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1.	
  Загальна	
  інформація	
  про	
  організацію	
  
	
  
Інститут
"Республіка"
всеукраїнське
громадське
об'єднання, метою якого є залучення громадян України до
демократичних перетворень у нашій державі.
Змінюємо людей, щоб змінити країну!
Свою діяльність Інститут розпочав у 1997 році як суспільно-аналітичний центр та займався
переважно темою свободи мирних зібрань в Україні. Засновником Інституту є
правозахисник, класик свободи мирних зібрань Володимир Чемерис.
На початку 2000-х років Інститут став базою для руху "Україна без Кучми", який був
спрямований на відставку Президента України Леоніда Кучми.
Пізніше, у 2004 році Інститут виступив однією із організацій-засновниць Української
Гельсинської спілки з прав людини.
У 2011-му році за ініціативи Інституту "Республіка" було створено коаліцію громадських
організацій – Всеукраїнську ініціативу "За мирний протест".
Всеукраїнське громадське об’єднання "Інститут Республіка" (ВГО "Інститут
Республіка") було зареєстровано у 2012 році.
У 2013-му році Інститут став членом Міжнародної платформи “Громадська Солідарність”.
Переломним моментом для діяльності Інституту став ЄВРОМАЙДАН.
Під час Євромайдану Інститут "Республіка" майже цілодобово відслідковував ситуацію по
регіонах та надавав правову допомогу активістам. Інститут став одним із засновників
Громадської Ради Майдану.
Після Революції Гідності Інститут спрямував свою діяльність на процеси
самоорганізації та активізації громадян, сприянні реанімаційним реформам в
Україні.
Основні напрямки роботи організації:
1. Верховенство права в Україні
2. Підтримка впровадженню реформ
3. Налагодження здорового діалогу між владою та громадою
4. Ефективне та добре врядування
5. Активізація та самоорганізація громадян
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2.	
  Основні	
  проекти	
  	
  
У 2015 році Інститут “Республіка” зорієнтував свою діяльність на створенні Всеукраїнської
ініціативи “Активна Громада”, активізації та залученні громадян до обговорення реформ.
Діяльність відбувалась в рамках проекту “Активна Громада”, про який детальніше опишемо
в наступному пункті звіту.
Окрім даного проекту, Інститут впроваджував наступні:
1. “Свобода мирних зібрань”. Інститут провів 5 регіональних шкіл, що стосувались
адвокаційних кампаній, особливостей мирних зібрань в Україні та інших інструментів участі
для активістів різних областей України. В цілому за весь період в школах взяли участь 177
учасників, з яких 90 жінок, 87 чоловіків; 117 учасників з обласних центрів, 49 учасників з
міст районного значення, 11 учасників з сіл. Звичайних громадян з учасників 44 людини,
решта - представники громадських організацій, ЗМІ, депутати місцевих рад.
Окрім того в рамках проекту відбувався моніторинг впровадження мирних зібрань, що був
опублікований у формі звіту у 2016 році.
2. Моніторинг впровадження люстраційного законодавства в Україні.
В рамках проекту була здійснена наступна діяльність:
1. Проведений моніторинг з впровадження люстраційного законодавства органами
влади та розроблені рекомендації щодо впровадження люстраційного законодавства
відповідно до норм закону та систематизації і зручності пошуку даних на сайтах
відповідних органів, що стосується люстрації. Виданий та поширений
моніторинговий звіт серед зацікавлених осіб в кількості 500 шт.
2. Проведена інформаційно-просвітницька кампанія серед населення щодо результатів
проведеної люстрації та методів участі у даному процесі. Інформаційна кампанія
охопила щонайменше 50 000 осіб. В рамках проекту було проведено 5 тренінгів (178
учасників: громадські організації, зацікавлені правозахисники та юристи) та 5
круглих столів (учасники: представники місцевих органів влади, правоохоронних
органів, судді, журналісти, представники ГО). Також в рамках проекту у 15 населених
пунктах по Україні відбулись форуми стосовно процесу люстрації для громадян.
Участь у форумах взяли 379 представників 15 громад різних регіонів України. Окрім
того вагому частину проекту складала комунікація зі ЗМІ – розповсюдження
аналітичних статей, та розповсюдження серед населення поліграфічних матеріалів з
інформацією проекту.
3. Кампанія “Стеж за грошима” – залучення громадян до моніторингу фінансування
виборів політичними партіями під час виборів 2015 року. Здійснювалась на базі
Всеукраїнської ініціативи “Активна Громада” та Руху “Чесно”. Деталі кампанії в наступному
пункті звіту.
4. Кампанія “Задай курс владі” – залучення громадян до формування програми дій для
новообраної місцевої влади, її адвокація та моніторинг впровадження. Здійснювалась на базі
Всеукраїнської ініціативи “Активна Громада”. Деталі кампанії в наступному пункті звіту.
5. Мистецький соціально-політичний проект “Мистецтво порозуміння”. На базі проекту
була розроблена театральна вистава “Сіра зона”. Вистава ілюструвала справжні історії
внутрішньо-переміщених осіб та волонтерів. Премєра вистави відбулась у м. Запоріжжя, яка
викликала жваве обговорення серед глядачів. Вистава увійшла в репертуар Post Play Театру,
режисер Галина Джикаєва та драматурги Ден та Яна Гуменні є авторами даної вистави.
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Текст «Сірої Зони» був перекладений на німецьку мову і презентований в рамках ключової
берлінської письменницької конференції в проекті «Next Stage Europe» і випущений в
драматургічному збірнику кращих Східно-Європейських п'єс за підтримки Міністерства
закордонних справ Німеччини.
6. Газета “Наші Вісті”. Всеукраїнське видання “Наші Вісті” було створене як
волонтерський проект під час загострення віськового конфлікту на сході України в травні
2014 року. На початку проект орієнтувався на переселенців і мав наклад 2000 екземлярів.	
  
З січня 2015 року цільова аудиторія газети була розширена до активних громадян міст та сіл
України. У вересні 2015 року видавництво вперше вийшло на аудиторію в 50 000
отримувачів на місяць.
Основні пріорітети газети:
1. Інформувати громадян про реформи в Україні
2. Доносити інформацію про історії успіху українців та показувати міжнародний досвід
3. Описувати готові кейси вирішення місцевих та національних проблем для
наслідування читачами
4. Юридичні консультації
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3.	
  Всеукраїнська	
  ініціатива	
  «Активна	
  Громада»	
  
	
  

Проект «Активна Громада» за підтримки Національного демократичного інституту
розпочався у травні 2015 року і тривав до березня 2016 року. Метою проекту було
підвищення участі громадян в процесах прийняття рішень на місцевому рівні та залучення їх
до процесу реформ в Україні. Перед командою проекту ставились три задачі:
1. Встановити багаторівневий діалог і сприяти співробітництву між органами влади,
громадськими організаціями та громадянами.
2. Підвищити політичну грамотність громадян та їх обізнаність про права людини і реформи
в Україні.
3. Сприяти участі громадян в процесі реформ в Україні.
Відповідно ставились наступні результати, яких прагнула досягти команда Інституту
“Республіка”:
1. Встановлений багаторівневий діалог та існує співробітництво між органами влади,
громадськими організаціями та громадянами.
2. Громадяни підвищили рівень своєї політичної грамотності та отримали знання про права
людини і реформ в Україні, змогли застосувати знання на практиці.
3. Громадяни беруть участь і впливають на процес реформ в Україні.
Описані задачі та результати були досягнуті протягом виконання проекту, про які
детальніше далі:
Задача 1. Налагодження конструктивного діалогу між владою, громадськими
організаціями та громадянами на місцевому рівні.
Проміжний результат 1. Громадяни самоорганізовані
для впливу на прийняття рішень на низовому рівні,
застосовуючи норми українського законодавства.
У період з травня 2015 - березня 2016 року у 15
регіонах активісти провели близько 1534 зустрічей з
громадянами щодо вирішення локальних проблем.
Даний показник майже в 6 разів перевищив
очікуваний – 270 зустрічей в проекті. Дана активність
говорить про готовність громадян до діалогу, їх
зацікавленість у вирішенні проблем, професійний та небайдужий підхід координаторів з
одного боку, та з іншого – потребу у постійному супроводі та менторстві активних груп з
боку координаторів Ініціативи. Найбільша кількість зустрічей відбулося у наступних містах:
м. Скадовськ (556), м. Черкаси (160) та м.
Комсомольську (157), найменше у м.
Тернопіль (15), Луцьк (16). Динаміка кількості
учасників зустрічей по населених пунктах
“Активної Громади” у Додатках, Гістограма 1.
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Близько 80% зустрічей громадян стосувалася територіального благоустрою громади, а саме:
приведення території у належний санітарно-гігієнічний стан, ремонту житлового будинку
(а саме даху), озеленення та створенню рекреаційних зон, створення спортивних та ігрових
площадок, встановлення освітлювального обладнання вулиці чи будинку, створення
велодоріжок і.т.д. Близько 90% зустрічей були присвячені питанням благоустрою як
міста в цілому, так і конкретних мікрорайонів, створенню, функціонуванню та реорганізації
об`єднань власників багатоквартирного будинку, енергоефективності та утворенню тарифів,
захисту прав мешканців будинку та виконання обов`язків щодо спільного їх утримання. Інші
10% стосувалися проблем захисту інтересів громади у питанні відстоювання зеленої
території (м. Ужгород), забудов (с. Тарасівка), інфраструктури (Запоріжжя, Черкаси),
соціальних питань та моніторингу громадою виконання судових рішень по різних питаннях
громади (Херсон). Переважна більшість питань благоустрою свідчить про те, що
громадяни на низовому рівні досі не активні, не організовані та/або не знають процесу
захисту своїх прав на елементарному локальному рівні, а депутати місцевих рад, до яких
відносяться дані повноваження – не представляють інтереси громади в радах. Проте, під
кінець проекту з҆явилась позитивна тенденція серед громадян, що долучились до проекту на
початку. Координатори зазначають у власних звітах, що представники активної групи
почали більше цікавитись законодавством, нюансами адвокасі-кампаній, формами
самоорганізації населення, почали більше спілкуватись з депутатами місцевих рад і, в тому
числі, депутатами Верховної Ради (Запоріжжя, Вінниця, Ужгород, Богуслав, Тарасівка та
Херсон).
Результат зустрічей на початку було знайомство, об’єднання активних громадян, а
далі – безпосереднє вирішення місцевих проблем (Додаток. Таблиця 1). Загалом, протягом
реалізації проекту, до зустрічей долучилось 14 426 людей у різних населених пунктах, що
майже в 11 раз більше за поставлений показник – 1350 чол. Дана активність говорить
про попит серед громадян на практичні знання та бажання брати участь у вирішенні
питань.

Окрім зустрічей активні команди на
місцях проводили різноманітні заходи – 386, до
яких увійшли по 15 планових – форум і тренінг.
Даний показник майже втричі перевищив очікуваний. Форма проведення таких заходів
обиралася ініціативною групою на власний розсуд і залежала конкретно від наявної
проблеми (круглі столи, фестивалі, семінари, акції протесту тощо), окрім планових.	
  	
  
Кількість	
  учасників	
  заходів	
  по	
  усіх	
  регіонах	
  становить	
  –	
  16	
  793	
  осіб,	
  що	
  у	
  8	
  разів	
  більше	
  
ніж	
   очікувалось	
   на	
   стадії	
   розробки	
   проекту.	
   На	
   нашу	
   думку,	
   така	
   кількість	
   учасників	
  
свідчить	
   про	
   те,	
   що	
   вони,	
   справді,	
   відображали	
   потреби	
   населення;	
   по-‐друге,	
   свідчать	
   про	
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добре	
   проведену	
   інформаційну	
   кампанію	
   нашими	
   координаторами	
   та	
   їхніми	
   командами;	
   по-‐
третє,	
   готовність	
   простих	
   жителів	
   брати	
   на	
   себе	
   відповідальність	
   за	
   зміну	
   свого	
   середовища	
  
(екологічного,	
   соціального	
   і.т.д).	
   Найбільша	
   кількість	
   часників	
   була	
   у	
   м.	
   Херсон	
   (3674),	
   м.	
  
Запоріжжя	
   (2138),	
   м.	
   Черкаси	
   (1932),	
   м.	
   Ужгород	
   (1378),	
   с.	
   Тарасівка	
   (Київська	
   обл.)	
   (1235),	
   та	
   у	
  
м.	
   Чернігів	
   	
   (1103)	
   осіб.	
   Динаміка	
   кількості	
   учасників	
   заходів	
   по	
   усіх	
   населених	
   пунктах	
   в	
  
Додатках,	
  Гістограма	
  2.	
  
Впродовж	
  усього	
  періоду	
  впровадження	
  проекту	
  до	
  ініціативних	
  груп	
  по	
  регіонах	
  
приєднувалися	
  активісти	
  –	
  1056	
  осіб,	
  що	
  понад	
  втричі	
  більше	
  за	
  очікувану	
  кількість	
  –	
  300	
  
чол.	
  по	
  показнику	
  в	
  проекті.	
  	
  Найбільша	
  кількість	
  осіб	
  в	
  активній	
  команді	
  у	
  Херсоні	
  (535	
  осіб),	
  	
  
Скадовську	
   (211	
   осіб),	
   Добропіллі	
   (	
   50	
   осіб).	
   Найменша	
   кількість	
   у	
   Комсомольську	
   (7	
   осіб),	
  
Вінниці	
   (8	
   осіб),	
   Обознівці	
   (9	
   осіб).	
   Проте слід зазначити, що число активістів з кожним

місяцем варіювалося у зв`язку з сімейними обставинами, хворобами, графіком роботи.
Координатор із с. Тарасівка зазначає, що у мешканців села є бажання взяти участь у
слуханнях сільської ради, проте вони зазвичай відбуваються у робочий час, що обмежує
кількість учасників. Однак громадяни попросили секретаря попереджати завчасно про час
проходження слухань і активісти розроблятимуть списки, хто коли зможе їх відвідувати.
Тому із складної ситуації активісти знайшли вихід, незважаючи на обставини, що склалися.	
  
Проміжний результат 2. Налагоджений багаторівневий діалог. Громадяни, ГО та
представники місцевої влади комунікують та співпрацюють на низовому рівні з метою
вирішення місцевих та міжрегіональних проблем.
У 15 регіонах, було проведено 393 зустрічі з місцевими громадськими
організаціями щодо вирішення локальних проблем, що майже в 9 раз перевищує
очікуваний показник – 45 зустрічей. Кількість проведених зустрічей з ГО варіювалася від 3
до 41. Зокрема, у м. Скадовськ та м. Ужгород зустрічі із ГО проводилися на систематичній
основі, що сприяло якісному впровадженню заходів та акцій. Інша частина зустрічей
організовувалися тематично та в залежності від потреби. На приклад у м. Запоріжжя та м.
Черкаси, такі зустрічі проводилися зі спілками велосипедистів в процесі організації
велоз`їзду (Запоріжжя), відтворенню найбільшого прапору України на велопараді (Черкаси).
Цікаво, що у Чернігові із початком реалізації проекту виникла проблема із активізацією
населення, що полягала у недовірі до активістів, однак саме у співпраці із ГО вдалося
налагодити роботу. Значна частина координаторів описують, що представники ГО
допомагали їм у зборі підписів під час Всеукраїнських кампаній «Стеж за грошима» та
«Задай курс владі» (детальніше у розділі «Участь ВІ «Активна Громада» у національних
кампаніях»). У с. Обознівка та Тарасівка зустрічі із ГО не проводилися, оскільки вони
відсутні у представлених населених пунктах.
Кількість зустрічей із місцевою владою впродовж 12 місяців впровадження проекту
практично співпадала із кількістю
зустрічей з ГО. Слід зазначити, що
перші
кілька
місяців
активісти
намагалися налагодити співпрацю з
представниками місцевої влади, тому
ці місяці не визначаються особливими
результатами. Однак з травня 2015
року по березень 2016 було проведено
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460 зустрічей, що більше ніж в тричі перевищує очікуваний показник. Найбільша
кількість таких зустрічей пройшла у м. Комсомольськ (78), с. Тарасівка (46), Херсон (41),
Черкаси (40). Динаміка кількості зустрічей з представниками органів влади та місцевими ГО
у населених пунктах “Активної Громади” у Додатках, Гістограма 3. Практично у всіх інших
регіонах спостерігаються позитивні тенденції у комунікації та співпраці із місцевою владою.
Хоча в м. Запоріжжі активісти впродовж року намагалися зустрітися із мером та
поспілкуватися щодо розвитку велоінфраструктури у місті, і лише у квітні активісти таки
змогли провести дану зустріч за допомогою народних депутатів України. Наприклад, у с.
Тарасівка активісти співпрацювали із владою у рамках роботи комісії по створенню
територіальної громади, домоглися включення відео зйомки під час сесій до регламенту
ради, дворова толока була підтримана з боку влади та надані матеріально-технічні засоби; м.
Зіньків міський голова погодився включити програму, розроблену разом із активістами, по
збору, сортуванню та утилізації сміття до плану роботи міської ради. У Херсоні
представники місцевої влади відчувають серйозний моніторинг з боку активістів «Активної
Громади», адже сумнівні дії посадовців можуть супроводжуватися хвилею акцій протесту
біля відповідних адмін. будівель. На базі комункацій з владою координаторів «Активної
Громади», можна зробити наступні висновки – на діалог найкраще йшла влада у містах
Черкаси, Тернопіль, Вінниця; найменш охоче – у м. Запоріжжя та м. Комсомольськ.
Міжрегіональна співпраця у період реалізації проекту становить 146 міжрегіональних
заходів. Більшість координаторів описували свою
участь у національному форумі «Наші гроші в
політиці» в рамках кампанії «Стеж за грошима»,
що проходили у м. Київ у жовтні.	
   Також відразу
після цього заходу проходив Форум із
організаційного розвитку у м. Київ, у якому
координатори теж взяли активну участь. Зокрема,
Христина Коваленко з м. Вінниця та Віталій
Гліжинський із с. Тарасівка на форумі
представили історії успіху в рамках проекту
«Активна Громада». Також координатори брали участь 19.12.2015 у стратегічному
плануванні «Стеж за грошима» у м. Київ та участь у триденному підсумковому тренінгу в
рамках Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада». Результатом тренінгів стала краща
поінформованість учасників щодо впливу на моніторинг джерел фінансування політичних
партій («Стеж за грошима») та вивчення основ з командотворення та управління часом
(«Активна Громада»).
У лютому відбулось 15 поїздок координаторів по програмі обміну в рамках проекту. На
приклад, активістка Миронець Ольга з м. Скадовськ поділилась досвідом по активізації
громади через творчі проекти в м. Тернопіль; активісти антонівської сільської громади
обмінялись досвідом з Риммою Бараненко з Херсона щодо механізмів впливу на місцеву
владу та щодо децентралізації; активісти Черкас їздили до Запоріжжя обмінятись досвідом з
розбудови велоруху та створення інфранструктури в місті.
Загалом координатори та активісти підкреслюють важливість та корисність подібних
програм обміну. Активісти зазначають, що такі програми розширюють їх практичні
знання, вони здобувають новий досвід та нові підходи до вирішення проблем від своїх колег,
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місцеві новачки-волонтери та активісти усвідомлюють, що вони не одні, а громадський рух
підтримується по всій Україні.
Задача 2. Підвищити політичну освіту та поінформованість громадян щодо прав
людини та реформ в Україні.
Проміжний результат 1. Громадяни обізнані у своїх правах та обов’язках і застосовують ці
знання на практиці.
Активісти у регіонах провели 261 просвітницький захід щодо впливу громади на
прийняття рішень, що значно більше за показник проекту. Слід зазначити, що активісти як
самі організовували такі заходи, так і долучалися до організації інших ГО. Більшою мірою
просвітницькі заходи стосувалися впровадженню реформи децентралізації. Слід зазначити,
що в цьому індикаторі враховані заходи (форуми, тренінги) проведені в рамках проекту
«Стеж за грошима». На заходах експерти розповідали громадянам, як вони можуть привести
до влади кандидата, який буде відстоювати позицію мешканців, методи моніторингу витрат
на передвиборчу кампанію і т. д.
Кількість поширених просвітницьких матеріалів – 24 114 шт., до яких увійшли як
листівки Активної Громади, так й інших організацій та кампаній. Міста Ужгород та Богуслав
також поширювали власні газети, в яких містились новини «Активної Громади» – газета
«Кірпічка» та газета «Громадська» (суспільно-політичне видання, де описується життя міста
та Богуславського району); у м. Черкаси та Запоріжжя просвітницькі матеріали
поширювалися у соціальних мережах, що пов’язано із особливістю цільової аудиторії щодо
популяризації велоруху.
Проміжний
результат
2.
Громадяни
цікавляться та постійно отримують нову
інформацію про можливості впливу на владу.
В рамках даного показна особливе місце
посідає Всеукраїнське видання «Наші Вісті» газета для та про акативних громадян з усієї
України. Кількість поширених серед громад
примірників за весь період становить – 112 956
шт. Газета містила інформацію про реформи,
що відбуваються в державі, про успішні історії активістів та активних громадян у вирішенні
місцевих проблем, про громадські ініціативи, частково про міжнародний досвід, а також
юридичні поради та розяснення нюансів законодавства, що дає можливість громаді активно
діяти. Спочатку активісти поширювали газету на вулицях із рук в руки та у поштові
скриньки, згодом місця поширення стали доволі варіюватися – координатори почали
долучати до даного процесу місцевий бізнес та держустанови: магазини, аптеки, бібліотеки,
ЦНАПи, кафе тощо. Це свідчить про те, що активісти випрацьовували такі шляхи
розповсюдження, які б максимально та швидко доносили інформацію до громади. Також
координатори збирали відгуки від читачів. Часто вони чули від громадян слова подяки за
газету, а також те, що газета надихає громадян та стимулює до активних дій у своєму місті. З
іншого боку вони чули і таку позицію від громадян, що не завжди легко було зрозуміти
статті, оскільки інформація була зовсім нова для читача. Такі відгуки були про статті щодо
реформ в Україні. Ця ситуація ще раз підтверджує той факт, що існує низька
поінформованість про реформи серед громадян, тож необхідно збільшувати кількість джерел
та частку інформаційного простору про реформи, що відбуваються в державі.
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Понад 2020 постів активісти зробили в групі «Активна Громада» у соціальній мережі
Facebook, що майже в
четверо
перевищує
показники
проекту.
Найбільшу
кількість
публікацій у мережі
новин громади було
зроблено активістами із
м. м. Херсон – 803
публікацій, Черкаси –
238
публікацій,
м.
Ужгород – 232, м.
Запоріжжя – 146, м.
Комсомольськ – 76
публікацій. Координатори намагалися коротко описати подію та поділитися світлинами із
заходів.
Задача 3. Сприяти залученню та впливу громадян на процес реформ в Україні
Проміжний результат 1. Громадяни беруть участь у обговоренні та прийнятті рішень
щодо реформ на місцевому та державному рівнях.
Активісти провели протягом реалізації проекту у регіонах 86 освітньоінформаційних заходів щодо реформ в Україні. У м. Богуслав та м. Кіровоград координатори
самостійно організували заходи щодо українських реформ («Децентралізація», «Державне
фінансування політичних партій») та провели роз’яснювальну роботу із місцевими
депутатами. Тоді як один із активістів черкаської громади взяв участь у 10-денному
стажуванні у Польщі, де вивчив досвід децентралізації та розвитку велоінфраструктури. У с.
Тарасівка координатор також брав 	
  участь	
  в	
  обговоренні	
  реформи	
  	
  децентралізації	
  з	
  місцевою	
  
владою.	
  	
  
Додаткові	
  результати	
  поза	
  показниками	
  проекту:	
  

1. Координатори	
  «Активної	
  Громади»	
  налагодили	
  звязки	
  з	
  Народними	
  депутатами	
  такими	
  
як	
   Дубінін	
   Олександр	
   (БПП),	
   Сергій	
   Кудлаєнко	
   (БПП),	
   Гордєєв	
   Андрій	
   (БПП),	
   Ганна	
  
Гопко,	
   Остап	
   Єднак	
   (позафракційні),	
   Геннадій	
   Кривошея	
   (Народний	
   Фронт),	
   Денис	
  
Сєлант’єв	
   та	
   іншими	
   для	
   вирішення	
   локальних	
   проблем,	
   запрошували	
   їх	
   у	
   якості	
  
учасників	
   на	
   заходи	
   «Активної	
   Громади».	
   Унікальним	
   досвідом	
   стала	
   подача	
   двох	
  
законопроектів	
   від	
   депутатів	
   О.	
   Дубініна	
   та	
   О.	
   Єднака	
   за	
   ініціативи	
   та	
   розробки	
  
координатора	
   Ужгороду	
   Миколи	
   Яцкова	
   і	
   активістів	
   про	
   доступ	
   до	
   правосуддя.	
  
Ініціатива	
  внесення	
  змін	
  до	
  законодавства	
  виникла	
  під	
  час	
  впровадження	
  ужгородської	
  
кампанії	
  по	
  захисту	
  парку	
  «Перемога»	
  -‐	
  #Кірпічка.

2. Відбулось	
   особисте	
   зростання	
   координаторів:	
   почали	
   самі	
   проводити	
   тренінги,	
  
модерувати	
   заходи,	
   виступату	
   у	
   місцевих	
   ЗМІ	
   по	
   темам	
   реформ,	
   почали	
   публікувати	
  
власні	
   експертні	
   статті,	
   навчились	
   правильно	
   спілкуватись	
   з	
   місцевою	
   владою,	
   щоб	
  
досягати	
   цілей,	
   впливали	
   на	
   депутатів	
   і	
   змінювали	
   їх	
   поведінку,	
   почали	
   писати	
   і	
  
впроваджувати	
  власні	
  проекти	
  (Чернігів,	
  Комсомольськ),	
  навчились	
  проводити	
  успішні	
  
адвокаційні	
   кампанії.	
   Частина	
   активістів	
   та	
   координаторів	
   почали	
   відвідувати	
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навчальні	
   поїздки	
   за	
   кордоном,	
   навчились	
   спілкуватись	
   та	
   залучати	
   до	
   кампаній	
  
звичайних	
  громадян	
  тощо.

3. До	
  Ініціативи	
  «Активна	
  Громада»	
  почали	
  доєднуватись	
  нові	
  міста.	
  Протягом	
  2015	
  року	
  2	
  
міста	
  на	
  проектній	
  основі	
  –	
  Южне	
  та	
  Жмеринка.	
  Після	
  Форуму	
  Активних	
  Громадян	
  (28-‐
30	
   березня	
   2016)–	
   38	
   представників	
   з	
   різних	
   міст	
   виявили	
   бажання	
   долучитись	
   та	
  
створити	
   осередок	
   «Активної	
   Громади»	
   у	
   своєму	
   місті.	
   Троє	
   з	
   них	
   вже	
   допомагали	
  
проводити	
   навчальні	
   заходи	
   у	
   власних	
   містах	
   (Маріуполь,	
   Полтава,	
   Кривий	
   Ріг).	
   Окрім	
  
того	
  періодично	
  до	
  керівника	
  проекту	
  надходять	
  пропозиції	
  і	
  прохання	
  про	
  допомогу	
  у	
  
створенні	
  осередку	
  «Активної	
  Громади»,	
  в	
  тому	
  чи	
  іншому	
  місті	
  чи	
  селі.

4. Кількість	
  публікацій	
  і	
  згадок	
  Активної	
  Громади	
  у	
  ЗМІ	
  –	
  535.

Участь	
  Всеукраїнської	
  ініціативи	
  “Активна	
  Громада”у	
  національних	
  
кампаніях	
  
На базі Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» будувались такі національні
кампанії як «Стеж за грошима» (південна, центральна та східна частина України Комсомольськ, Зіньків, Херсон, Скадовськ, Добропілля, Запоріжжя, Черкаси, Богуслав,
Тарасівка, а також були долучені під кампанії додатково – Харків, Дніпропетровськ, Южне,
Жмеринка), «Задай курс владі» (увійшли всі міста Ініціативи) та «Успішна Громада»
(увійшли всі міста Ініціативи).
Всеукраїнська кампанія «Стеж за грошима»
Інститут
«Республіка»
в
рамках
діяльності Всеукраїнської Ініціативи «Активна
Громада» брав участь у кампанії «Стеж за
грошима» спільно з Рухом «Чесно». Кампанія
стартувала 1 серпня 2015 року і була
представлена у 25 населених пунктах України,
у 13 з яких здійснювала проект «Активна
Громада». Кампанія тривала 4 місяці.
Основна мета кампанії – залучення громадян до
моніторингу залучення та використання фінансів політичних партій у передвиборчій
кампанії 2015 року.
В рамках кампанії були досягнуті наступні результати:
В	
  рамках	
  кампанії	
  були	
  досягнуті	
  наступні	
  результати:	
  

1. Кількість залучених громадян до кампанії – понад 12 000 чол.
2. Кількість громадян, що підписали петицію з метою стимулювання кандидатів у
депутати та мери прозвітувати про використання коштів у передвиборчій кампанії 2015 року
– 9 315 чол.
3. Кількість підписаних декларацій депутатами про публічне оприлюднення
використаних коштів у передвиборчій кампанії та кількість опрелюднених даних: 1 202
підписаних декларацій та 1138 оприлюднених звітів. Виконано на 94,7 %
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4. Кількість підписаних декларацій мерами про публічне оприлюднення використаних
коштів у передвиборчій кампанії та кількість опрелюднених даних: 143 підписаних
декларацій та 117 оприлюднених звітів. Виконано на 81,8 %
5. В рамках проекту було проведено 31 форум та 30 тренінгів, у яких взяли участь
1508 учасників . Окремо було проведено 3 тренінги для новообраних депутатів (всього – 98
чол.) на тему “Фінансова звітність депутата та громадський контроль”.
6. Також в рамках кампанії був запущений мобільний додаток “Мисливець на
рекламу”.
Загалом, тема відкритості політичних фінансів та виборів у східній та південній
частині України досить складна, оскільки у даних регіонах люди не звикли відверто
говорити про гроші, корупцію в місцевій політиці, а політики не звикли, що від них можуть
щось вимагати. Більшість міст у даних регіонах мають містоутворюючі підприємства, на
яких працюють виборці, та керівництво яких здебільшого балатується на голови міст та в
депутати. Відповідно, значна частина населення (наприклад – до 80% населення
Комсомольська) не готова здійснювати якісь дії у сфері щодо моніторингу фінансів партій.
Проте, координатори, що проводили попередню діяльність в рамках «Активної Громади»,
змогли досягти значних успіхів і залучити громадян до даної кампанії з майже однаковими
показниками, як і у західній частині України.
Всеукраїнська кампанія «Задай курс владі»
Кампанія започаткована у вересні 2015 року на базі діяльності «Активної Громади» і
продовжується на разі. Кампанія
полягає у розробці Програм дій і
в подальшій реалізації Програм
місцевою владою за участі
громади.
Ідея
кампанії
народилась у передвиборчий період, коли як місцеві активісти, так і експерти Республіки,
промоніторивши передвиборчі програми політичних партій, зрозуміли віддаленість таких
програм від потреб громади. Тож представники «Активної Громади» спільно з активними
громадянами своїх населених пунктів розробили пропозиції від громади, сформували їх у
Програму дій на термін каденції новообраних місцевих рад, зібрали підписи від громади на
підтримку Програми і почали підписувати з кандидатами в депутати та мери меморандуми
про здійснення Програми у разі їх проходження до ради в м. Ужгород, та підписання
меморандумів з вже новообраною радою та мером (інші міста «Активної Громади»).
Першочерговою метою кампанії є розвиток співпраці та налагодження діалогу політичних
сил, влади та громади.
Цілі кампанії:
1. Сформувати Програму від громади для місцевої влади
2. Стимулювати політиків місцевого рівня виконувати Програму від громади
3. Здійснювати моніторинг та брати участь у реалізації Програми, згуртовуючи навколо
даних питань владу та громаду.
На сьогодні в рамках кампанії досягнуті наступні результати:
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1. Створені програми від громади у
14 населених пунктах «Активної
Громади». с. Катеринівка не
увійшло до кампанії, оскільки там
не було виявлено відмінностей між
цілями громади та новообраної
влади. Будь-які поточні проблеми
вирішуються швидко та за участі
обох сторін.
2. Зібрані понад 2500 підписів
мешканців на підтримку реалізації
програми місцевою владою у різних
населених пунктах.
3. На сьогодні з 14 населених пунктів у 8 містах більшість депутатів місцевих рад та голови
міст, а в Богуславі більшість депутатів ради, підписали меморандуми про виконання
програми.
4. У 10 населених пунктах з 14 програма від громади повністю або частково увійшла до
плану економічного розвитку на 2016 рік.
Дані результати свідчать про налагодження позитивного клімату між громадою та місцевою
владою. Хоча під час підписання меморандумів координатори засвідчуюють, що потрібно
було прикладати зусиль, вести численні переговори, проводити інформаційні кампанії, щоб
представники влади таки погодились на реалізацію програми. Зокрема, координатор Зінькова
у своєму звіті пригадує, що мер під час першого її візиту з програмою сказав: «А чому це
громада мені буде вказувати, що мені робити?». Проте після ряду переговорів, він пішов на
зустріч людямта підписав
меморандум. Голови міст Запоріжжя, Луцьк, Чернігів,
Комсомольськ, Богуслав та сільський голова Тарасівки не підписали меморандуми. Дана
ситуація стала наслідком наступних факторів:
1. У Комсомольську, Запоріжжі, Тарасівці – влада не хоче брати на себе письмову
відповідальність за виконання конкретних зобов`язань перед громадою. Депутати та
міські голови озвучують такі фрази як «ми це і так робимо, для чого нам щось
підписувати», «замініть слово «здійснимо/реалізуємо» на “сприятимемо» і т.д. Також
до даного факту, додається закритість влади. Зокрема, у Запоріжжі міський голова
вперше зустрівся з громадськими активістами лише в присутності народних депутатів
України.
2. На успіх реалізації Програми у Тарасівці та Богуславі також вплинули попередні
конфлікти за дії активістів щодо вирішення принципових питань для громади, на які
негативно відреагували впливові представники влади, враховуючи свій (на нашу
думку) корупційний інтерес.
3. Влада у Запоріжжі та Комсомольську є керівними представниками містоутворюючих
підприємств. Даний факт дозволяє місцевій владі ігнорувати непідконтрольну їй
громадськість та не сприяє налагодженню здорового діалогу між владою та громадою.
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4. У Луцьку та Чернігові затягуються переговори з місцевою владою щодо підписання
програми.
Попри будь-які перепони значна більшість населених пунктів успішно провела етап
підписання меморандуму і на сьогодні координатори спільно з депутатами та виконкомами
напрацьовують проекти рішень, впроваджують програму від громади в життя. У населених
пунктах, в яких місцева рада не підписала програму, координатори надсилають окремі
звернення до депутатів з пропозиціями вирішити визназначені раніше проблеми. У червні
2016 року Інститут «Республіка» планує здійснити проміжний зріз виконаних пунктів
програм від громади і обєднати їх у спільний проміжний звіт Ініціативи.

Відгуки	
  координаторів	
  та	
  активістів	
  про	
  “Активну	
  Громаду”	
  та	
  про	
  їх	
  
відношення	
  до	
  громадської	
  активності	
  
Серед координаторів були зібрані відгуки щодо проекту «Активна Громада» та відношення
нових залучених активістів до
громадської активності. Ось
декілька з них:
Юрій Соломко, координатор,
Богуслав, Київська область:
«Дуже вдала ідея, що відповідає
теперішньому часу. Спонукає
людей повірити у свої сили та є
реальним прикладом того, як
прості люди можуть вирішувати
свої
локальні
проблеми.
Особисто мені «Активна Громада» дала багато нових знань та стимулювала розвиватися».
Микола Яцков, координатор, Ужгород: «Активна Громада є унікальним явищем, оскільки
працюємо знизу вгору. Реально підтримуємо самоорганізацію вільних громадян. Даємо
досвід, знання і напрям руху енергії людей. Особисто мені «Активна Громада» дала
можливість здійснити кампанію аналогів якої не було в Ужгороді ніколи до цього».
Володимир Орос, координатор, Добропілля Донецької області: «Це чудовий проект, який
дає знання та можливості реалізувате себе та навчити інших, як досягати мети. У малих
містах це дуже важливо через те, що замкнутий інформаційний простір не сприяє розвитку.
Для українського суспільства те, що «Активна Громада» це мережевий проект, він дає змогу
об'єднати зусилля сходу та заходу, а під час зустрічей та спільних тренінгів, знайти точки
співпраці. Не шукати чим ми відрізняємося, а шукати те, чим ми схожі та чим можемо
допомогти один одному задля процвітання країни».
Володимир Дмитренко, координатор, Комсомольськ: «Активна Громада» для суспільства
є таким собі паровозом змін на краще, системних змін. Особливо для маленьких містечок. А
для мене особисто «Активна Громада» - це спільнота однодумців, справжніх друзів, які
об'єдналися заради змін. Це проект, який дає мені змогу рости, постійно вчитися,
змінюватись самому та змінювати країну».
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Лариса Мельник, координатор, Зіньків: «Активна Громада» для суспільства є джерелом
інформації, передових ідей, кузнею громадських активістів. Дякуючи «Активній Громаді» я
стала більш авторитетною активісткою, стала у місті носієм передових думок і дій, люди
стали дослухатися до моїх слів».
Вєроніка, активна громадянка, що приєдналась до «Активної Громади» Запоріжжя:
«Почала займатись громадською діяльністю, оскільки мене не влаштовує рівень життя у
моєму місті, особливо екології. Бажаю змінити це. Від активності та свідомості людини
напряму залежить якість її життя. Халатність призводить до зниження рівня цієї якості, як
приклад: корупція, погана екологія, не відремонтовані дороги/споруди/тощо».
Людмила, активна громадянка, що приєдналась до «Активної Громади» Херсону: «Я
особисто стала активною громадянкою, оскільки хочу змінити систему, вміти контролювати
владу та, зрештою, подолати корупцію».
Тетяна, активна громадянка, що приєдналась до «Активної Громади» Ужгороду: «Я
стала активісткою, бо мене змусила війна. Основна моя ціль – мир та добробут. На мою
думку, громадська діяльність розвиває відповідальність серед людей».
Юрій, активний громадянин, що приєднався до «Активної Громади» Тернополя: «Став
активістом, оскільки набридло бути сірою масою суспільства та виникло бажання
самореалізації. Вважаю, що без активістів наша країна не змінилась би на краще».

	
  
Успішні	
  кейси	
  «Активної	
  Громади»	
  
ПІБ
Координатора
Юрій Соломко

Громада

Приклади вирішених проблем командою Активної
Громади - коротка суть

1. В рамках кампанії "Безпечне місто" встановлено 11 камер
Богуслав
Київська область відеоспостереження в подвір'ях багатоповерхових будинків.
Тривають
переговори
про
встановлення
камер
відеоспостереження по місту для потреб поліції. 2. Вирішена
проблема з дитячим садочком. Відновлено на роботі
скорочених вихователів, а групи в садочках зменшено до
відповідних норм. Зроблено ремонт та утеплення одного з
приміщень в садочку.

Віталій
Гліжинський

Тарасівка, Боярка 1. Полагодження димоходів на 5ти багатоповерхових
Київської області будинках; 2. Вирішення проблеми нового генплану із
тотальною забудовою: кількість населення до 10 тис., замість
22 тис.. 3. Учасники Активної команди входять у члени
погоджувальної комісії, стосовно спірних питань по генплану.
Перед прийняттям рішення проводять зустрічі з мешканцями
для того, щоб відстояти інтерес громади. 4. Підняття
екокультури громадян – організація та проведення зборів
щодо встановлення смітників та толок.

Сергій Слинько, Черкаси
Ірина Коваль
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1.Розпочато
вирішення
проблеми
відсутності
велоінфраструктури в місті. Одноголосно депутатами та

членами виконкому затвердили та прийняли програму
розвитку велосипедної інфраструктури м. Черкаси, що була
розроблена учасниками «Активної Громади» та іншими
громадськими об’єднаннями міста. Загальна вартість
програми 22 млн. грн. Встановлено унікальний у світі рекорд
з найбільшого рухомого держаного прапору на плечах
велосипедистів за участі міської влади та громади міста.
2.Вирішується проблема відсутності стратегічного бачення
розвитку міста і витрат міського бюджету ситуативно. На
виконання меморандуму «Задай курс владі» сформована
робоча група за участі депутатів, політиків, представників
«Активної Громади”. Розпочата робота по напрацюванню
стратегічного плану розвитку міста.
3. Вирішено питання фінансових поборів у школах та
дитсадках. Зокрема передбачено фінансування всіх витрат
шкіл і дитсадків у міському бюджеті, також розпорядженням
міського голови заборонено вимагати кошти з батьків,
опубліковувати інформацію про фінансування у публічному
просторі та не менше 2-х разів звітуватися про фінансування
на радах шкіл та садків.
4. Вирішується проблема низького впливу громади на
прийняття владних рішень. Зокрема розроблено проект
рішення про впровадження пілотного проекту «Електронна
демократія», що забезпечить можливість громади впливати на
розробку рішень владою.

Христина Дідик Вінниця

1. Працюючи з мешканцями будинку забезпечили ремонт
даху та благоустрій дитячого майданчику. 2. Громада Вінниці
при опитуванні активістами Активної Громади, що одним із
найактуальніших проблем міста є відсутність громадських
вбиралень в центрі міста. В рамках кампанії «Громадські
вбиральні Вінниці» вдалось сприяти заміні одної вбиральні,
ще один планується замінити у цьому році та побудувати
новий до кінця 2017 року. 3. В ракмах кампанії «ЕкоМісто»
провели понад 30 дворових акцій, понад 50 заходів для
школярів з роз’яснення правил сортування сміття та впливу
на екологію. Програма постійно діюча на сьогоднішній день
охоплено понад 2000 мешканців, замінено котейнерні
майданчики на 40% території міста. 5. Вінницька міська рада
прийняла бюджетний регламент, який було запропоновано
громадськими активістами під час кампанії «Задай курс
владі».

Олександр
Гліжинський

1. Завадили минулому сільському голові приєднання наших
сіл до ОТГ без згоди громади. 2. Зроблено огороджений
тротуар для пішоходів на небезпечному повороті. 3.
Райавтодор прийняв заяву щодо всановлення дорожніх знаків
обмеження швидкості і крутого повороту, та готують знаки до
встановлення на вимогу представників «Активної Громади»
та місцевих жителів. 4. Завдяки проведеній роботі і співпраці
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Катеринівка та
Обознівка
Кіровоградської
області

з Антимонопольним комітетом на данний момент
перераховується вартість проїзду (в сторону зменшення) в
місцевих автобусах.

Юлія Ютовець

Луцьк

1. Вирішили питання з вуличним освітленням двох
прибудинкових територій по вул. Соборності. 2. Відкрили
креативний простір «Озерний Вітер» в спальньому районі
міста, де проходять реабілітацію бійці АТО та їх сімї. Також
він став культурним осередком даного мікрорайону. 3.
Виконали благоустрій місць для відпочинку в одному з парків
м. Луцьк. 4. Взяли участь в реформі Національної поліції.

Оля Палькова

Чернігів

1. Полагоджено газову трубу по пр. Миру 233. 2. В дворі
будинків по пр. Миру встановлено дитячий майданчик. 3.
Домоглись дорожного покриття в прибудинковій зоні
багатоповерхівок мікрорайону ЗАЗ.
4. Підвищення
інформованості громадян та розвитку громадянського
суспільства в районах області. Проведено 15 просвітніх
зустрічей з громадянами в різних районах, взято участь у
створенні 5 спілок учасників АТО, проведено 1 тренінг навчання для жителів районів щодо основ роботи ГО.

Тамара
Бєльська,
Володимир
Орос

Добропілля
Донецької
області

1. Команда Активної Громади Добропіддя посприяла
розширенню зелених зон міста та відпочинку. 2.Забезпечено
онлайн перегляд засідань міської ради. 3. Встановлення
дитячого майданчика в мікрорайону міста 4.Відновлення
освітленя вулиць міста. 5. Прокладання доріжок в сквері
селища ім. Жданова.

Римма
Бараненко

Херсон,
Антонівка
Херсонської
області

1. Спільно із правоохоронцями у с. Антонівка закрили
магазин алкогольних напоїв «Градус» на зупинці Салют, що
знаходився у безпосередній близькості до двох шкіл та
продавав
напої
неповнолітнім.
2. Спільно із меценатами зробили освітлення Антонівських
вулиць Колодязна, Кірова, Мирна, Фрунзе, провулків
Свердлова,
Пляжний,
Мирний
та
Український.
3. Завдяки постійному діалогу членів Активної Громади з
мером Херсону та очільником управління транспорту,
вирішена проблема з нерегулярним рухом транспорту в
Антонівці: був продовжений міський маршрут № 17.
4. Численими акціями протесту, викликами поліції, скаргами
до прокуратури та позовами до суду, у с. Антонівка не дали
продовжити будівництво біля будинку ексгубернатора
Миколи Костяка, яке порушує законодавство України та
загрожує
екологічному
стану
річки
Дніпро.
5. Спільно із педколективом не дали закрити Голопристанську
школу мистецтв.
6. Домоглися відкритості сесій обласної ради для відвідування
представниками громади (раніше всіх бажаючих не пускали).

Валентина
Пономаренко

Скадовськ
Херсонської

1. На вимогу Активної Громади прийнято бюджет участі
громади в місті. 2. Онлайн-трансляція засідань ради 3.
Сприяння створенню ОСББ в місті 4. Обстеження
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Микола Яцков

області

джерелкгацької затоки 5. Ремонт 3 оснох доріг міста (до 15 км
в місті) 6. Проведення інвентаризації лівньовок і спротив
затоплення 7. Установлення лежачих поліцейських 8.
Відновлення паркової зони для відпочинку громадян.

Ужгород

1.У Верховній Раді України зареєстрували два законопроекти
ініційовані активістами ініціативи Кірпічки про доступ до
правосуддя.
2. Вдалося зупинити забудову зеленої зони – парку
«Перемога» в Ужгороді (тривають суди, накладені мораторії,
високий
резонанс
в
громаді).
3. Вдалося пролобіювати з міського бюджету 2016 року 25
тис. грн. на власні потреби учнівського врядування міста
(міжшкільний
парламент).
4.Захистили від забудови прибудинкову територію 6
багатоповерхівок у словацькому кварталі.

Рустам Ергешов Тернопіль

1. Зроблено капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.
Галицька за допомогою положення статуту міста та його
положення про загальні збори мешканців (вперше
використано дане положення у місті). 2. Організовано 4
навчальних проекти в напрямку громадської діяльності:
"Школа молодого реформатора"(осінь), "Курс активного
громадянина", "Школа молодого реформатора"(весна), "МЕР"
(механізм ефективного розвитку) в них організовано більше
30 тренінгів і зустрічей. 3.Модерація платформи "Відкрите
місто" (онлайн вирішення проблем мешканців, більше 700
вирішених проблем).

Анна
Єрьоменко

1. Створенно ОСББ ( вул. Штурмова 9); 2. Провели
благочинний велозахід (збір коштів дітям, хворим на
туберкульоз) 3. Суботники від Активної Громади Запоріжжя
(Хортиця - Туристичний пляж). 4.Створення постійнодіючої
"Правової школи". 5. Підвищення велокультури серед містян
постійними акціями та зборами громадян по даній тематиці.

Запоріжжя

Вова Дмитренко Комсомольськ
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1. Проведено капітальний ремонт криші та встановлено
будинковий лічильник теплової енергії. Споруджено пандус в
жилих будинках мікрорайону міста. 2. Створено умови для
систематичної
звіності
КЖЕП
перед
мешканцями
мікрорайону. 3. Створено нову громадську організацію
рукодільниць "Творче місто". 4. Започаткували велорух в
місті. Проведено велопарад до дня Незалежності України.
Отримали мікро-грант для встановлення 2 велопарковок,
кожна на 6 велосипедів, надруковано та розповсюджено
правила дорожнього руху для велосипедистів серед
мешканців міста (ініціатива - Веломісто). 4. Проводиться
постійний моніторинг вулиць у вечірній час задля виявлення
непряцюючих ліхтарів. Результат - оперативна заміна ламп
вуличного освітлення. (ініціатива - Безпечне місто)

Лариса
Мельник

Зіньків

1. Відстояли право зіньківчан на 22 Га землі і зупинили
передачу її в оренду підприємцю. 2. Відновили можливість
користування водоймою громадян с. Першотравневе, яку
блокував орендар.
3. Домоглись ремонту підїздів багатоквартирного будинку по
вулиці Воздвиженській. 4. Вирішили проблему із
спорудженням пандусів у місті.
5. Активна Громада
Зінькова започаткувала програму
“Екомісто”, її підтрмала міська рада і інші громадські
організації району.6. За ініціативи Активної Громади міська
влада провела облік у місті дерев, хворих на омелу, іде
планомірна вирубка хворих дерев.
7. Активна Громада стала одним із ініціаторів створення в
районі ради громадських організацій. Провели три круглих
столи із головами районної, міської рад та головою
райдержадміністрації на тему:"Проблеми Зіньківщини і
шляхи їх вирішення".

4.	
  Фінансові	
  показники	
  організації	
  
В цілому протягом 2015 року організацією було залучено 4 805 400 грн.
Постатейний розподіл фінансів проілюстрований графіком нижче.
Графік витрат Інституту “Республіка” у 2015 році
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  шкіл	
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координаторів	
  у	
  
податки	
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Донорами діяльності організації у 2015 році виступили: Національний демократичний
інститут (NDI), The Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST), Національний фонд на
підтримку демократії (NED), Проект USAID “Справедливе правосуддя”, Регіональне
представництво фонду Фрідріха Еберта в Україні, The International Foundation for Electoral
Systems (IFES).
Окрім того великий вклад у розвиток діяльності організації внесли громадяни України
тисячами годин своєї волонтерської діяльності. Як раніше зазначалось, координатори
“Активної Громади” залучили понад 1000 осіб до активної діяльності в проектах.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
5.	
  Стратегічні	
  плани	
  діяльності	
  Інституту	
  "Республіка"	
  	
  
на	
  2016-‐2020	
  рр.:	
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Восени 2015 року Інститут “Республіка” за участі регіональних координаторів провів
стратегічну сесію, на основі якої була розроблена стратегія на 2016-2020 рр.
В рамках стратегії у наступні роки Інститут здійснюватиме діяльність в рамках наступних
задач:
1. Сприяти верховенству прав людини та зміні системи.
2. Сприяти іплементації 7 реанімаційних реформ в Україні: децентралізація, електронне
врядування, очищення влади та антикорупційна діяльність, реформа політичної системи,
бюджетна, судова реформи, енергоефективність та енергозбереження.
3. Сприяти залученню інвестицій та соціально-економічного розвитку громад.
4. Сприяти впровадженню стандартів доброго врядування на місцевому рівні та на рівні
Уряду України;
5. Сприяти просвіті громадян щодо застосування механізмів місцевої демократії та методам
співпраці з місцевою та національною владою.

6.	
  Контакти	
  
Всеукраїнське громадське обєднання
“Інститут Республіка”
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Юридична адреса: 02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 44-Б, оф. 65;
Фактична адреса: 01161, м. Київ, вул. Болбочана, 4, оф. 10;
Тел: 097-394-32-15; (095) 044 76 00; 044-285-00-96
E-mail: Institute.Respublica@gmail.com
www.inrespublica.org.ua
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