівська

11



Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

СПОСТЕРЕЖЕННЯ  
ЗА МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ 
2020 РОКУ 
Місцеві вибори є традиційно одним із найбільш серйозних викликів з точки зору їх ор-
ганізації, оскільки паралельно відбувається неймовірна кількість виборчих процесів. 

Місцеві вибори 2020 року до того ж відбувалися за новим Виборчим кодексом, який 
був прийнятий у безпосередній близькості до початку виборчого процесу, за новими 
виборчими системами, а також в умовах поширення захворювання на COVID-19 і за 
відповідних протиепідемічних обмежень. 

Незважаючи на всі складнощі, які були на нашому шляху, ми здійснили повноцінне 
спостереження за виборами в Одеській області в складі кампанії спостереження за 
виборами громадянської мережі ОПОРА.

В ході спостереження: 

19

35

4
звітів за результатами  
спостереження в Одеській області

заяв до поліції з повідомлення-
ми про ймовірні порушення та 
злочини

Випущено 

Подано 

пресконференції з оголошенням 
результатів спостереження

Проведено 
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Вдалось домовитись про підписан-
ня Кодексу етичної поведінки задля 
запобігання зловживанню адміні-
стративними ресурсами під час ви-
борів двома міськими головами, які 
балотувались повторно. 

В ході спостереження за кампані-
ями таких міських голів ми не фік-
сували з їхнього боку порушень 

На початку жовтня 2020 року ра-
зом із Міжнародною фундацією 
виборчих систем (IFES Україна) та 
Центром управління навчанням 
учасників виборчих процесів при 
Центральній виборчій комісії (ЦВК) 
ми провели моделювання організа-
ції процесу голосування дільнич-
ною виборчою комісією в примі-
щенні для голосування звичайної 
виборчої дільниці на місцевих ви-
борах 25 жовтня 2020 року.

Моделювання здійснювалось з ме-

такого типу, і при цьому обидва 
кандидати впевнено перемогли 
своїх суперників. 

Це важливий кейс для нас, який 
свідчить про те, що за належних 
умов і з дотриманням певних етич-
них стандартів, кандидати дійсно 
можуть вести свої кампанії, не ви-
користовуючи при цьому засоби, 

тою з’ясування впливу прийнятого 
перед початком виборчого процесу 
Виборчого кодексу України та спе-
цифіки організації та проведення 
місцевих виборів на організацію 
процесу голосування дільничними 
виборчими комісіями та впливу за-
ходів, спрямованих на запобігання 
поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 на організацію 
процесу голосування.

Моделювання дня голосування було 
побудовано за методикою симуля-

доступні їм за посадою і не доступ-
ні їхнім виборчим конкурентам. 

Ми безмежно вдячні всім нашим 
довготерміновим та короткотермі-
новим спостерігачам за те, що ви 
в таких надскладних умовах допо-
могли зробити вибори в нашій об-
ласті більш прозорими! 

ції у контрольованому середовищі 
ситуацій, як традиційних, з якими 
могли зіткнутись члени дільничних 
виборчих комісій під час організації 
голосування, так і таких, що могли б 
виникнути у зв’язку із запроваджен-
ням додаткових протиепідемічних 
заходів. 

Результати моделювання надалі 
було передано ЦВК для подаль-
шого аналізу та прийняття рішень 
з управління виборчим процесом в 
умовах пандемії.

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ  
АДМІНІСТРАТИВНИМ РЕСУРСОМ

МОДЕЛЮВАННЯ

Фото: Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) 
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Миколаївська

Область Кількість тренінгів Кількість учасників тренінгів

Одеська

Херсонська

Тренінги для членів територіальних виборчих комісій

16 326

28 518

16 434

Миколаївська

Область Кількість тренінгів Кількість учасників тренінгів

Одеська

Херсонська

Тренінги для членів дільничних виборчих комісій

11 902

17 1258

9 679

Під час місцевих виборів наша організація за підтримки 
Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) спільно з 
партнерами з Миколаївської та Херсонської області тра-
диційно проводила комплексне навчання членів територі-
альних та дільничних виборчих комісій у південних облас-
тях України, цього разу - в онлайн-форматі.

НАВЧАННЯ ЧЛЕНІВ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ТА ДІЛЬНИЧНИХ  
ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
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МУЗЕЙ ВИБОРІВ
7 жовтня ми відкрили перший в Одесі Музей виборів, який працює 
на постійній основі.

Різноманітні артефакти, пов’язані з виборами, збиралися впродовж 
багатьох років, і тепер кожен може побачити ці експонати та дізна-
тися про їхню історію, відвідавши Музей за адресою: вул. Садиков-
ська, 25, м. Одеса (за попереднім записом).

Експозиція музею налічує близько тисячі різноманітних предметів, 
нерідко – унікальних, які демонструють розвиток демократії в Оде-
сі та загалом в Україні впродовж останніх 30 років і навіть більше. 
Це – матеріальне відображення розвитку демократичних процесів 
в Україні, зокрема в Одеській області.

Крім того, восени 2020-го ми провели презентацію пересувної екс-
позиції Музею виборів у п’яти містах Одещини.

КАМПАНІЯ ІЗ ЗАОХОЧЕННЯ МОЛОДІ  
ДО УЧАСТІ У ВИБОРАХ
У місцевих виборах-2020 вперше брали участь близько 20 ти-
сяч жителів Одеської області, які досягли 18-річного віку. Задля 
просвітництва серед молодих людей та заохочення їх до сві-
домої участі у виборах ми провели 10 інформаційних заходів 
біля вищих навчальних закладів міста Одеси та в місцях, які є 
популярними серед юнаків і дівчат. Під час цих заходів виборці 
отримали інформаційні буклети та роз’яснення про те, як брати 
участь у виборах, кого ми обираємо під час місцевих виборів та 
чому важливо робити відповідальний й усвідомлений вибір.

Спільно з Правозахисним ромським центром провели вже третю 
навчально-практичну програму «Ромська школа громадсько-по-
літичної участі». Навчання 2020 року було більше орієнтоване на 
практичну підготовку ромських активістів та активісток до впливу 
на місцеву політику. Новацією 2020 року стала менторська підтрим-
ка учасників попередніх двох випусків Ромської школи громад-
сько-політичної участі. Їхні чотири локальні ініціативи отримали 
менторський супровід щодо правових питань, інформаційно-ко-
мунікаційної діяльності та розвитку лідерства. Логічним розвитком 
Ромської школи громадсько-політичної участі стала розробка та 
пілотування онлайн-курсу «Як ромам впливати на місцеву політи-
ку?». Цей курс підготовлено в рамках програми «Школа політичної 
участі представників та представниць ромських громад» за під-
тримки Ради Європи у партнерстві з Міжнародним жіночим фон-
дом «Чіріклі». Перші два модулі онлайн-курсу присвячені ціннісним 
питанням прав людини та громадсько-політичного впливу, наступні 
два сфокусовані на розумінні громади та локальних ініціативах, за-
вершують курс модулі щодо розвитку компетентностей та особли-
востей ромського активізму.

РОМСЬКА ШКОЛА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІ-
ТИЧНОЇ УЧАСТІ
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»
АТЕСТАЦІЯ ДЕПУТАТІВ  
МІСЦЕВИХ РАД 
Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння позитив-
ним змінам у рівні підзвітності депутатів місцевих рад та підвищенні поінформованості гро-
мадян про діяльність місцевих обранців. Ініціатива народилась в Одесі 2015 року. З 2017 
року розпочала реалізовуватись ще у 7 обласних центрах. А з середини 2018 року «Атеста-
ція депутатів місцевих рад» охоплює 15 обласних центрів та м. Київ. 

Київ, Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький,  
Вінниця, Одеса, Миколаїв, Херсон, Харків, Краматорськ, Чернігів, 
Черкаси, Кропивницький, Полтава
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2020-й був особливим для Атестації 
місцевих депутатів. 

По-перше, ініціативі виповнилось 
п’ять років! Першу Атестацію місце-
вих депутатів, а саме персональні 
оцінки місцевим депутатам за ре-
зультатами їх діяльності, ми пре-
зентували у вересні 2015 року. 

Фінальну «Атестацію» перед за-
вершенням 7 скликання проходили 
депутати міських рад 15 обласних 
центрів та Києва. 872 депутати 
міських рад були оцінені за 22 кри-
теріями.  

Атестація місцевих депутатів. Наш особливий 
2020-й

Атестація-2020:  
що відбувалось

По-друге, у 2020-ому українці оби-
рали нові місцеві ради. Ми сподіва-
ємось, що ми допомогли громадя-
нам зробити більш усвідомлений 
вибір та не обирати тих депутатів, 
які неналежно виконували свої пов-
новаження протягом п’яти років. Ми 
також сподіваємось, що допомогли 
місцевим депутатам оцінити свої 
сили та можливості і приймати рі-
шення про свою участь у виборчій 
кампанії зокрема на основі наших 
оцінок та рекомендацій щодо вико-
нання повноважень. 

Нарешті, світова пандемія не мог-
ла не зачепити і нас. Атестація нові 
умови життя в онлайні сприйняла 
як нову можливість і завершила 
свій 2020-й не тільки з досягнен-
ням очікуваних результатів, а ще 
ійз новими знаннями, навичками та 
форматами.

Протягом всього року продовжу-
вали інформувати про виконання 
місцевими депутатами своїх по-
вноважень. Це 138 публікацій про 
депутатів 15 обласних центрів та м. 
Києва.   

Продовжували розвивати аудито-
рію активних громадян, які хочуть 
мати відповідальних політиків на 
місцевому рівні. Сторінка «Місце-
ві депутати. Атестація» в Facebook 
стала більш стильною та отримала 
нові рубрики, які полюбились під-
писникам: добірки тижня з огляда-
ми книжок, фільмів, ігор, серіалів 
на політичну тематику та картки з 
простими поясненнями повнова-
жень та місцевих обов’язків депу-
татів. Окрім того, сторінка стала 
тим майданчиком, де без додат-
кового пошуку можна подивитись 
онлайн-трансляції сесій міських 
рад 15 обласних центрів та міста 
Києва.
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З початку локдауну Атестація ви-
пустила серію матеріалів на до-
помогу місцевим депутатам щодо 
здійснення комунікації з громадя-
нами, здійснення прийому та мож-
ливих практик звітування в нових 
обмежених умовах з використан-
ням онлайн-інструментів. 

На початку локдауну зробили екс-
трений унікальний зріз ситуації 
щодо забезпечення відкритості та 
прозорості проведення публічних 
засідань міських рад 15 обласних 
центрів та міста Києва під час жор-
сткого карантину, аби привернути 
увагу до проблемних аспектів ви-
користання таких практик, які під 
приводом протиепідемічних захо-
дів можуть необґрунтовано обме-
жувати права та свободи громадян.   

Разом із місцевими депутатами з 
15 обласних центрів та Києва, не 
зустрічаючись один із одним, ми 
записали мотиваційний ролик для 
громадян «Залишайтесь вдома».  
Таким чином Атестації місцевих де-
путатів вдалось об’єднати місцевих 
депутатів із різних куточків країни, 
які пояснювали, чому громадянам 
заради своєї безпеки та протидії 
поширенню небезпечного захво-
рювання необхідно дотримуватись 
жорсткого карантину.
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 c Атестації депутатів місцевих рад вдалось 
підтвердити, що це не «одноденна» громадська 
ініціатива, а стратегічний напрямок формування 
відповідального представництва та освіченого 
громадянства на місцевому рівні. Атестація прожила 
повний виборчий цикл у п’ять років, перейшла в 
новий і продовжує розвиватись;  

 c У 14 з 16 міських рад протягом року депутати 
продовжували реагувати на надані пропозиції з 
вдосконалення своєї діяльності та втілювати їх у 
життя; 

 c Депутати двох міських рад використали 
рекомендації щодо проведення звітних заходів та 
здійснення комунікацій з громадянами в умовах 
карантину; 

 c У семи містах вдалось досягти змін на рівні практик 
міських рад, тобто запроваджено механізми, які 
підвищують прозорість діяльності одразу всього 
депутатського корпусу;

 c Від 15% до 61% місцевих депутатів, які за 
підсумками року отримали позитивні оцінки своєї 
діяльності, повторно отримали мандати у своїх 
радах;  

 c Аудиторія користувачів, які слідкують за сторінкою 
«Місцеві депутати. Атестація», збільшилась на 64%, 
а в порівнянні з 2019 роком аудиторія збільшилась у 
2,5 рази; 

 c Просвітницький відеоролик «Що може місцевий 
депутат» отримав 205 тис. переглядів та 2,5 тис 
поширень.

Атестація в 2020: чого нам вдалось досягти

Під час виборів нагадували гро-
мадянам, як виконували свої пов-
новаження в завершеній каденції 
депутати, які знов виявили намір 
балотуватись. Таким чином світ 
побачили 16 публікацій з оглядом 
списків кандидатів, які були депу-
татами міських рад 15 обласних 
центрів та Києва.  

Перед виборами провели кампанію 
із актуалізації потреби в проведен-
ні депутатами звітних заходів пе-
ред початком виборів.  Громадянам 
пояснювали, чому потрібно форму-
вати запит на підзвітність місцевих 
депутатів, а також нагадували, які 
депутати з міських рад обласних 
центрів ще не звітували про свою 
діяльність. В свою чергу, працюва-
ли напряму із самими депутатами, 
яким нагадували про потребу вико-
нання законного обов’язку. 

Поширювали просвітницький віде-
оролик із роз’ясненнями функцій 
місцевих депутатів,  аби допомогти 
громадянам зробити свідомий ви-
бір і не реагувати на безпідставні 
обіцянки політиків під час виборів.
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ІНФОРМОВАНА ВЗАЄМОДІЯ ЖИТЕЛІВ 
ТА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ – ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТИЧНО-
ГО ПРЕДСТАВНИЦТВА
Інститут представництва є стовпом демократичного устрої держави. Без довіри 
громадян до обраних парламентарів та без роботи парламентарів із інтересами 
жителів в Верховній Раді не може бути сильної демократії. Наша впевненість у 
цих визначеннях привела нас до ідеї пошуку шляхів розбудови інформованої 
двосторонньої взаємодії народних депутатів та жителів їх виборчих округів. 

У 2020 році задля цієї мети ми працювали над підвищенням спроможності на-
родних депутатів, які представляють Одеську область, у здійсненні комунікації 
з громадянами щодо роботи над представництвом їхніх інтересів у Верховній 
Раді, а також сприяли підвищенню поінформованості жителів Одеської області 
щодо можливостей взаємодії із народними депутатами для вирішення про-
блем у своїх виборчих округах.  

Загальнонаціональний жорсткий карантин не тільки не став на заваді реалі-
зації наших планів, але й допоміг винайти нові можливості для двосторонньої 
взаємодії жителів та парламентарів. 

У напрямку роботи із командами народних депутатів ми працювали над тим, 
аби завдяки комунікації народних депутатів Одеської області жителям було 
легше орієнтуватись в тому, як парламентарі працюються над представни-
цтвом їх інтересів.  Для цього ми розробили модель комунікації народного 
депутата з жителями щодо проблем виборчого округу, на основі якої:

 c Підготували рекомендації для команд народних депутатів 
щодо змісту звіту парламентаря, який би відповідав запиту 
жителів округу щодо роботи із представництвом їхніх 
інтересів; 

 c Підготували докладну практичну інструкцію для народних 
депутатів щодо можливостей здійснення комунікації з 
громадянами в умовах карантину в онлайн-форматі; 

 c Організували 3 звітних заходи «Live з народним депутатом», 
під час яких народні депутати мали можливість у 
модерованому форматі поінформувати громадян про 
свою діяльність у парламенті, зокрема й щодо роботи з 
представництвом інтересів громадян, а також відповісти на 
найбільш актуальні питання від виборців; 

 c Народним депутатам, якм представляють у Верховній Раді 
Одеську область, надали рекомендації щодо удосконалення 
власних практик здійснення комунікації із жителями щодо 
роботи із вирішенням проблем виборчого округу.

Що ми робили та чого нам вдалось досягти: 

У результаті: 

Команди п’ятьох народних депу-
татів внесли зміни в частоту та 
зміст інформаційних повідомлень 
у соціальних мережах щодо роботи 
народного депутата у виборчому 
окрузі, запровадили й почали вико-
ристовувати нові підходи до взає-
модії з жителями виборчих округів, 
розпочали здійснювати взаємодію 
з органами місцевого самовряду-
вання або ж змінили підходи до уні-
фікації та аналізу інформації щодо 
проблем виборчих округів. 
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У напрямку сприяння підвищенню поінформованості громадян про діяльність 
народних депутатів та їхніх можливостей у вирішенні проблем виборчих окру-
гів: 

 c Підготували буклет «Ти і народний депутат» та 2 відеоролики, 
що пояснювали, вирішення яких питань є у повноваженнях 
обраних представників та яким чином можна взаємодіяти 
з парламентарями. Буклет також містив найбільш свіжу 
інформацію про приймальні народних депутатів Одеської 
області; 

 c Розробили просвітницьку інтелектуальну гру щодо практик 
парламентаризму в Україні та світі. Гра проводилась у двох 
форматах. В електронному вигляді інтернет-користувачі 
могли самостійно перевірити свої знання. Крім того, у форматі 
відеоконференції в гру зіграли студенти початкових курсів;

 c Звітні заходи трьох народних депутатів «Live з народним 
депутатом» транслювались наживо у соціальній мережі Facebook 
як на нашій сторінці, так і на сторінках народних депутатів. 

У результаті:

3 тис. екземплярів буклету «Ти і на-
родний депутат» отримали 32 пу-
блічні бібліотеки Одеської області. 

Відеоролики «Ти і народний депу-
тат» сукупно подивились 34 тис. 
разів. 

Онлайн-звіти трьох народних депу-
татів подивились 8 тис. разів. 

90% учасників просвітницької ін-
телектуальної гри засвідчили, що 
підготовка до гри допомогла їм під-
вищити власні знання щодо повно-
важень народних депутатів Украї-
ни, а 95% учасників зазначили, що 
під час заходу дізналися більше про 
можливості взаємодії з народними 
депутатами області. 
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Київ
Здолбунів

Ковель

Чернівці

Івано-Франківськ

Одеса

Ізмаїл

РОЗВИТОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО ПАРТНЕР-
СТВА “ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ 
БЮДЖЕТИ!”
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» є координаторкою 
Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» - горизонтальної мережі, 
до складу якої входять 18 громадських організацій з 15 областей України (http://
probudget.org.ua/contacts/).

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.
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Київ

Суми

Вознесенськ

Сєвєродонецьк

Чернігів

Черкаси

Херсон

Дніпро

Чугуїв

Кропивницький

Одеса

Цілі Партнерства:

 c Підвищення рівня прозорості 
бюджетного процесу

 c Підвищення рівня участі 
громадян та їх об’єднань у 
бюджетному процесі

 c Впровадження антикорупційних 
інструментів на локальному 
рівні

 c Підвищення ефективності 
формування та використання 
коштів місцевих бюджетів

 c Врахування в бюджетному 
процесі потреб та інтересів 
громад

 c Провідний експертний центр з 
питань бюджету

 c Організаційний розвиток 
Партнерства

 c Підвищення впливовості та 
впізнаваності Партнерства

Унікальність Партнерства:

 c це перша та єдина в Україні мережа регіональних НУО, яка фокусується 
саме на питаннях підвищення стандартів і ефективності бюджетного 
процесу на місцевому рівні, 

 c це мережа, до якої входять більшість НУО, які займаються питаннями 
місцевих бюджетів в Україні,

 c це мережа, до якої входять відомі регіональні НУО, що мають досвід, 
історію, спроможність та репутацію для ефективного впливу,

 c це горизонтальна мережа регіональних НУО. Стратегічні рішення 
приймаються шляхом загального обговорення учасників Партнерства, а 
організацію їх виконання забезпечують організація-координатор і робочі 
групи з числа організацій-членів Партнерства,

 c це мережа, до якої входять організації з усіх субрегіонів України: від 
Чернігова до Одеси і від Сєвєродонецька до Луцька,

 c використовує весь доступний спектр інструментів і підходів починаючи 
від експертних досліджень і до інформаційних і адвокасі кампаній, 
вуличних акцій і флешмобів.

Компетенції  
Партнерства:

 c Ефективні адвокасі

 c Експертний потенціал

 c Медійній потенціал

 c Партнерська мережа

 c Авторитет у органів влади та 
громади

 c Унікальні продукти

www.probudget.org.ua

ProbudgetUA

Заходьте на сайт Партнерства  
та долучайтесь до сторінки  
Партнерства у Facebook: 
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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’єднаних терито-
ріальних громадах-партнерах програми USAID DOBRE, що реалізується коман-
дою Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» за підтримки 
програми DOBRE.

28 Бюджетів для громадян загальним накладом 14 000 примірників під-
готовлено, надруковано та поширено в 28 ОТГ.

Це - наймасштабніша кампанія з підготовки Бюджетів для громадян в 
країні!

Бюджет для громадян – це інноваційний та новий для України формат по-
яснення простою мовою складних бюджетних питань для мешканців: ві-
део, 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, що був адаптова-
ний до українських умов та вперше системно апробований експертами 
Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!».

Бюджети для громадян

Підготовлено практичні посібни-
ки «Бюджет громади людською 
мовою» та «Від антикорупції до 
доброчесності: дієві інструменти 
для об’єднаних територіальних 
громад»

Ключові цифри та результати-2020:

75 20

176

7
об’єднаних територіальних громад експертів

локальних нормативно-правових 
актів щодо впровадження антико-
рупційних інструментів

областей: Дніпропетровська, 
Івано-Франківська, Кіровоград-
ська, Миколаївська, Тернопільська, 
Харківська і Херсонська

Понад

Супровід 
реалізації

БдГ

28
Бюджетів для громадян (БдГ) 
загальним накладом

Підготовлено, 
надруковано 
та поширено 

14 000
примірників, супровід створення 
громадами ще 18

http://probudget.org.ua/
biblioteka/bdg/

Макети підготовлених БдГ доступні 
за посиланням: 
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Над підготовкою Бюджетів для громадян у кожній громаді працювали спільні 
робочі групи, до яких входили як фінансисти, так і представники громадськос-
ті. Кожний підготовлений Бюджет для громадян містить інформацію про со-
ціально-економічні прогнози, дотації, субвенції, бюджетний процес, розподіл 
коштів за пріоритетними напрямками.

Завдяки професійності та відданості справі експертів Громадського Партнер-
ства «За прозорі місцеві бюджети!» цей інструмент був реально оцінений гро-
мадами як ефективний та корисний, і вони використовують його навіть піс-
ля завершення фінансування від програми USAID-DOBRE. Так, у 2020 році 18 
громад 1-3 когорти за консультаційного супроводу експертів Партнерства за 
власні кошти підготували Бюджети для громадян. 

Також у деяких громадах органи місцевого самоврядування провели опиту-
вання мешканців щодо їх бачення та пропозицій до формату Бюджетів для 
громадян їхніх громад.

Для максимального поширення цієї позитивної практики експерти Партнер-
ства також підготували посібник «Бюджет громади людською мовою», який  
вперше в Україні надає  ґрунтовний опис практики Бюджету для громадян  
(http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1600714194.9392.pdf) , та про-
вели онлайн майстер-клас зі створення Бюджету для громадян (https://uacrisis.
org/uk/majster-klas-byudzhet-gromady-lyudskoyu-movoyu).
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Підготовка та друк цього видання стали можливими в рамках 
реалізації проєкту «Децентралізація приносить прозорість та 

ефективність в медицині та освіті (ДІЄМО)». 

Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) 
і не обов’язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів.

2020 р.

DOBRE ПРАКТИКИ

ГР
ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
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И
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Протягом 2017-2020 років в 75 громадах-партнерах програми DOBRE за супро-
воду експертів Партнерства було прийнято 176 локальних нормативно-право-
вих актів щодо впровадження антикорупційних інструментів – Антикорупцій-
них програм, Положень про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
Антикорупційних рад, Антикорупційної експертизи тощо.

Прагнучи максимально поділитись своїм унікальним успішним досвідом з впро-
вадження антикорупційних інструментів на локальному рівні, експерти Парт-
нерства підготували практичний посібник «Від антикорупції до доброчесності: 
дієві інструменти для об’єднаних територіальних громад» (http://probudget.
org.ua/db_pic/images/files/file_1592379377.135.pdf) та просвітницький відео-
ролик: https://www.youtube.com/watch?v=7Dpbp5Bs3OQ&t=6s 

Впровадження антикорупційних інструментів

ДІЄВІ ІНСТРУМЕНТИ  ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ВІД АНТИКОРУПЦІЇ 

DOBRE ПРАКТИКИ

ГР
ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
ЕТ

И
! 

Підвищення ефективності використання власних 
ресурсів та економія бюджетних коштів

Навіщо запроваджувати антикорупційні інструменти

Дешевше запобігати корупції, 
ніж долати її наслідки

Підвищення ефективності 
роботи виконавців рішень

Підвищення інвестиційної привабливості

Розбудова довіри та зниження 
конфліктності у взаємодії з громадянами

женню конфліктності у  взаємодії з  жите-
лями. А оскільки потреби місцевого розвит-
ку далеко не завжди будуть пов’язані з про-
стими та популярними рішеннями — довіра 
громадян є вкрай важливою передумовою 
для розбудови сильних громад.

Окрім того, впевнене використання органа-
ми місцевого самоврядування запобіжників 
проявам корупції та механізмів прозорості 
і  підзвітності своєї роботи не  в  останню 
чергу може впливати і на рівень інвести-
ційної привабливості громад. Прозорість 
та  зрозумілість правил гри має суттєвий 
вплив на  рішення потенційних інвесторів. 
Якщо громада може показати, як  вона 
захищає активи і  як  робить прийняття рі-
шень прозорим завдяки використанню 
антикорупційних інструментів, переконати 
інвестора прийти саме до  неї буде знач-
но легше. Стійке використання механізмів 
протидії корупції громадами здатне давати 
і  більш прагматичні результати для управ-
лінців громад. Хорошим ефектом від побу-
дови системи запобіжників корупції може 
стати формування продуктивного штату 

кадрів виконавчих органів, в  яких профе-
сійне виконання своїх обов’язків та робота 
на  благо громади є більшим пріоритетом 
за  особистий інтерес, коли останній буде 
розходитись з  інтересом громади. На  сам 
кінець, варіант запобігання корупції є 
більш дешевим підходом, ніж подолання 
наслідків корупції, як для всієї громади, так 
і  для будь-якої особи, яка буде «спійма-
на на  гарячому». Репутаційні та  фінансові 
втрати громади від корупційних скандалів 
вимірюються як політичними посадами, так 
і неотриманими проектами.

Одним із  ризиків реформи децентралізації 
часто називали перенесення корупції на міс-
цевий рівень. Однак, як показує досвід гро-
мад, які налаштовані на доброчесне уряду-
вання й активно впроваджують антикоруп-
ційні програми. За  словами Руслана Шаф-
рановича, голови Іванівської ОТГ на Терно-
пільщині, громаді потрібні антикорупційні 
інструменти, бо завдяки ним вона може по-
казати, що голова і  чиновники не прийшли 
красти і дбати лише про особисті інтереси, 
а працюють на користь громади.

ВІД АНТИКОРУПЦІЇ ДО ДОБРОЧЕСНОСТІ 
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дженні антикорупційних інструментів: допо-
магали складати необхідні нормативно-пра-
вові акти, продовжувати розбиратись в ню-
ансах застосування обраних антикорупцій-
них інструментів, налагоджувати необхідну 
інфраструктуру та організовувати процеси, 

необхідні для стійкого та ефективного вико-
ристання запобіжників корупції.

Нарешті, відповідні НПА виносилися на го-
лосування, приймалися рішенням сесій міс-
цевих рад, і запускалися в роботу.

Громадське партнерство «За прозорі місце-
ві бюджети» готове і далі надавати підтрим-
ку будь-яким органам місцевого самовря-
дування, які мають бажання запровадити 
інструменти запобігання та  виявлення ко-
рупції в себе в громадах. Якщо ви маєте за-
цікавленість в отриманні такої підтримки — 
від надання базових консультацій до  про-

ведення навчань та менторського супрово-
ду — запрошуємо звертатись до нас. 

Пишіть нам на адресу probudgetua@gmail.
com. В  залежності від ваших потреб ми 
запропонуємо підхід для подальшої ро-
боти по  запровадженню антикорупційних 
інструментів.

Алгоритм запровадження антикорупційного інструменту

Проходження навчання та відбір 
антикорупційних інструментів 
для запровадження

Розробка та прийняття 
нормативно-правового акту,
який визначатиме порядок 
використання інструменту
 

Організаційна підготовка запуску 
антикорупційного інструменту

Допомога експертів на початкових 
етапах використання 
антикорупційного інструменту 

Контроль використання 
антикорупційного інструменту

ВІД АНТИКОРУПЦІЇ ДО ДОБРОЧЕСНОСТІ 
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Впроваджено та здійснювалась підтримка 176 локальних антикорупційних 
інструментів  в 75 ОТГ:

59

6

14

45

11

5

27

4

5

Антикорупційних програм

Створення Наглядових рад кому-
нальних підприємств

Створено Антикорупційних рад

Положень щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів

проведено Антикорупційних 
експертиз

Конкурсних відборів  
при призначенні на посади

Проведено консультацій  
з громадськістю

Проведено допорогових  
закупівель через ProZorro

Візуалізацій бюджетів на сайтах 
громад
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Дніпропетровська

Івано-Франківська

ЗапорізькаМиколаївська

Херсонська

Полтавська
Хмельницька

Чернівецька

Чернігівська

Харківська

Рівненська

Донецька

Луганська

ДІЄМО
«ДІЄМО» - дворічний проєкт, спрямований на підвищення прозорості у галузях охорони здоров’я та освіти як двох клю-
чових сфер, у яких громадяни особливо стурбовані поширенням корупції, шляхом використання у громадах інструментів 
нагляду за коштами та ефективністю надання послуг в освіті та медицині, посилення співпраці мешканців та влади, залу-
чення громадян до прийняття рішень та зниження корупційних ризиків.

Проєкт виконується Громадським Партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» спільно з міжнародною організацією Гло-
бал Ком’юнітіз (Global Communities) та CASE Ukraine за підтримки Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держав-
ного департаменту США.

Ключові цифри та результати-2020:

Проведено моніторинг рівня прозо-
рості та ефективності використан-
ня публічних коштів в закладах 
освіти та охорони здоров’я 19 
громад, підготовлено та передано 
пакети рекомендацій

Підготовлено, надруковано та по-
ширено 19 Бюджетів для громадян 
з акцентом на сфери освіти та охо-
рони здоров’я загальним накладом 
9500 примірників

Супровід реалізації 39 локальних 
нормативно-правових актів щодо 
впровадження антикорупційних 
інструментів

19 13

18

10

194

ОТГ областей

семінарів 

команда експертів

членів рад та представників закла-
дів і 3 вебінари щодо ключових 
аспектів та ефективної організації 
їх діяльності

53
наглядових та опікунських рад 
при закладах освіти та охорони 
здоров’я громад

Cтворено
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Підвищення рівня прозорості та ефективності використання публічних ко-
штів в закладах освіти та охорони здоров’я

Для виконання цього завдання була розроблена інноваційна Методологія, яка 
включає 31 показник та 120 критеріїв для максимально комплексного й точно-
го діагностування та за якою розпочате оцінювання рівня прозорості й ефек-
тивності використання публічних коштів у закладах освіти та охорони здоров’я 
19 ОТГ проєкту.

Це - перше подібне публічне галузеве дослідження в країні.

За результатами моніторингу всі ОТГ отримали персональні пакети рекомен-
дацій, які разом з результатами оцінювання були представлені та обговорені 
в кожній ОТГ, а також передані наглядовим та опікунським радам, що створені 
при закладах освіти та охорони здоров’я громад в межах проєкту, для подаль-
шого контроля та впровадження.

Ключові компоненти:
 

 

 

Методологія моніторингу 
використання публічних коштів 

в закладах освіти та охорони 
здоров’я в ОТГ      

В рамках проекту «Українські громади 
протидіють корупції разом» 
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19 Бюджетів для громадян загальним на-
кладом 9500 примірників підготовлено, 
надруковано та поширено в 19 громадах.

Унікальністю Бюджетів для громадян у 
цьому проєкті було те, що в них особли-
вий акцент робився на представлення бю-
джетної інформації саме в галузях освіти 
та охорони здоров’я. Це потрібно для того, 
щоб громадяни мали максимальне уявлен-
ня, скільки і на що саме громада витрачає 
коштів у цих сферах.

Над підготовкою Бюджетів для громадян у 
кожній громаді працювали спільні робочі 
групи, до яких входили як фінансисти, так 
і представники закладів освіти, охорони 
здоров’я та громадськості.

Бюджети для громадян
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В 19 громадах-учасницях проєкту за су-
проводу експертів Партнерства прийнято 
39 локальних НПА щодо впровадження 
антикорупційних інструментів – Антико-
рупційних програм, Положень про запобі-
гання та врегулювання конфлікту інтере-
сів, Антикорупційних рад, Антикорупційної 
експертизи тощо.

Для забезпечення реальних позитивних системних змін у сферах освіти та охо-
рони здоров’я в межах проєкту було створено та організована діяльність 53 
наглядових, піклувальних та опікунських рад при закладах освіти і охорони 
здоров’я громад-учасниць проєкту. 

Впровадження базових анти-
корупційних інструментів

Створення наглядових, піклувальних та опікун-
ських рад при закладах освіти та охорони здоров’я

Впроваджено 39 локальних антикорупційних інструментів в 19 ОТГ:

 c сприяння вирішенню перспективних 
завдань розвитку закладів

 c залучення додаткових фінансових 
ресурсів для забезпечення діяльності 
закладів

 c здійснення контролю за 
використанням фінансових ресурсів

 c допомога у налагодженні ефективної 
взаємодії закладів з органами 
державної влади та органами 
місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями, 
юридичними та фізичними особами.

Ключові завдання рад:

11

3

13

3

6

2

1

Антикорупційних програм

Проведено  
Антикорупційні експертизи

Положень щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів

Створено Антикорупційні ради

консультацій з громадськістю

Введення договорів у систему 
Є-ДАТА

Конкурсний відбір при призначенні 
на посади
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Такі ради одночасно зможуть і вносити суттєвий внесок у розвиток відповідних за-
кладів, зокрема залучаючи додаткові фінансові та інтелектуальні ресурси для цього, 
й бути ефективним інструментом громадського контролю за їх діяльністю, а також до-
датковою сполучною ланкою між закладом та громадою, посилюючи довіру та участь 
громади у його розвитку.

Для посилення спроможності новостворених рад експерти Партнерства провели 18 
семінарів для 194 членів рад та представників закладів, при яких вони створені, і 3 
вебінари щодо ключових аспектів та ефективної організації їх діяльності.

Експерти Партнерства допомогли членам рад розробити річні плани їх діяльності, а 
також презентували та передали ключові висновки і рекомендації за результатами 
оцінювання рівня прозорості та ефективності використання публічних коштів в закла-
дах освіти ОТГ для того, щоб новостворені ради тримали на контролі впровадження 
представлених рекомендацій, адже в майбутньому вони самостійно можуть проводи-
ти подібне оцінювання в своїй громаді за Методологією оцінювання, яку розробило 
Партнерство.
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Наприкінці вересня експерти та 
представники громад-партнерок 
обговорили підсумки та надбання 
проєкту під час онлайн-форуму 
«ДІЄМО: досягнення та погляд в 
майбутнє». 

Учасники проєкту розповіли про 
свій досвід впровадження антико-
рупційних інструментів в ОТГ, до-
сягнення і складнощі, які довелося 
подолати на шляху їх запроваджен-
ня.

Другий день форуму відбувся у 
форматі творчих майстерень для 
представлення та обговорення 
досвіду громад-учасниць проєкту, 
викликів, з якими вони зіткнулись, 
а також планів на майбутнє.

Приємним завершенням стало на-
городження громад-учасниць про-
єкту за успішну реалізацію антико-
рупційних інструментів.

«ДІЄМО: досягнення та погляд в майбутнє». Фінальний форум проєкту.
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РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ  
ПАРТНЕРСТВА
2020 рік став роком розвитку спроможності та організаційного посилення Громадського Партнерства “За прозорі місцеві 
бюджети!”. Незважаючи на дистанційний формат, команді Партнерства за цей рік вдалось дуже багато 

 c Провести вивчення потреб членів Партнерства та опитування громад-
партнерів

 c Здійснити зовнішнє оцінювання та розробити план організаційного 
розвитку

 c Оновити засадничі документи Партнерства: Меморандум та Засади 
діяльності

 c Посилити PR та інформаційну складові

 c Сформувати Стратегічний план 2021-2023 та напрацювати нові ідеї в 
програмних напрямках

 c Прозорість бюджетного процесу

 c Залучення мешканців до участі у бюджетному процесі

 c Антикорупція

 c Підвищення ефективності формування та використання коштів місцевих 
бюджетів

 c Врахування потреб мешканців при формуванні та виконанні бюджету

 c Провідний експертний центр з питань бюджету

 c Розвиток спроможності Партнерства.

Стратегічні напрямки діяльності Партнерства на 2021-2023:
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РОЗВИТОК «ДРУЖНЬОГО» 
ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ 
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Організаційний розвиток Громадського центру правосуддя. 

Громадський центр правосуддя — один з перших в Україні мультифункціональних хабів, 
який розвиває «дружнє» правосуддя в громадах та просуває новий формат співпраці між 
органами правосуддя, місцевою владою та мешканцями на принципах довіри та відпо-
відальності. Стратегічна мета розвитку — розбудова спроможного партнерства з іншими 
неурядовими організаціями в межах України для ефективного впливу на процеси рефор-
мування сектору правосуддя на місцевому рівні.

Розширення доступу до правосуддя в умовах COVID-19. 

Громадський центр правосуддя одним з перших в країні підняв питання доступності пра-
восуддя та дотримання прав людини в умовах пандемії COVID-19. Інформаційна кампанія 
«Права людини VS коронавірус» (6 випусків відеороз’яснень, які переглянули щонаймен-
ше 80 тис. користувачів соціальних мереж) мала на меті зорієнтувати людей щодо впливу 
впроваджених заходів боротьби з коронавірусом на реалізацію їх прав. Надано 195 бе-
зоплатних правових консультацій щодо порушень прав людини у зв’язку з карантинними  
заходами.
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Стратегічний судовий захист. 

Найбільш резонансна справа, яка охоплює значну кількість людей і є важли-
вою для усієї системи правосуддя, — оскарження як дискримінаційних двох 
рішень Кабінету Міністрів України щодо тимчасового обмеження в’їзду-виїзду 
з (в) Крим у зв’язку з пандемією COVID-19. Також через затягування розгляду 
судами цих справ подано скаргу до Європейського суду з прав людини про-
ти України щодо порушення права на справедливий суд. Ці стратегічні судові 
справи отримали великий інформаційний розголос та супроводжувались різ-
ними адвокаційними заходами (звернення до державних установ, флешмоб, 
прямі етери, «живі історії», кампанії в соціальних мережах, оперативні правові 
консультації). 

Посилення правової спроможності людей. 

Громадським центром правосуддя підготовлено та поширено 7 тематичних 
буклетів з різних актуальних правових питань загальним накладом 17 000 
примірників (їхні електронні варіанти разом з відеороз’ясненнями та інфо-
графіками поширені через соціальні мережі). Проведено 160 вуличних інфор-
мувань та просвітницьких заходів для різних категорій людей з фокусом на 
вразливі категорії. В різний спосіб (в офісі, на виїздах, дистанційно) 685 осіб 
отримали безоплатну первинну правову допомогу. 

Дослідження правових проблем у громадах. 

За результатами «польових» досліджень у пілотних громадах Одеської області 
виявлено, описано та підготовлено «дорожні карти» рішень для низки право-
вих проблем, які впливають на реалізацію прав людей та розвиток самих гро-
мад. Одна з проблем, яка актуальна для сільських територіальних громад, - це 
відсутність належного оформлення (реєстрації) нерухомого майна в сільській 
місцевості (в середньому близько 40% нерухомого майна в громаді не має 
оформленого статусу). 

Розвиток інклюзивних та клієнтоорієнтованих послуг у громадах. 

Для посадовців з трьох новостворених територіальних громад проведено 6 
тренінгів в рамках пілотної навчально-практичної програми «Дружні послуги 
в громадах». Навчальні модулі для надавачів правових, адміністративних та 
соціальних послуг торкались питань загальних стандартів, роботи з вразливи-
ми та маргіналізованими групами, формування довіри, електронних сервісів, 

ЯКЯК  ПОВОДИТИСЬПОВОДИТИСЬ   ВВ  СУДІ?СУДІ?
У разі порушення правил поведінки під час судового процесу, cуддя може винести
попередження, видалити порушника із зали судового засідання. За прояв неповаги
до суду може бути накладено штраф чи застосовано адміністративний арешт. 

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ВІЗИТУ В СУД?

Взяти документи
щодо особи

 

Взяти записник 
та ручку

Підготувати
документи

За необхідності
звернутися до

адвоката

У разі, якщо за якихось обставин ви не можете прибути до суду Ð необхідно завчасно про це
повідомити. Також повідомити, чи не заперечуєте про розгляд справи за Вашої відсутності.

СТАТУССТАТУС   СУДДІСУДДІ

ЯК ПОВОДИТИСЬ В ПРИМІЩЕННІ СУДУ?

Повага до
суду та його
учасників

Право на
перерву в
судовому
засідані

Документи
через судового
розпорядника
чи секретаря

В приміщеннях судів необхідно
дотримуватися правил безпеки.
Діє заборона алкоголю та
наркотиків, вибухових та
вогненебезпечних предметів. 

Учасник процесу може ознайомитись з
матеріалами справи та аудіо-записом та
отримати їх копії. 

ПРАВОПРАВО   НАНА   ОЗНАЙОМЛЕННЯОЗНАЙОМЛЕННЯ
((ОТРИМАННЯОТРИМАННЯ ))  МАТЕРІАЛІВМАТЕРІАЛІВ

**  враховуючивраховуючи   обмежувальніобмежувальні   заходизаходи   CCOOVVIIDD--1199

Забезпечити
аудіо-запис

 

Уточнити чи
буде засідання

Взяти захисну
маску

Вставати 
при вході та
спілкуванні з
суддею 

СКАНУЙТЕСКАНУЙТЕ   QQRR  КОДКОД   ТАТА   ОТРИМАЙТЕОТРИМАЙТЕ
БІЛЬШЕБІЛЬШЕ   ПРАВОВИХПРАВОВИХ   ПОРАДПОРАД

004444  220077--3355--4466 ЄДИНИЙЄДИНИЙ   КОНТАКТ-ЦЕНТРКОНТАКТ-ЦЕНТР
СУДОВОЇСУДОВОЇ   ВЛАДИВЛАДИ

Під час пандемії COVID-19
можуть запроваджуватись
спеціальні правила
перебування в
приміщеннях судів.

Суддям заборонено  проводити зустрічі та
спілкування з будь-якою зі сторін справи без
участі іншої сторони та надавати будь-які
коментарі стосовно справи. З організаційних
питань звертайтесь до працівників апарату суду. 

Можлива участь у судовому
засіданні шляхом
дистанційного зв'язку
(наприклад, за допомогою
платформи EASYCON).

міжвідомчої співпраці та особли-
востей надання послуг в умовах 
пандемії коронавірусу. Після тре-
нінгів учасники навчання впрова-
дили у своїх установах локальні 
ідеї щодо підвищення «дружнього» 
характеру послуг.

Просування в громадах альтерна-
тивних способів вирішення кон-
фліктів. 

Громадський центр правосуддя 
провів 22 успішні сесії з медіації різ-
них конфліктних питань. Найбільш 
показова медіація для регіону тор-
калась врегулювання конфлікту між 
місцевою владою та ромськими 
підприємцями стосовно торгівлі на 
ринку. Для фасилітації конфліктів 
у своїх територіальних громадах, 
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професійних та соціальних спіль-
нотах підготовлено 11 місцевих 
лідерів та лідерок. Більшість кон-
фліктів, з якими мали справу під-
готовлені фасилітатори, торкалась 
питань карантинних обмежень че-
рез COVID-19. Медіаторкою центру 
підготовлено шість відеоконсуль-
тацій про те, як емоційно подолати 
карантин, які переглянули понад 40 
тис. користувачів Інтернет-мережі.

Підтримка вразливих груп в умо-
вах COVID-19. 

Впроваджено інклюзивні стандарти 
в діяльності центру матері та дити-
ни «Життя», запроваджено роботу 
мультидисциплінарної групи з пра-
вової, психологічної та соціальної 
підтримки жінок з вразливих груп 
та клієнтів пробації. Спільно з 
ромською спільнотою та  місцеви-
ми органами влади визначено та 
реалізовано першочергові заходи 
щодо отримання ромами медичних, 
освітніх та соціальних послуг (зо-
крема проведено кампанію щодо 
укладання декларацій з сімейними 
лікарями).

Діяльність Координаційного офісу 
безпеки.

В умовах пандемії COVID-19 Ко-
ординаційний офіс безпеки в місті 
Татарбунари значною мірою пере-
орієнтувався на напрямок громад-
ського здоров’я та показав гарний 
приклад розбудови в громаді соці-
альної згуртованості. Керівник офі-
су увійшов до робочої групи міської 
ради з протидії COVID-19 і опера-
тивного районного штабу та значно 
посилив комунікацію цих органів з 
громадою. Враховуючи брак досто-

РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОЇ  
ГРОМАДИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ЗГУРТОВАНОСТІ
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вірної місцевої інформації та чис-
ленні фейки, підготовлено та поши-
рено 12 періодичних оперативних 
відеодайджестів щодо ситуації в 
громаді з поширенням епідемії та 
діяльності місцевих органів влади. 
Такі дайджести отримали велику 
популярність у громаді, широко по-
ширювалися в соціальних мережах 
та стали прикладом для впрова-
дження в органах державної влади. 

Підтримка сфери громадського 
здоров’я. 

Спільно з районним відділом осві-
ти проведено конкурс дитячого 
малюнку, присвяченого праці ме-
диків під час пандемії COVID-19. 
Всього було отримано більше сотні 
малюнків з усіх шкіл Татарбунар-
ського району, 25 з яких пройшли в 
другий тур та стали переможцями. 
Автори кращих малюнків отримали 
подяки та подарунки, а експозицію 
з усіх малюнків передали до медич-
них установ району для моральної 
підтримки медиків. Координацій-
ний офіс безпеки допоміг місце-
вим підприємцям згуртувалися 
для підтримки медиків в боротьбі 
з пандемією коронавірусу. Один з 
напрямків такої допомоги торкався 
організації безоплатної доставки 
медичного персоналу з сіл району 
до лікарні.

дружнє 
до
дитини
правосуддяЯК працює

"ЗЕЛЕНА
КІМНАТА"?

Дружня атмосфера

Татарбунари

Ніщо не нагадує дитині про офіційну
установу. Це більше атмосфера кав’ярні

чи ігрової зали, де можна випити чаю,
розслабитись та поспілкуватись.

Неповнолітні потерпілі, підозрювані,
обвинувачені, свідки. Неповнолітні, які

схильні до суїциду, вживання
алкогольних та наркотичних засобів.
Потерпілі від домашнього насильства

(не лише неповнолітні).Для процесуальних дій (допитів та
опитування, відеоконференцій), надання

правової, соціальної та психологічної
допомоги, медіації, навчальних та

просвітницьких заходів.

В сусідній кімнаті через  спеціальне
скло або монітор відеоспостереження, за

поведінкою неповнолітніх можуть
спостерігати правоохоронці, психологи

та інші фахівці, батьки чи опікуни. 

У певних процесуальних ситуаціях, може
вестись відеозапис допиту чи опитування,
який може потім використовуватись. Це
дасть можливість уникнення повторного

травмування при подібних діях.

Для ефективної роботи кімнати
прописані стандарти, порядок та графік
роботи, з поданням попередніх заявок.

Фахівці, які працюють в кімнаті,
пройшли спеціальне навчання та

інструктаж.

Захист прав дитини

Особливість: створена на базі неурядової організації  спільно з міською владою з фокусом на широке використання не лише поліцією, але і судами,
органами пробації, адвокатами, соціальними службами, психологами та іншими фахівцями.

"Зелена кімната" відкрита в м.
Татарбунари на базі Координаційного

офісу безпеки, 

"Зелена кімната" відкрита в м. Татарбунари на базі 
Координаційного офісу безпеки, в рамках ініціативи
Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців
України», за фінансової підтримки Європейського Союзу
через International Alert у партнерстві з Thomson Media.

2020

Безпечний простір
Кімната фізично та емоційно безпечна,
що формує довірливу атмосферу. Це

особливо позитивно впливає на
проведення процесуальних заходів та

надання психологічної допомоги.

Використання кімнати

Клієнти кімнати

Під час різних форм роботи
кімнати, суворо дотримуються прав

дитини, включно з захистом від
дискримінації, захистом

персональних даних, приватного та
сімейного життя. 

Різні фахівці
Для роботи з неповнолітніми

залучаються різні фахівці:
поліцейські, слідчі, прокурори,
адвокати, працівники суду та
пробації, експерти (зокрема,

лікарі), соціальні працівники,
психологи, педагоги, медики.  

Спостереження

Запис відео

Стандарти роботи

"Зелена кімната"
- сучасна форма
нетравматичної

роботи з
неповнолітніми

Відеоконференція
Використання в судовому провадженні  - допиті малолітнього або
неповнолітнього свідка, потерпілого у режимі відеоконференції.  

Пропаганда безпеки на дорогах.

У червні 2020 року виконавчий комітет Татарбунарської міської ради затвердив 
положення про проведення спільно з Координаційним офісом безпеки фести-
валю ретроавтомобілів «ТАТАРБУНАРИ РЕТРО». Фестиваль проводитиметься 
щороку з метою підвищення безпеки на дорогах.  У липні 2020 року в місті Та-
тарбунари пройшов вже другий фестиваль ретроавто. Окрім параду 21 ретро-
автомобіля та мотоцикла, на центральній площі міста близько 1,5 тисячі людей 
мали змогу ознайомитися з технікою оперативних служб та поспілкуватися з 
правоохоронцями та рятувальниками. Завдяки участі у фестивалі представни-
ків управління Патрульної поліції в Одеській області була створена окрема ло-
кація для спілкування з дітьми щодо різних аспектів безпечного поводження. 

Відкриття «зеленої кімнати».

В серпні 2020 року в місті Татарбунари укладено Меморандум про впрова-
дження в громаді «дружнього» до дитини правосуддя та відкрито «зелену 
кімнату» для нетравматичної роботи з неповнолітніми. «Зелена кімната» вико-
ристовується для процесуальних дій (допитів та опитування, відеоконферен-
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цій), надання правової, соціальної 
та психологічної допомоги, медіа-
ції, навчальних та просвітницьких 
заходів. Для роботи з неповноліт-
німи залучаються різні фахівці: по-
ліцейські, слідчі, прокурори, адво-
кати, працівники суду та пробації, 
експерти (зокрема лікарі), соціальні 
працівники, психологи, педагоги, 
медики.

Поширення моделі та продуктів 
Координаційного офісу безпеки.

Модель роботи Координаційного 
офісу безпеки та його окремі про-
дукти продовжують впроваджу-
ватись в інших громадах України. 
Зокрема, в Білозерському райо-
ні Херсонської області створено 
аналогічний Координаційний офіс 
безпеки та запозичено інструмент 
використання інформаційних дай-
джестів для інформування грома-
ди щодо COVID-19. «Регіональний 
аналітичний центр» провів за мето-
дологією «безпекового паспорту» 
дослідження в місті Рені Одеської 
області, що стане основою для 
розробки безпекової стратегії гро-
мади. На ресурсі «Безпека в грома-
ді» https://cop.org.ua представлено 
практичні інструменти розбудови 
безпечної громади, які підготовлені 
та пілотовані Координаційним офі-
сом безпеки.
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У рамках діяльності приймальні Української Гельсінської спілки з прав 
людини в місті Одесі, громадським активісткам та активістам надано 
понад 200 безоплатних правових консультацій стосовно захисту їх 
прав. Проведено 23 інформаційних заходи (переважно вебінари) щодо 
роз’яснення прав громадян у зв’язку зі здійсненням ними громадянсько-
го активізму. Теми заходів торкалися оскарження рішень державних ор-
ганів, поводження в судових засіданнях, свободи вираження поглядів, 
прав потерпілого в кримінальному провадженні. У деяких випадках 
правова допомога не обмежилась консультацією, і клієнти отримали 
адвокатську підтримку в судах та правоохоронних органах. Так, адво-
катка приймальні Юлія Лісова представляла потерпілих учасників та 
учасниць одеського Маршу рівності. Він мав пройти в серпні 2020 року, 
але не відбувся у зв’язку з агресивними нападами на демонстрантів та 
неспроможністю поліції їх захистити. В рамках цієї справи підготовле-
но позов до суду про бездіяльність поліції та заяви про відкриття кримі-
нальних проваджень щодо нападників. Інша подібна справа торкалася 
погроз ЛГБТ-активісту, стосовно заяви якого поліція відмовилась реа-
гувати та допитувати підозрюваних. Приймальні УГСПЛ в місті Одесі 
вдалося через суд примусити поліцію відкрити кримінальну справу. 

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ  
ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ

Спільними зусиллями разом з Чугуївською правозахисною групою та 
Мережею антикорупційних центрів у пілотних громадах Харківської та 
Одеської областей зменшено корупційні ризики в майновій та земель-
ній сфері за рахунок впорядкування та виведення з тіні земельних ді-
лянок та майнових комплексів, посилення громадського контролю в цій 
сфері. Ініціатива також пілотувала та дає новоствореним територіаль-
ним громадам в Україні універсальний інструмент для виявлення та лік-
відації найбільших корупційних ризиків в громадах – інвентаризацію. 
Її проведення забезпечує громаду інформацією про наявні у розпоря-
дженні земельні ресурси та майнові комплекси і поточні ризики їх ви-
користання. Зокрема щодо земель, які потребують встановлення влас-
ника, самовільно захоплених земель, тіньової оренди, невикористання 
державних та комунальних земель, земель несільськогосподарського 
призначення, що перебувають в обробітку. Встановлено 20 фактів са-
мовільного використання земельних ділянок, за фактами виявлених 
правопорушень ініційовано порушення 5 кримінальних проваджень за 
фактами незаконного використання земель з підрахованими збитками 
понад 500 тисяч гривень.

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ЗЕМЕЛЬНІЙ  
ТА МАЙНОВІЙ СФЕРІ

Приморська сільська
рада Одеської області

4,665
Свиноферма колишнього
КСП "Шагани"

5,94 га

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВТРАЧАЄ ГРОМАДА 
НА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ?

* гроші в млн. грн

cases of
written advice

across the
inspection

programme.

по 5 земельним ділянкам немає даних
щодо площі 

450
12%.

7,435
81% в рік

2019

5,735

1,7

річного
бюджету 2019 
за власними
надходженнями

загальний дохід 

власні надходження 

субвенція з районного бюджету
на утримання дитячого садка 

БЮДЖЕТ

27 
земельних ділянок

25
гектарів  землі

по 18 земельним ділянкам немає
актуальної інформації щодо власника

по всім 27 земельним ділянкам відсутня
плата протягом багатьох років

ТОП - 10 об’єктів по сумам втрат

5,70 га
Зернотік колишнього 
КСП "Шагани"

3,73 га
Зернотік колишнього
рибколгоспу  "Світлий
путь"

2,00 га
Рибцех колишнього
рибколгоспу "Світлий
путь"

Польовий стан
колишнього КСП
"Шагани"

1,95 га 1,10 га
Винзавод колишнього
КСП "Шагани"

Гараж колишнього
рибколгоспу  "Світлий
путь"

1,07 га
Швейний цех колишнього
рибколгоспу  "Світлий
путь"

0,93 га

Баня колишнього КСП
"Шагани"

0,72 га
Винцех колишнього КСП
"Шагани"

0,45 га

інформація про земельні ділянки  та
недоотримані кошти до бюджету громади
неповна та оціночна 

недоотримано АБ
О

АБ
О

Дослідження проведено в 2020 році за
сприяння Приморської сільської ради
Одеської області 

* 

* 

* 

* 

більшещонайменше
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У 2020 році організація брала участь у чотирьох 
проєктах у сфері медіа. Головними напрямками 
залишаються підтримка незалежних медіа, про-
тидія дезінформації, медіаграмотність.

ДРУГИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  
МЕДІАФОРУМ
Під час форуму ми презентували дослідження ситуації з медіаграмотністю в Одеській об-
ласті, яке проходило з жовтня по грудень 2019 року у форматі фокус-груп на території 
Одеси та області.

У форматі дискусій питання щодо стану розвитку медіаграмотності в області обговорили 
понад 300 учасників, серед яких учителі, громадські активісти, науковці, працівники медіа, 
представники органів місцевого самоврядування, профспілок, громадянського суспільства.

Учасники форуму зауважили, що слід якомога ретельніше готувати курси з підвищення ква-
ліфікації учителів, аби вони були не формальною частиною, а повноцінною, корисною до-
помогою педагогам. Також було зазначено, що активізація населення, залучення громадян 
до різних процесів на місцях також сприятиме підвищенню їх рівня освіти та критичного 
мислення, а відтак і меншої вразливості перед дезінформацією.
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КАМПАНІЯ  
З МЕДІАМОНІТОРИНГУ 
ПІД ЧАС  
МІСЦЕВИХ  
ВИБОРІВ
Протягом серпня-листопада екс-
пертна група спільно із виданням 
«ІзбірКом» та Одеською обласною 
організацією ВГО «Комітет виборців 
України» здійснювала моніторинг 
мережевих регіональних ЗМІ, со-
ціальних мереж (Facebook-пабліки, 
Телеграм-канали) Одеси та Одесь-
кої області.

Для моніторингу регіональних ЗМІ 
та соціальних мереж була розро-
блена спеціальна методологія для 
виявлення різноманітних проявів 
двох типів контенту: матеріалів із 
ознаками пропаганди (приховані та 
явні проросійські меседжі) та мате-
ріалів із ознаками замовності.

Наприкінці 2020 року ми презенту-
вали результати медіамоніторингу, 
основні висновки якого: 1) більшість 
політичних матеріалів одеських ме-
режевих ЗМІ, Facebook-спільнот та 
Телеграм-каналів перед вибора-
ми-2020 мали ознаки замовності, 
при цьому деякі медіа зловживали 
й проросійською пропагандою; 2) 
окремі Facebook-спільноти регіону 
формували скептичне ставлення до 
України, виборів та українських по-
літичних інститутів, вживаючи мову 
ворожнечі; 3) в онлайн-ЗМІ експерти 
знаходили відверту дезінформацію, 
а також розпалювання негативних 
настроїв; 4) читач одеських медіа 

практично не мав змоги отримати 
якісну інформацію про кандидатів, 
партії, їхні обіцянки чи перспективи 
потрапляння у владу, хоча кількість 
маніпулятивних матеріалів та їх 
насиченість, агресивність зростала 
перед першим і другим туром ви-
борів. 

Моніторинг медіа тривав до кінця 
2020 року та продовжився у 2021-
ому.
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МЕДІЙНІСТЬ Є ОДНІЄЮ  
З КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

98

2000

14 000

300 

+ 87 %

публічних заходів

242
регіональних та національних ЗМІ 
висвітлювали діяльність організації

згадувань в одеських  
і всеукраїнських інтернет-ЗМІ

Сторінки організації та окремих 
проєктів організації в соцмережах 
вже зібрали понад 

телеетерів та телевізійних сюжетів за 
участю представників організації

Понад Понад 

користувачів
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ВЛАСНІ МЕДІА
Одеська обласна організація КВУ є засновницею неза-
лежного інтернет-видання «ІзбірКом»: 

izbirkom.org.ua

Організація також є засновницею суспільно-політичної 
газети «ІзбірКом», яка виходить раз на 2 місяці середнім 
накладом понад 10 000 примірників.

Працює офіційний сайт організації:  

www.cvu.od.ua.

Газета “ІзбірКом”:

 c Видано 5 номерів  

 c загальним обсягом понад 68 шпальт

 c накладом 80 тис. 

Сайт “ІзбірКом”:

За рік опубліковано понад 6179 матеріалів:

 c 4748 новин 

 c 1108 анонсів 

 c 89 публікацій 

 c 81 відео 

 c 61 фотогалерея 

 c 47 юрлікбезів 

 c 22 онлайни 

 c 17 блогів 

Організація та її проєкти мають широке представлення 
в соціальних медіа: 

Facebook, Twitter, Telegram, Youtube

Регулярно наповнюються актуальною і унікальною ін-
формацією офіційна сторінка організації: CVUOdessa 
(2,5 тисячі підписників) та спеціальні сторінки для 
ключових активностей:  attestationLC (понад 1800 під-
писників), odessaizbirkom (майже 6000 підписників), 
probudgetUA (1200 підписників),  investigativeod (1000 
підписників), museumelection (понад 800 підписників).

789 000 
+52 %

+50 %

+52 %

користувачів

1 433 000 
сеансів

1 811 000 
переглядів
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Розповідає, що таке бюджет для громадян і навіщо він 
громадам. До посібника включені пояснення основних 
етапів створення бюджету для громадян, приклади 
бюджетів для громадян з різних громад. Використо-
вуючи інформацію з цього посібника, кожна громада 
зможе розробити свій бюджет для громадян.

Показує, що таке антикорупційні інструменти, як їх за-
провадити і які переваги кожен з них дає громадам. 

Посібник «Бюджет громади людською мовою»

Посібник «Від антикорупції до доброчесності: дієві 
інструменти для об’єднаних територіальних громад» 

DOBRE ПРАКТИКИ

ГР
ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
ЕТ

И
! 

примірників
Наклад 500

примірників
Наклад 500

ДІЄВІ ІНСТРУМЕНТИ  ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ВІД АНТИКОРУПЦІЇ 

DOBRE ПРАКТИКИ

ГР
ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
ЕТ

И
! 

ПОСІБНИКИ
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БРОШУРИ

ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ В ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ - 2020 

1

Надається перелік найбільш актуальних правових 
та адміністративних послуг та контакти їх надава-
чів у південних районах Одеської області.

Брошура «Виявлення та протидія корупційним 
ризикам в земельній сфері. Аналітичний звіт на 
прикладі окремих громад Одеської та Харків-
ської областей»

примірників
Наклад 1 000

КОМУНІКАЦІЯ СУДІВ ТА
ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДОЮ

нотатки моніторингу
в Татарбунарському
районі Одеської області

Видання містить короткі нотатки результатів 
громадського моніторингу процесів комунікації 
місцевого суду та відділення поліції з громадою 
на прикладі Татарбунарського району Одеської 
області.

Брошура «Комунікація судів та поліції з грома-
дою. Нотатки моніторингу в Татарбунарському 
районі Одеської області»

примірників
Наклад 1 000

примірників
Наклад 500

Інформує про залучення представників ромської 
спільноти до громадсько-політичної діяльності, 
розповідає про функціонування Школи політичної 
участі для ромських активістів, містить успішні 
кейси, які у своїх громадах реалізували ромські 
лідери і лідерки за підтримки Одеського «Комітету 
виборців» та Правозахисного ромського центру.

Брошура «Громадсько-політична участь ромської 
спільноти: від навчання до роботи в громадах»

Брошура «Довідник 
правових та адміні-
стративних послуг»

Надається перелік найбільш акту-
альних правових та адміністратив-
них послуг та контакти їх надавачів 
у південних районах Одеської об-
ласті.

примірників
Наклад 10 000

ДОВІДНИК 
ПРАВОВИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ

Надається перелік найбільш актуальних правових 
та адміністративних послуг та контакти їх надавачів 

в південних районах Одеської області

На прикладі пілотної громади до-
сліджена спроможність місцевих 
органів влади реагувати на пробле-
ми, спричинені COVID-19, та мож-
ливості для посилення соціальної 
згуртованості.

Брошура «Безпека в 
громаді та соціальна 
згуртованість під час 
пандемії COVID-19»

примірників
Наклад 600

БЕЗПЕКАБЕЗПЕКА  ВВ  ГРОМГРОМААДІДІ  ТТАА  СОЦІСОЦІААЛЬНЛЬНАА
ЗГУРТЗГУРТОВАНІСОВАНІСТТЬЬ  ПІПІДД  ЧЧААСС  ПАНПАНДЕМІЇДЕМІЇ  CCOOVVIIDD--1199

45



Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

мо ар д
г 

я
я

н

лд

 теждюБ

Підготовка та друк цього видання стали можливими в рамках 
реалізації проєкту «Децентралізація приносить прозорість та 

ефективність в медицині та освіті (ДІЄМО)». 

Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) 
і не обов’язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів.

2020 р.

47 буклетів та брошур. 

Бюджет для громадян – це інноваційний для 
України формат пояснення «простою мовою» 
складних бюджетних питань для мешканців: ві-
део, інфографіка, комікси, інтерактивні презента-
ції, 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 відбува-
ється бюджетний процес. У 2020 році «Бюджети 
для громадян» підготовлені та видані для 47 гро-
мад 15 областей України.

Буклети «Бюджет для громадян»

примірників
Наклад 23 500

БУКЛЕТИ

Ви можете ознайомитись з матеріалами справи, звернувшись до апара-
ту суду з відповідною письмовою заявою. Можна робити витяги та 
знімати копії, зокрема за допомогою фотоапарату чи камери на теле-
фоні. При цьому, категорично забороняється робити написи або ж 
видаляти окремі аркуші справи та іншим способом пошкоджувати 
судову справу. Також є можливість отримати електронну копію фоно-
грами судового засідання по Вашій справі.

Під час дії заходів щодо протидії розповсюдження пандемії COVID-19, 
в приміщеннях судів можуть запроваджуватись спеціальні правила:

• Можуть допускатись до приміщень судів лише працівники суду, а 
справи розглядатись без учасників (крім випадків, коли особиста 
участь обов’язкова або учасники наполягають на особистій участі).

• Можуть вимагати надягнути захисну маску та рукавички під час 
Вашого перебування в суді. Також можуть перевірити температуру 
на вході та не допустити до приміщення, якщо вона перевищує 
норму. 

• Канцелярія судів може не приймати відвідувачів, а документи попро-
сять  залишити у спеціальних боксах на вході до приміщення суду.

Під час цього періоду можлива участь у судовому засіданні шляхом 
дистанційного зв’язку з комп’ютера чи ноутбука - наприклад, за допомо-
гою платформи EASYCON на сайті https://vkz.court.gov.ua (про це 
необхідно суд та інших учасників завчасно попередити).

Ця правова пам’ятка носить рекомендаційний характер, не є офіційним роз’ясненням 
чинного законодавства та актуальна станом на  2020 рік. 

Буклет підготовлено Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в 
рамках проєкту «Громадський центр правосуддя як мульти-функціональна платформа 

розвитку правосуддя в громадах», за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Погляди авторів буклету не відображають офіційної позиції Європейського Союзу. 

Тираж — 2000 примірників. Друк — ФОП Баскаков.

ЗА ПРАВОВОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ВИ МОЖЕТЕ БЕЗОПЛАТНО 
ЗВЕРНУТИСЯ ДО ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРАВОСУДДЯ

м. Татарбунари,

вул. Центральна 50

м. Одеса, вул. Троїцька, 26

(094) 962-30-24

odesakvu@gmail.com

Скануйте QR код
та отримайте більше 
порад від Громадського 
центру правосуддя 
з різних актуальних 
правових питань

     

Дають поради щодо поводження в суді, спілкуван-
ня з поліцією, протидії колекторам та домашньому 
насильству, реалізації права на землю та збере-
ження нерухомого майна.

Серія буклетів з актуальних правових питань 
(6 видів)

примірників
Наклад 12 000

Суди не припиняють працювати під час запровадження різних каран-
тинних заходів, направлених на боротьбу з розповсюдженням 
COVID-19. Разом з тим, відповідно до актуального стану епідеміологічної 
ситуації, можуть запроваджуватись певні обмеження. 

Такі обмеження можуть встановлюватись як на загально-національному 
рівні, так і рішенням загальних зборів окремих судів. Під час карантину 
може бути:

• обмеження допуску в приміщення суду осіб, які не є безпосередніми 
учасниками справи;

• обмежений доступ до канцелярій суду;
• відкладення розгляду справ на більш віддалений період;
• переведення розгляду справи у письмовий порядок, якщо сторони 

проти того не заперечують;
• участь у судовому засіданні дистанційно з використанням он-лайн 

платформ відео-зв’язку.

Разом з тим, варто мати на увазі, що процесуальні строки, у які необ-
хідно вчинити певні дії — за загальним правилом через впроваджені 
карантинні заходи не зупиняються. Тобто, встановлених строків для 
подання позовних заяв, скарг, відповідей, апеляційних і касаційних 
скарг та інших документів необхідно дотримуватись. Якщо немає 
можливості подати документи безпосередньо до суду, необхідно 
скористатися поштою.

Ця правова пам’ятка носить рекомендаційний характер, не є офіційним роз’ясненням 
чинного законодавства та актуальна станом на  2020 рік. 

Буклет підготовлено Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» в 
рамках проєкту «Громадський центр правосуддя як мульти-функціональна платформа 

розвитку правосуддя в громадах», за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Погляди авторів буклету не відображають офіційної позиції Європейського Союзу. 

Тираж – 5000 примірників. Друк – ФОП Сокіл.

ЗА ПРАВОВОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ВИ МОЖЕТЕ БЕЗОПЛАТНО 
ЗВЕРНУТИСЯ ДО ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРАВОСУДДЯ

ЯКИМ ЧИНОМ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

м. Татарбунари,

вул. Центральна 50

м. Одеса, вул. Троїцька, 26

(094) 962-30-24

odesakvu@gmail.com

Скануйте QR код
та отримайте більше 
порад від Громадського 
центру правосуддя 
з різних актуальних 
правових питань

Надає правові поради щодо звернення до суду та 
можливості досудового врегулювання спору.

Буклет «Яким чином забезпечується доступ до 
правосуддя?»

примірників
Наклад 5 000

Буклет містить інформацію про 
повноваження Вероховної Ради та 
народних депутатів, можливості 
взаємодії із народними депутата-
ми та актуальною інформацією про 
контакти і графіки роботи прийма-
лень народних депутатів, які пред-
ставляють Одеську область. 

Буклет «Ти і народний 
депутат»

примірників
Наклад 3 600

Описує мету та основні пріорите-
ти діяльності Громадського центру 
правосуддя.

Буклет  
«Громадський центр 
правосуддя-2020»

примірників
Наклад 5 000
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ЯК ПРАЦЮЄ 
МЕДІАЦІЯ
ТА ВІДНОВНЕ 

ПРАВОСУДДЯ?

Надає інформацію про принципи діяльності та 
сфери застосування в Україні медіації та віднов-
ного правосуддя.

Буклет «Як працює медіація та відновне право-
суддя?»

примірників
Наклад 5 000

СУСУСІСІДДСЬКАСЬКА  ВАРТВАРТАА
вв  громадігромаді

ННАВІАВІТТЬЬ  НЕНЕ  ДУМДУМАЙ!АЙ!

Містить інформацію про створення та використан-
ня «сусідської варти» для розвитку безпечного 
середовища в громаді.

Буклет «Сусідська варта в громаді»

примірників
Наклад 5 000

Буклет роз’яснює, для яких цілей 
створена «зелена кімната» та як 
вона практично використовується, 
а також інформує про основи кри-
мінального провадження стосовно 
неповнолітніх.

Буклет «Дітям про 
«зелену кімнату» та 
кримінальне прова-
дження»

примірників
Наклад 2 000Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року — 

сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства 
в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних 
та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях 
(ціль 16).

ОДНИМ З ОСНОВНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 
Є ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

Роз’яснює, в чому полягають стандарти доступу до 
правосуддя, у яких випадках можна звертатися до 
суду, що таке медіація. 

Буклет «Доступ до правосуддя»

примірників
Наклад 4 000

Дільничний офіцер поліції — посадова особа, що представляє 
Національну поліцію на визначеній території (поліцейській 
дільниці). Діяльність дільничних спрямована на забезпечення 
публічного порядку, протидію злочинності та формування 
правосвідомості громадян шляхом постійної взаємодії з 
громадськістю та місцевими органами.

Community Policing – постійна співпраця поліції з населенням 
та місцевою владою з метою створення спільного безпечного 
простору.

Роз’яснює, які напрямки діяльності 
дільничного офіцера поліції, що 
можуть вимагати дільничні офіцери 
поліції, як оскаржити дії дільничних 
офіцерів поліції, які основні прави-
ла етичної поведінки поліцейських. 

Буклет  
«Твій дільничний»

примірників
Наклад 4 000

Інформує про обов’язки депутатів місцевих рад 
щодо звітування про свою діяльність, а вкладення 
– надає інформацію про депутатів міської ради, 
які провели або не провели свої звітні кампанії у 
2020 році. Для кожної з міських рад 15 обласних 
центрів, які охоплені Атестацією депутатів міс-
цевих рад, та для Києва поширювалось окреме 
вкладення. 

Буклет «Вимагаємо звіту» із вкладеннями

примірників
Наклад 16 000

47



Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Ф
ІН

А
Н

С
О

В
И

Й
 З

В
ІТ

Одеська обласна організація ВГО КВУ  працює на за-
садах прозорості й підзвітності суспільству за викори-
стання фінансових ресурсів, одержаних на підтримку 
своєї діяльності.

НАДХОДЖЕННЯ

25,27%

25,20%

24,67%

7,41%

4,67%

4,28%

3,26%

2,63%

1,28%

1,10%

0,19%

0,03%

0,01%

Програма МТД «ДОБРЕ»

DRL

Національний демократичний фонд 
National Endowment for Democracy

INTERNEWS

Open Information Partnership

МФ « Відродження»

ФОНД СХІДНА ЄВРОПА , МБО

Представництво Єврокомісії

International Alert

Кімонікс Інтернейшнл Інк.

ІСАР «ЄДНАННЯ»

Донори-фізособи

РЦ «Гурт»
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Загальний обсяг фінансування діяльності організації 
в 2020 році склав 12394391,97 грн

ВИТРАТИ

60,34%

19,22%

6,03%

5,24%

5,11%

1,23%

1,08%

0,93%

0,57%

0,16%

0,09%

Контрактні послуги залучених фахівців

Поліграфічні послуги

Адміністративні витрати

Заходи: тренінги,семінари

Зарплата і податки

Інше

Малоцінні активи

Основні засоби

Перевезення пасажирів

Канцприладдя

IT послуги
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ДОНОРИ
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ПАРТНЕРИ

51



Вебресурси

Контакти

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

завітати до офісу:
65000, м. Одеса, вул. Троїцька, 26
або Садиковська, 25

написати листа:
65023, м. Одеса, а/с 209

написати e-mail:
odesakvu@gmail.com

зателефонувати чи відправити факс:
(048) 716-40-18, 
(048) 716-46-83

Соціальні мережі
Офіційна сторінка організації:

https://www.facebook.com/CVUOdessa

Незалежне інтернет-видання «ІзбірКом»:
https://www.facebook.com/odessaizbirkom

Атестація депутатів місцевих рад:
https://www.facebook.com/attestationLC

Громадське Партнерство «За прозорі місцеві бюджети!»:
https://www.facebook.com/ProbudgetUA

 
Одеський центр публічних розслідувань: 
https://www.facebook.com/investigativeod

https://www.facebook.com/tatgzp

Музей виборів:
https://www.facebook.com/museumelection

https://museum.izbirkom.org.ua/

Громадський центр правосуддя:  
https://www.facebook.com/tatgzp

Одеська обласна організація
КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ


