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Інститут “Республіка” - всеукраїнське громадське об’єднання,
метою якого є залучення громадян України до демократичних
перетворень у нашій державі.
Свою діяльність Інститут розпочав у 1997 році як суспільно-аналітичний центр та займався переважно темою
свободи мирних зібрань в Україні.

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 з 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”. Реєстрація Всеукраїнського громадського об’єднання “Інститут Республіка” (ВГО
“Інститут Республіка”) відбулась вже у 2012 році. А 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 у 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,
сприяння реанімаційним реформам в Україні.
У 2016 році Інститут отримав членство та національне координаторство у мережі European Community Organizing
Network (ECON).

Напрямки роботи організації:
Верховенство права в Україні
Підтримка у впровадженні реформ
Налагодження здорового діалогу між владою та
громадою
Ефективне та добре врядування
Активізація та самоорганізація населення
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Ми акцентуємо свою увагу на
активізації людей, які раніше не були
залучені до громадської діяльності.

Всеукраїнська ініціатива
“Активна Громада”
Проекти: “Успішна Громада” (1.01.16 - 30.06.16), “Активна Громада” (01.05.2016 31.12.2016), “Активна Громада: децентралізація” (з 01.07.2016 - 31.12.16.,
Донори: National Democratic Institute (NDI), Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST),
National Endowment for Democracy (NED)
Партнери: Інститут громадянського суспільства, Український незалежний центр політичних
досліджень (УНЦПД) (01.01.16 - 30.06.16)
Мета: сприяти зміцненню багаторівневого діалогу між громадами та місцевою владою
для того, щоб прискорити процеси децентралізації в Україні; активізувати громадян,
залучити їх до прийняття рішень на місцевому рівні.
Географія Активної Громади : Богуслав та село Тарасівка ( Київська обл.), Вінниця
та Жмеринка (Вінницька обл.), Горішні Плавні та Зіньків (Полтавська обл.), Добропілля
(Донецька обл.), Запоріжжя (Запорізька обл.), Кропивницький та село Обознівка
(Кіровоградська обл.), Луцьк (Волинська обл.), Скадовськ та Херсон (Херсонська обл.),
Тернопіль (Тернопільська обл.), Ужгород (Закарпатська обл.), Черкаси (Черкаська обл.),
Чернігів (Чернігівська обл.), Южне (Одеська обл.) (01.01.16 - 30.06.16)
На кінець 2016 року до мережі додались міста: Дрогобич (Львівська обл.), Кам’янецьПодільський (Хмельницька обл.), Дергачі (Харківська обл.), Рубіжне (Луганська обл.),
Рівне (Рівенська обл.), Житомир (Житомирська обл.), Суми (Сумська обл.).

6 | РІЧНИЙ ЗВІТ

РІЧНИЙ ЗВІТ | 7

Інформування громадян
Протягом 2016 року координатори активно комунікували
з жителями своїх громад у 18 населених пунктах
України щодо впровадження реформи з децентралізації
влади, проводили просвітницьку роботу, розвінчували
стереотипи, які панують на місцях та стають бар`єром
реалізації реформи, залучали громадян до участі у
прийнятті рішень на локальному рівні.
Інформування громадян відбувалося на зборах, вуличних
зустрічах, під час різних заходів, які організовували
інші активісти тощо. Як зазначає координатор з м.
Добропілля: “Люди нашого краю хоча б стали розуміти
що і як робити, почали розуміти цю реформу”.
У громадах були проведені низка локальних форумів,
присвячених питанню впровадження реформи
децентралізації на місцевому рівні, організовували
вуличні акції, презентації, опитування, Школи Активних
Громадян тощо.

Люди нашого краю хоча
б стали розуміти що і як
робити, почали розуміти
цю реформу
Наприклад, у селі Обознівка Кіровоградської області
пройшов форум на тему: “Яка реформа потрібна для
нашого села?”. Захід був направлений на інформування
громади щодо основ реформи місцевого самоврядування
та ходу впровадження її в селі. Загалом люди висловили
сподівання, що їх життя незабаром почне покращуватись,
а також те, що вони зможуть спільно з владою розвивати
своє село. Учасники заходу погодилися з планом дій
активістів, сільського голови та депутата районної ради
від округу та висловили їм свою довіру. В результаті
форуму сільська рада прийняла рішення про створення
об’єднаної громади і розпочала надсилати запрошення
до сусідніх сіл.
В іншому куточку України, в Ужгороді, у травні 2016
року пройшов форум “Децентралізація: виклики та
можливості для Ужгорода”. Результатом даного заходу
стало те, що учасники вирішили, що до об`єднання
громад варто планувати розвиток міста включно із
приміською зоною - радіус 20 км. Також було вирішено,
що таким розвитком має опікуватись спеціалізована
установа - Агенція міського розвитку.
Найбільш детальну інформацію та навички про
участі громадян у прийнятті рішень, їх активізацію та
самоорганізацію Інститут “Республіка” надавав місцевим
активістам з усієї України під час проведення Шкіл Активних
Громадян, які відбулись в Тернополі, Великому Бичкові
на Закарпатті, Южному Одеської області, Краматорську
на Донеччині та у місті Київ.
Так, кожна школа включала 4-5 тренінгів (у Києві
проходила у вигляді баркемпу і містила понад 30 сесій), що
стосувались адвокасі кампаній, проектного менеджменту,
інформаційних кампаній, роботі з владою, активізації та
залучення громадян до прийняття рішень. У навчанні
взяли участь понад 255 активістів з усіх куточків України.

Завдяки діяльності “Активної Громади” запроваджені
наступні інструменти участі:
Бюджет участі

Громадські ініціативи

Ужгород, Тернопіль

Чернігів, Скадовськ, Жмеринка, Вінниця

Влада Ужгорода виділила 3,5 млн грн для проектів
містян - такі результати затвердження “Положення
про громадський бюджет”, яке було ухвалено після
консультацій з активними громадянами.

За ініціативи активістів у Скадовську було затверджено
“Положення про проведення конкурсного відбору та
порядок реалізації громадських ініціатив за рахунок
коштів міського бюджету на умовах співфінансування”.

Запровадження бюджету участі – 12 пункт у програмі
від громади у рамках “Задай курс владі” в Тернополі,
яке було підтримано депутатами.

З 2017 року кожен мешканець Жмеринки також зможе
користуватися новим інструментом участі. Адже
міськрада підтримала ініціативу щодо фінансової
підтримки громадських ініціатив - “Положення про
бюджет громадських ініціатив”.

Після проведення активістами інформаційної кампанії
щодо важливості бюджету участі, управління виконкому
Южненської міськради розглянуло “Положення про
громадський бюджет”. На початку 2017 року активісти
очікують на рішення щодо впровадження даного
інструменту, який дозволить мешканцям створювати
проекти для розвитку свого міста.

Електронні петиції
Ужгород, село Обознівка

Після врегулювання громадських слухань Обознівська
рада прийняла “Положення про електронні петиції”.
Тепер в селі достатньо 18 електронних підписів, щоб
заява громадян була розглянута на сесії сільради.
В Ужгороді також було прийнято положення про е-петиції
за активного тиску небайдужих містян. До прикладу, в
Ужгороді необхідно зібрати 250 підписів для розгляду
петиції на сесії міської ради.

Громадські слухання
Вінниця, Обознівка

У Вінниці представники “Активної Громади” проаналізували
наявне Положення про громадські слухання та дійшли
висновку, що процедура проведення слухань обмежує
право мешканців на участь у процесі вирішення
питань місцевого значення. Тож вони розробили нове
Положення, яке в листопаді було прийнято на сесії
Вінницької міської ради.
Навесні 2016 року “Положення про громадські слухання”
також було прийнято в селі Обознівка на Кіровоградщині.
Раніше, до прийняття цього документу, в селі не було
жодного затвердженого інструменту участі.

У Чернігові депутати підтримали вимогу активістів і
проголосували за “Програму підтримки громадських
організацій, проекти яких будуть визначатись на
конкурсній основі”.

Зміни до Регламенту міськради
Тернопіль, Ужгород

Тернопільським активістам вдалося пролобіювати зміни
в регламент про висвітлення на сайті ради декларацій
про доходи та майно депутатів.
У квітні представники ужгородської “Активної Громади”
домоглися внесення змін у проект нового Регламенту
міської ради, яким передбачалось суттєве згортання
права громадян на перебування у приміщенні ради.
Для цього активісти вдалися до скликання всеміського
віче, де сформували вимоги від громади.

Статут
Зіньків

Спільними зусиллями містян та представників “Активної
Громади” на сесії Зіньківської міськради було прийнято
основний документ, яким визначається порядок формування
та організації діяльності територіальної громади.
Як зазначив секретар міської ради Володимир Чикало:
“Статут – це свого роду конституція громади”.
Активістам вдалося внести у статут положення про
участь членів Зіньківської територіальної громади у
здійсненні місцевого самоврядування”,а саме: місцевий
референдум, місцеві вибори, загальні збори, місцева
ініціатива та ін.
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комітету, де розглядалось питання
заборони руху вантажних автомобілів
по деяких вулицях села. У результаті
було винесене рішення про необхідність
облаштування об`їздної дороги.
Таким чином, жителі пролобіювали
свої інтереси та досягли бажаного
рішення від місцевої влади.

Створення громадського
центру
Жмеринка

Спільними зусиллями мешканців
Жмеринки та активістів “Активної
Громади” було створено простір, де
активні люди можуть зустрічатись,
проводити заходи, навчання і
працювати над ідеями розвитку міста.
Для утримання подібного центру були
необхідні ресурси. Тому до цього
долучилася вся небайдужа громада:
хтось надав меблі, інші допомогли
з ремонтом, дехто робить постійні
благодійні внески, що дозволяє
сплачувати оренд

Вирішення нагальних
проблем громади
“Активна Громада” працює, щоб згуртувати громаду
навколо вирішення місцевих проблем.

Програма розвитку
велоінфраструктури
Черкаси

Навесні 2016 року Черкаська міська рада одноголосно
прийняла першу міську програму велорозвитку
міста, над якою працювали цілий рік представники
“Активної Громади”. Програма передбачає створення
велоінфорастуркури в місті протягом 5 років. На її
фінансування передбачено майже 22 млн грн.

Екомісто
Зіньків

Збір, сортування і переробка сміття були визначені
жителями Зінькова як найбільш пріоритетні завданнями
для влади. Зусиллями громади вдалося домогтися від
виконкому міської ради прийняти рішення про забов’язання
реалізаторів батарейок та LED ламп відкрити у себе
пункти прийому відпрацьованих елементів, а органи
державної влади — пункти прийому макулатури для

Еко-урбаністика
Добропілля

її подальшої переробки.
Також на вимогу представників “Активної Громади”
Зінькова та небайдужих громадян виконком міськради
прийняв рішення, яким забороняє вигул домашніх тварин
у парку відпочинку “Форт”. Адже це місце вважається
дитячим.

Стандарти доброго врядування
Скадовськ

Програмою від громади Скадовська було сформовано
вимогу до міської ради - забезпечити дотримання
стандартів прозорості та відкритості. Як результат, нині
відбувається пряма онлайн-трансляція сесійних засідань
міськради. Також впроваджено сервіс “Відкрите місто”
та діє система електронного поіменного голосування

Транспортне питання
Обознівка

У селі Обознівка жителі були проти проїзду вантажних
автівок вулицями. Тож активісти разом з громадянами
зібрали підписи, а після прийшли на засіданні виконавчого

Представники “Активної Громади”
домоглися наймаштабнішого за
останні 20 років озеленення парку

та центральних вулиць Добропілля:
висаджено 1900 кущів троянд, 3000
однорічних квітів та 137 хвойних
дерев.

Енергоефективність
Ужгород, Добропілля

В Ужгороді було прийнято Програму
енергоефективності міста на 2016-2017
рік. Ініціювали дане питання активісти
“Активної Громади” у рамках кампанії
“Задай курс владі”. Вони провели
широку інформаційну кампанію та
консультації з першим заступником
міського голови.
Мета програми – оптимізація
використання енергоносіїв та
зменшення енергоємності будівель.
Подібна програма також була прийнята
у Добропіллі. На вимогу громади, в
рамках кампанії “Задай курс владі”, у
місті розпочався процес запровадження
енергоменеджменту, що дозволить
заощаджувати до 60% видатків. Міська
рада підписала договір з екологічною
фінансовою корпорацією НЕФКО,
яким передбачено модернізацію
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів міста на суму
590 тис. євро.

Незаконне будівництво
стоп
Тарасівка, Херсонщина

У селі Тарасівка відбулася консолідація
громади, яка провела більше
трьох громадських слухань щодо
незаконної скандальної забудови:
багатоквартирного та паркового
комплексів площею 5,9 га по вул.
Шевченка. Мешканці не дають владі
вчиняти протиправні дії стосовно
нелегальної забудови і вимагають від
голови затвердження генплану села.
У той час, як мешканці селища
Антонівка за підтримки “Активної
Громади” Херсону проводили кампанію
проти незаконної забудови на березі
р. Дніпро, відомої у народі як “Маєток
екс-губернатора Костяка”. Активісти
проводили пікети на місці подій, біля
поліції та прокуратури. Ба більше,
громада подала до суду два позиви:
1. Визнати незаконним виділення
селищною радою земельної ділянки
біля річки. 2. Визнати незаконною
будівлю та ухвалити її знесення.
По позову щодо виділення землі,
активісти отримали відмову, але не
здаються і подали апеляційну скаргу
на ухвалу суду.
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Локальні
фандрайзингові
кампанії
Майданчик “Непосєда”
Добропілля

Активісти об’єднали внутрішньо переміщених осіб та місцевих
громадян навколо спільної мети - створити комфортні умови для
розвитку дітей, а саме ігрового майданчика “Непосєда-Егоза” в
мікрорайоні по вул. Фрунзе. Спільними зусиллями активістів та
волонтерів був поданий проект для участі в конкурсі “Місто своїми
руками”. Окрім того, активісти звернулися до міського голови з
проханням виділити додаткове фінансування, аби повноцінно
облаштувати дитмайданчик. Було проведено більше 10 зустрічей
з мешканцями міста та підприємцями, які теж долучилися до
створення “Непосєди”. Так небайдужі мешканці зібрали 180 тис. грн
на обладнання майданчику. Установлювали площадку волонтери,
активісти та спеціалісти даної справи.
Згодом планується оформлення клумб, висадка дерев та прибирання
території поряд з майданчиком. На разі, вже установлена цілодобова
охорона та проведена електромережа.

Проект “Перший крок”
Горішні Плавні

Результати акції “Година народовладдя”
Кропивницький, Луцьк, Южне
До Дня Незалежності активісти мережі “Активна Громада” пропонували громадянам подавати
колективні звернення до місцевої влади для вирішення нагальних проблем свої міст.
Громада Кропивницького під час акції зазначала
про безліч проблем у місті. Після акції міська
влада прийняла рішення про виділення понад 45
тис. грн на оснащення закладів охорони здоров’я
діагностичним обладнанням для онкохворих. Також
вдалося встановити 34 пандуси та кнопки викликів в
комунальних закладах міста. Окрім того, спільними
зусиллями влади й громади відбулося очищення річки
та берегової зони.
У Луцьку було подано колективне звернення до
міського голови з вимогою облаштувати пішохідний

перехід біля дитячого майданчику по вулиці Соборності.
Нині пішохідний перехід облаштовано, а мешканці міста
можуть з комфортом пересуватися вулицею.
Після проведення акції у Южному міська влада облаштувала
частини місць для стоянок автотранспорту по вул.
Приморській; затвердила документацію, за якою
передбачається будівництво очисних споруд зливових
стоків та спорудження резервуарів очищеної води. Також
управляння ЖКГ направило листа до Департаменту
“Агентство з питань інвестицій та розвитку” Одеської ОДА,
у якому дало згоду на співпрацю у галузі сміттєпереробки.

Протягом 2016 року у Горішніх Плавнях реалізовувався проект,
спрямований на розвиток велоінфраструктури міста: відбувалося
встановлення та облаштування велопарковок по місту та розповсюдження
правил дорожнього руху для велосипедистів.

Кампанія “1930”
Ужгород

Кампанія розпочалася у 2016 році й триває донині. Націлена вона
на збереження мережі унікальних міських пожежних гідрантів 1930
року. Колись гідрантів було майже півтисячі. Нині залишилось
близько 80, і з кожним роком їхстає дедалі менше.
Тому, активісти подали проект на 70 тис. грн з громадського бюджету
міста. За задумом, проект передбачає повне відновлення найбільш
пошкодженого наземного гідранту. Ужгородці підтримали проект
своїми голосами. У 2017 році комунальні служби будуть займатися
ремонтом гідранту. Окрім того, у серпні міська влада пішла на
зустріч активістам та виділила 700 тис. грн. з міського бюджету
для збереження унікальних гідранітв.
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Ми притримуємося думки, що розвиток громади
можливий лише за умови довіри й тісної співпраці
влади та громадян. Для цього потрібно створювати
майданчики для діалогу.
міністерств, громадських організацій, місцевих органів
влади та органів місцевого самоврядування. Учасники
обговорили існуючі досягнення реформи, правові
положення, які надавали допомогу у формуванні
об’єднаних територіальних громад; висвітлили успіхи
місцевих громад та проблем, з якими стикаються громади
після об’єднання. Наприкінці форуму, фахівці Інституту
“Республіка” представили петицію до представників
уряду, політичних партій у здійсненні реформи місцевого
самоврядування в Україні, у підтримку якої було зібрано
близько 900 підписів жителів України.
Школа для активістів і представників місцевих органів

Співпраця з владою
та партіями
Активісти, у період з січня по грудень, проводили
зустрічі з представниками місцевої влади та політичних
партій стосовно впровадження реформи місцевого
самоврядування, а також вирішення локальних проблем
населеного пункту.
Координатори у 2016 році провели 600 зустрічей з
представниками органів місцевого самоврядування та
340 зустрічей з представниками політичних партій.
Відтак, подібна співпраця сприяла не тільки підтримці
громадських ініціатив, але й встановленню діалогу в

громаді завдяки участі посадовців та партійців у заходах
активістів.
Важливими заходами щодо налагодження багаторівневого
діалогу стали Національний форум та Школа місцевого
самоврядування.
Національний форум “Реформа місцевого самоврядування
в Україні: сучасний стан та перспективи”, проведений у
Комітеті Верховної Ради України 28 жовтня, зібрав 110
учасників з різних куточків України. У роботі форуму взяли
участь Народні депутати України, експерти, представники

влади об’єднала 75 учасників з усієї України (29-30
жовтня, м.Києв). Під час навчання активісти отримали
практичні знання та навички з самопрезентації та
публічних виступів, проведення інформаційних кампаній,
роботи в соціальних мережах, стратегічного планування.
Паралельно подібна школа проходила і для представників
місцевої влади. Учасники розглянули наступні теми:
права й обов’язки місцевих органів влади і місцевого
самоврядування, участі громадян в процесі прийняття
рішень в якості одного з ключових аспектів реформи
місцевого самоврядування; стратегічне планування як
основа процвітання громади та написання проектів.
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Створення
нових ОТГ
В рамках завдань проекту не було передбачено створювати
ОТГ в населених пунктах “Активної Громади”, проте запуск
цього процесу відбувся внаслідок системних консультацій
влади та громадян щодо реформи місцевого самоврядування.
У результаті, були прийняті рішення про створення об’єднаних
територіальних громад: Зіньківська ОТГ, Жмеринска ОТГ,
Медвинська ОТГ, Перечинська ОТГ, Катеринівська ОТГ та
Скадовська ОТГ. На стадії ухвалення рішення знаходяться
Тарасівська, Боярська та Жорнівська громади Київської
області Києво-Святошинського району, а також Южне
Одеської області - у населених пунктах яких працювали
координатори “Активної Громади”.

Висновки та
майбутня
діяльність
Реформа місцевого самоврядування та активізація громадян
є пріорітетними напрямами діяльності Інституту “Республіка”.
Адже зазначені теми користуються популярності серед цільових
аудиторій та відповідності місії й меті нашої організації.
Громади (як мешканці, так і представники влади) й досі
звертаються до нашої організації для отримання консультацій
з приводу реформи місцевого самоврядування. Ми продовжуємо
надавати консультації та брати участь у заходах інших
організацій як експерти з реформи, виступати на ефірах
телерадіокомпаній, проводити моніторинг впровадження
реформи.
Тому у 2017 році ми плануємо продовжити нашу роботу
у сфері реформи місцевого самоврядування, розширити
географію та включити секторальну децентралізацію до
пріоритетів нашої діяльності.
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Скільки ще триватиме
підготовчий етап, коли вже у
нас буде нова об’єднана громада?
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Міжнародний проект “Сильні
громади- сильна демократія”
Донор: Чорноморський фонд регіонального співробітництва
(BST)
Партнер: Resource Center for public participation
Кампанія “Сильні громади – сильна демократія” –
спільний проект Інституту “Республіка” в рамках
діяльності Всеукраїнської ініціативи “Активна Громада”
та громадської організації Румунії “Resource Center for
public participation”.
Проект націлений на активізацію громадян у прийнятті
рішень на місцевому рівні та сприяти обміну кращими
практиками між представниками України та Румунії.
Проект в обох країнах впроваджується для 6 активних
груп громадян (3 групи в Україні - у містах Ужгород,
Черкаси та Богуслав Київської області та 3 групи в
Бухаресті, Румунія), що були обрані на конкурсних
основах у грудні 2016 року.
В рамках проекту у листопаді відбулась поїздка до
Бухаресту, учасниками якої стали: представники Інституту
“Республіка”, 2 координатори “Активної Громади” з
Горішніх Плавнів та Тернополя, 2 заступники міських голів
Горішніх Плавнів та Тернополя, а також 2 журналісти.
В рамках поїздки учасники з України отримали корисний
досвід щодо діяльності органів влади Румунії як на
державному рівні, так і на місцевому (Міністерство
звязків з громадськістю та Міністерство фінансів
Румунії, районна мерія Бухаресту, представники влади

м. Брашова), громадських організацій та неформальних
об’єднань громадян.
Також в листопаді 2016 року румунські колеги приїздили
до України для передачі власного досвіду координаторам
Всеукраїнської ініціативи “Активна Громада”. Після
тренінгу були обрані 3 громади, які зможуть надалі
підтримувати зв’язок та обмінюватись досвідом з
румунськими колегами щодо організації громади навколо
вирішення важливих питань міст.
У 2017 році проектом передбачена наступна
діяльність:
Координатори двох організацій, у рамках проекту, в
трьох різних районах міста Бухарест та 3 громадах
України - Черкасах, Богуславі та Ужгороді - створять
умови для розвитку ініціативних груп міста по вирішенню
важливих для громади питань: велоінфраструктури,
парків, благоустрою міст.
Також відбудеться повторний візит української делегації
до Румунії з метою обміну досвідом та поширення кращих
практик між активістами двох країн. У серпні 2017
року, в Україні, пройде підсумкова конференція щодо
важливості активної участі громадян в демократичних
перетвореннях держав.
Варто зауважити, що обидві організації проекту входять
до мережі European community organizing network ECON.

Активізація через
мистецькі форми
Донор: Регіональне представництво фонду Фрідріха
Еберта в Україні.
Партнер: PostPlay Theatre.
Соціально-політичний театр - це театр швидкого
реагування, що розповідає про гострі повороти в політиці
та соціуму. Мета - досягнення взаємопорозуміння у
суспільстві в постконфліктній фазі.
Інститут почав використовувати дану методику з 2014
року, залучаючи до участі внутрішньо-переміщених
осіб, корінних мешканців проектних міст та владу.Відтак
у 2014-2015 роках в рамках проекту були проведені
дві вистави – “Дерево життя” (м. Київ) та “Сіра зона”
(м. Запоріжжя).
У 2016-му відбулось три відверті документальні вистави
“Вам тут не демократія” - в Ужгороді, Горішніх Плавнях
та Маріуполі. Назва вистави – це слова, які одна з
героїнь почула від чиновника.
У кожній частині театрального дійства актори показали
реальні ситуації з життя переселенців. Цікаво, що

глядачі брали безспосередню участь у ході дійства. Вони
малювали образ демократії, визначали проблеми та
свого ворога, яким виявилася не лише війна, а й власна
байдужість, позиція нейтральності та страх.
Драматурги Галина Джикаєва, а також Яна та Ден
Гуменні поставили собі завдання – розказати людям
відверті історії та змусити їх розкрити свої думки. І люди
говорили: відверті дискусії змусили задуматися кожного
над тим, як він живе і що потрібно змінити.

Висновки та майбутні плани
Інститут спільно з PostPlay Театр у 2017 році планує
продовжити постановку вистав з метою активізації
внутрішньо-переміщених осіб, влади та громадян України
у цілому.
Мета - висвітлити актуальні проблеми суспільства та
поставити їх на порядок денний. Окрім того, дана форма
дозволяє залучити різних представників громади та
під час й після вистави сприяє поліпшенню діалогу між
різними верствами населення, закликає їх до дії.
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Всеукраїнська кампанія
“Задай курс владі”

Моніторинг люстраційного
законодавства

Проект здійснюється командою Всеукраїнської ініціативи
“Активна Громада” на волонтерських засадах. Кампанія
була започаткована у вересні 2015 року й продовжується
донині.

Проект: “Моніторинг впровадження люстраційного
законодавства в Україні”.
Мета: посилення довіри громадськості до процесів
перевірки та люстрації.
Тривалість: 1 липня 2015 р. - 31 травня 2016 р.

Мета – сприяти співпраці влади та громади для розвитку
міст та сіл України.
Під час кампанії, координатори об'єднували жителів
населеного пункту довкола формування програми від
громади для місцевої влади. Вони докладали зусиль
до того, щоб політики місцевого рівня все ж таки
виконували програму. Нині координатори кампанії беруть
безпосередню участь у реалізації програм у своїх містах
та здійснюють моніторинг їх виконання.

Загальні вимоги громад у рамках
програм:

зеленої енергії, сортування та переробки сировини,
розвиток велоінфраструктури тощо).
Реагування на виклики соціальної сфери: всебічна
допомога учасникам АТО та переселенцям, розвиток
новітніх систем освіти та культури, тощо.
За перший рік впровадження програм від громади, у 10
містах, влада виконала: 26% завдань - повністю, 29%
завдань – в процесі виконання, 45% - не виконано.
Найнижчий показник виконання завдань від громади
у Зіньківі (15 з 17 пунктів - не виконано). Найвищий
показник виконання – у Вінниці й Тернополі. Далі
слідують Ужгород, Добропілля та Скадовськ. Активісти
чекають повного виконання завдань до кінця каденції
місцевих рад, обраних у 2015 році.

Інститут розробив методологію моніторингу із запровадження
законодавства у сфері люстрації органами влади, включаючи
Міністерство юстиції, Кабінет Міністрів, Адміністрацію
Президента, Тимчасову спеціальну комісію з перевірки
суддів, Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію
суддів України, органи національної безпеки України,
а також органи місцевої влади та судів усіх інстанцій.

моніторингу у сфері люстрації для громадських активістів,
координаторів Ініціативи “За мирний протест!” , інших
організацій та їх залучення до процесів люстрації.
Тренінги проводили – Артем Амельченко, керівник
даного проекту; Володимир Чемерис, правозахисник,
Голова Інституту; Катерина Смірнова, адвокат, екс-член
Тимчасової комісії з перевірки суддів судів загальної
юрисдикції та ін.
Усі заходи та активності Інституту “Республіка”
висвітлювалися у ЗМІ. Публікації містили інформацію
про дані моніторингу вцілому по Україні та окремо

Висновки та плани на майбутнє

Зміна підходів до менеджменту органів місцевого
самоврядування: запровадження бюджету участі,
забезпечення елементів електронної демократії,
дотримання стандартів ефективного врядування, прийняття
необхідних нормативно-правових актів місцевого рівня
(статути, регламенти, положення тощо).

В цілому кампанія показала себе дуже успішно. Протягом
року координатори неодноразово згадували кампанію
у своїх звітах, як один із інструментів впливу на владу.
Успіх “Задай курс владі” демонструє, що об’єднання
мешканців однією метою, а також здоровий діалог з
владою, впливає на швидше вирішення проблем у місті.

Вирішення питань інфраструктури та комунального
господарства: забезпечення екологічно чистого та
енергоефективного середовища (розробка програм

Інститут планує продовжити моніторити виконання рішень
стосовно програм від громади та залучати активістів до
розробки цих рішень спільно з владою.

За допомогою методології, протягом року, здійснювався
моніторинг, на основі якого був сформований та
надрукований та поширений серед цільових аудиторій
моніториговий звіт.
У рамках моніторингу, Інститут надіслав 892 інформаційні
запити до вищезазначених органів державної та
місцевої влади з метою виявлення інформації про стан
впровадження люстраційних процесів.
Інститут також провів 5 круглих столів для презентації
результатів моніторингу серед громадських організацій,
органів державної та місцевої влади, журналістів тощо.
Також було організовано 15 форумів та 6 міжрегіональних
тренінгів для роз’яснення підходів до здійснення

взятих містах. Також висвітлювались деякі майнові
розслідування щодо чиновників, у яких були виявлені
невідповідності задекларованого та наявного майна.

Виcновки
Для покращення результатів впровадження люстраційних
процесів бажано мати системних експертів на місцях,
щоб впливати на безпосередньє очищення влади,
контролювати та вести розслідування щодо чиновників
та сприяти.
Окрім того, дуже важливо продовжувати поширення
інформації серед населелння стосовно стандратів доброго
врядування держслужбовців.
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Стандарти
доброго
врядування
Донор: Національний демократичний інститут (NDI).
Партнер: Центр “Ейдос”.
Мета кампанії – підвищити рівень етичності та моральності
місцевої влади, підсилити механізм запобігання корупції,
налагодити діалог активних громадян з обраними
особами.
Кампанія була розгорнута у 4-х областях України:
Дніпропетровській (Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг),
Вінницькій (Вінниця, Хмільник, Жмеринка), Закарпатській
(Ужгород, Перечин, Чоп), Чернігівській (Чернігів, Мена,
Новгород-Сіверський).
За період діяльності Всеукраїнської ініціативи “Активна
Громада”, активісти звертали увагу на те, що представники
влади, обрані людьми, поводять себе некоректно під час
сесій ради та публічних зустрічей тощо. Часто депутати
та/або їх помічники грубо тиснуть в моральному, а інколи
і у фізичному плані на активістів. Це породжує недовіру

та небажання громадян співпрацювати з владою.
Саме тому Інститут “Республіка”, який керується
принципами народовладдя, разом з Центром “Ейдос”
розпочали кампанію по впровадженню Етичних кодексів
для місцевих рад та Положення про етичні комісії.
Від липня 2016 року координатори в кожному з міст,
розпочали широку інформаційну кампанію яка охопила
16 місцевих рад: 12 міських та 4 обласних ради.
Координатори комунікували з владою та громадянами
для спільної роботи над документом Етичного кодексу
для виборних осіб та Положення про створення окремої
комісії з етики за участі 30% громадськості.
Імовірне прийняття кодексу та положення у радах,
де спостерігається політична воля – Вінницька міська
та обласна ради, Ужгородська міська та Закарпатська
обласна ради. Також ми сподіваємось на прийняття
документів після об’єднання територіальних громад
у Перечині та Новгород-Сіверську. Криворізька,
Павлоградська, Жмеринська, Хмільницька міські ради

та Чернігівська міська та обласна ради вагаються щодо
прийняття, але ми продовжуємо вести діалог з ними і
сподіваємось на позитивне рішення рад.
Ідея етичних кодексів просувалась в громадах не просто,
оскільки громадяни не завжди вірили, що влада буде
дотримуватись нових стандартів у своїй роботі. У свою
чергу, представники влади в більшості міст були готові
долучитись до розробки кодексу, але дуже неохоче
йшли на його впровадження.
Так, наприклад, у Дніпрі та Павлограді, представники
влади в більшості негативно відгукнулись стосовно ідеї
Етичних кодексів. У Новгород-Сіверському влада по
причині проведення виборів в ОТГ відмовились навіть
розглядати Етичні кодекси. В той час же Чернігівська
міська рада взяла документ на опрацювання, доручивши
справу юридичному відділу. У Закарпатській області
представники всіх рад підтримали ідею етичних кодексів,
але в останній момент Чопська міська рада змінила свою
позицію і без пояснень відмовилась від ідеї прийняття

Етичних кодексів. У Вінниці та Жмеринці ідея отримала
схвальні відгуки.
Проте наприкінці кампанії ситуація почала змінюватись, і
депутати частіше висловлюють підтримку запровадження
даної ініціативи. Зокрема депутат Ужгородської міської
ради Микола Сюсько у своєму пості у Facebook зазначає:
“Дали позитивний висновок (Регламентна комісія щодо
етичного кодексу - ред.). Сподіваюся, що на наступному
засіданні зможемо вже розглянути проект рішення”.

Висновки та подальша діяльність
Інститут в рамках сприяння стандартам доброго врядування
продовжить інформаційно-просвітницьку роботу серед
громадян та органів влади, запроваджуючи культуру
етики. Адже громадяни повинні розуміти стандарти
доброчесної влади і вимагати від своїх обранців їх
дотримання. Натомість органи влади повинні діяти за
новими моделями роботи.
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Ми у медіапросторі
У 2016 році Інститут “Республіка” перейшов на новий
рівень присутності у мережі Інтернет та співпраці зі
ЗМІ. Для цього була введена посада прес-секретаря,
а у другому півріччі - журналіста прес-слежби.
Сайт. Задля залучення громадян був створений сайт
організації (inrespublica.org.ua), який систематично
наповнювався інформацією про проекти, а також
новинами з регіонів, анонсами подій та аналітичними
матеріалами.
Соціальні мережі. У 2016 році Інститут “Республіка”
розпочав інформування та залучення громадян за
допомогою соціальних мереж. Відтак, на початку
року були створені соціальні сторінки організації у
мережах Facebook, VK, Youtube, Instagram.
Найбільшим потенціалом й на сьогодні володіє сторінка
у Facebook, яка налічує 1723 кристувача (@instituterespublica). VK - 888 користувачів.
Окрім того, в рамках Всеукраїнської ініціативи “Активна
Громада”, відбувається інформування громадян про

реформи та успішні історії громадських ініціатив через
загальнодоступну групу “Активна Громада”, яка налічує
452 учасника. Також протягом року координаторами
активно створювалися регіональні групи та публічні
сторінки “Активної Громади” (16 шт).
Співпраця зі ЗМІ. У 2016 році Інститут посилив
співпрацю зі ЗМІ задля проведення ширшої інформаційної
кампанії. Відтак, щонайменше 288 тисяч громадян було
поінформовано про діяльність Інституту.
Інформаційні матеріали про Інститут “Республіка”
з’являлися у таких всеукраїнських медіа, як: Українська
Правда, Уніан, Укрінформ, Радіо Свобода, Тижневик
2000, Газета UA, Голос України, Дзеркало Тижня та ін.
Також діяльність Інституту була висвітлена у сюжетах
випуску новин на ТБ, включаючи такі медіа, як: 24 канал,
Перший UA.
Окрім того, представників Інституту запрошували на телей радіоефіри у якості експертів, включаючи такі медіа
як: 5-й канал, 112 канал, Громадське радіо, Українське
радіо, Національна телекомпанія України та ін.
Важливим результатом спіпраці зі ЗМІ стало започаткування
кординаторами Інституту двох телевізійних проектів:
Телепроект “Кава з депутатом”
(м.Вінниця, Інформаційна телевізіціна агенція “Віта”;
Телепроект “Час реформ”
(м.Скадовськ, Теле-радіокампанія “Обрій”).

Подальша діяльність

Всеукраїнське видання
“Наші Вісті”
Команда: Ірина Коваль – редактор, Ірина Макарова –
випусковий редактор.
В рамках діяльності Інститут “Республіка” випускає
видання для активних громадян “Наші Вісті”. Газета
виходить один раз на місяць у 18 населених пунктах
Україні. Сумарна кількість примірників за рік - 214 000.

Наприкінці 2016 року представники Інституту дійшли
домовленості про співпрацю з Міністерством інформаційної
політики України задля ширшого інформування громадян
про реформи в Україні, зокрема, реформу місцевого
самоврядування. Нині сторони розробили Меморандум
про співпрацю та план активностей.

Координатори налагодили систему розповсюдження
газети: на заходах, консультаціях під час інфогодин та
зустрічей з громадянами. Також газета розміщується
у бібліотеках, кафе, ЦНАПах, відділеннях Укрпошти та
міських радах.
Газета стала джерелом доступної інформації для
громадян про реформи в Україні та банком успішних
історій громадськості.

Окрім того, Інститут планує поглиблювати співпрацю з
медіа, а також інформування громадян через соціальні
мережі та офіційний сайт організації.

Інститут планує продовжити видавництво газети й у
2017 році, а також удосконалити електронну версію
видання (сайт nv.org.ua).
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Розвиток
організації
Команда. У 2016 році Інститут активно працював над
розвитком як центральної команди, так і координаторів
у регіонах.
На початку року в організації працювало 8 експертів
у центральному офісі та 18 координаторів у регіонах.
Проте вже на кінець року ми мали 13 експертів у
центральному офісі організації, посиливши команду
керівником з міжнародних програм, юристом, журналістами
та керівником баз даних.
Також ми розширили мережу представництв по
Україні, додавши 6 нових населених пунктів і в цілому
охопили 24 міст (12 обласного значення, 10 районного
значення та 2 села).
Детальніше про команду центрального офісу та
регіональних представництв - на сайті (inrespublica.
org.ua)

Електронні системи управління в організації. За
умови розширення кількості представників у мережі,
центральна команда зрозуміла, що необхідно внести
зміни до збору інформації з регіонів, зробити цей процес
зручним як для координаторів, так і для аналітиків,
керівного складу організації. Було прийняте рішення
розробити електронну щоденну звітність діяльності
координаторів, яка б автоматично на 90% формувала
місячний звіт кожного з представників мережі.
Для додаткової мотивації координаторів до звіту було
включене автоматичне самооцінювання. На приклад,
якщо координатор провів необхідну кількість зустрічей
з громадянами або більше, яка зазначена у плані
роботи, він отримує вищий бал - оцінку 5. І так по
всіх показниках успішності проектів.
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Річний бюджет
організації
Загальний бюджет організації у 2016 році склав
4 252 862 грн, з урахуванням виплат із бюджетів
партнерів проектів, зазначених вище.
Донорами діяльності організації у 2016 році
виступили: Проект USAID “Справедливе правосуддя”,
Національний демократичний інститут (NDI),
Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST),
Національний фонд на підтримку демократії
(NED), Регіональне представництво фонду
Фрідріха Еберта в Україні.

Видатки у 2016 році:
50% - Оплата праці та податки

(менеджмент та PR проектів, оплата
діяльності експертів та 18 координаторів у
регіонах);

35% - Організація та проведення

конференцій, форумів, круглих столів,
тренінгів та шкіл;

9% - Поліграфія (друк брошур, газет,
листівок тощо);

6% - Адміністративні витрати (оренда

та технічне утримання офісу; поштові та
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.
Наша організація щиро вдячна партнерам органам місцевого самоврядування за надання
приміщень та матеріально-технічної допомоги
під час рвпровадження проектів.
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Наші партнери
Ми щиро вдячні нашим парнерським організаціям за фінансову підтримку та допомогу під час реалізації
спільних проектів.

Змінюємо людей, щоб змінити країну!
Будуймо громадянське суспільство разом!

вул.Ревуцького 44-б, оф.65
Київ, Україна 02140
+38 (097) 394 32 15
+38 (095) 044 76 00
www.inrespublica.org.ua
facebook.com/instituterespublica
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