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Інститут «Республіка» - всеукраїнське 
громадське об’єднання, метою якого є залу-
чення громадян України до демократичних 
перетворень у нашій державі.
Інститут заснований у 1997 році як суспільно-аналітичний центр Володи-
миром Чемерисом, правозахисником, класиком свободи мирних зібрань. 
На початку 2000-х років Інститут став базою для руху «Україна без Куч-
ми», який був спрямований на відставку Президента України Леоніда Кучми.
 
У 2004 році Інститут виступив однією із організацій-засновниць Української Гельсін-
ської спілки з прав людини.
 
У 2011 році за ініціативи Інституту «Республіка» було створено коаліцію громадських 
організацій – Всеукраїнську ініціативу «За мирний протест». Загалом було проведено 
близько 40 публічних заходів, зібрано понад 15 тис. підписів громадян під петицією 
до Президента і Верховної Ради України про захист права на мирні збори.

Переломним моментом для діяльності Інституту став Євромайдан. 
Експерти й активісти Інституту «Республіка» брали безпосередню участь у подіях: 
майже цілодобово відслідковували ситуацію по регіонах та надавали консультації, 
правову допомогу активістам; надавали правові консультації громадянам; провели 
11 тренінгів, 2 з’їзди Ініціативи «За мирний протест», 2 прес-конференції та стали 
співорганізатором Форуму Євромайданів у Києві.
  
З 2014 року Інститут зосередив свою діяльність на процесах самоорганізації та ак-
тивізації громадян, сприянні реанімаційних реформ в Україні, просвіті громадян та 
залученні молоді до реформаційних процесів у країні. 

У 2015 році роботу розпочала Всеукраїнська ініциатива «Активна Громада» у 15 на-
селених пунктах. З березня 2016 Інститут «Республіка» отримав членство та націо-
нальне координаторство у європейській мережі громадських організацій та рухів, що 
працюють з громадами – European Community Orginizing Network (ECON).

   Стратегічні плани Інституту:

  - Сприяння верховенству прав людини;
  - Активізація громадян та їх залучення у процеси прийняття рішень; 
  - Налагодження здорового діалогу між владою та громадою;
  - Підтримка імплементації реформ в Україні;
  - Сприяння соціально-економічному розвитку громад;
  - Упровадження стандартів доброго врядування.
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Всеукраїнська ініціатива 
«Активна Громада»

Мета - залучення громадян до активної участі у розвитку 
їх громад та участь в обговоренні реформ в Україні, сприян-
ня зміцненню багаторівневого діалогу між громадянами та  
владою.

КОРОТКО ПРО 2017 рік
Уперше Ініціатива стартувала в грудні 2014-го у двох пілотних населе-
них пунктах Київської області. У 2017 році ініціатива була представлена 
у 24 містах і селах по Україні.

Географія: Богуслав та с. Тарасівка (Київська обл.), Вінниця та Жмерин-
ка (Вінницька обл.), Горішні Плавні та Зіньків (Полтавська обл.), Дер-
гачі (Харківська обл.), Добропілля (Донецька обл.), Дрогобич (ЛЬвівсь-
ка обл.), Житомир, Запоріжжя, Кам’янець-Подільський (Хмельницька 
обл.), Кропивницький та с. Обознівка (Кіровоградська обл.), Луцьк, 
Рубіжне (Луганська обл.), Херсон та Скадовськ (Херсонська обл), Тер-
нопіль, Ужгород, Черкаси, Рівне, Суми, Южне (Одеська обл.)

«Активна Громада» була ініціатором та учасником таких національ-
них кампаній щодо просування реформ – «Задай курс владі», «Стеж за
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грошима», «Успішна Громада», «Активна Громада: децентралізація».

Основні кампанії:
У 2017 році реалізовувався проект «Активна Громада: право вибору», 
що націлений на підвищення політичної просвіти громадян та залучен-
ня їх до дискусії про виборчу реформу (01.12.16 - 31.12.17). 

Кампанія «Сильні громади – сильна демократія» – спільний проект Ін-
ституту «Республіка» в межах діяльності ВІ «Активна Громада» та гро-
мадської організації Румунії «Resource Center for public participation». 
Проект націлений на активізацію громадян брати участь у прийнятті 
рішень на місцевому рівні та сприяти обміну кращими практиками між 
представниками України та Румунії.

З вересня стартував проект «Право вибору переселенців», який націле-
ний у мистецькій формі форум-театру привернути увагу та налагодити 
діалог у громадах щодо забезпечення виборчого права внутрішньо пе-
реміщених осіб.

Також проведено дослідження «Рівень впровадження реформ в Україні 
на місцевому рівні», «Звітність депутатів місцевих рад» та «Участь гро-
мадян у прийнятті рішень».
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Координатори «Активної Громади» си-
стематично комунікували з громадянами 
і залучили понад 59 510 осіб до участі в 
активностях (дослідження, опитування, 
заходи та події).  Одне з важливих завдань 
діяльності мережі «Активна Громада» – ін-
формування громадян, які не є громадсь-
кими активістами, про можливості впливу 
та участі у прийнятті рішень на місцевому 
та національному рівнях, а також залучен-
ня громадян до формування ініціатив. 

Координатори систематично розповіда-
ють громадянам про реформи, інстру-
менти прямої демократії – громадські 
слухання, бюджет участі, збори грома-
дян, електронні петиції; дискутують про 

значення партій та функції виборних осіб, 
органів місцевої влади; обговорюють 
шляхи вирішення місцевих проблем та 
важливість самоорганізації. 

У результаті громадяни почали краще усві-
домлювати цінність свого голосу та розпо-
чали дискусію щодо виборчих систем – яка 
з них, мажоритарна чи пропорційна, буде 
кращою для України. Вони також отрима-
ли знання про переваги виборчої пропор-
ційної системи з відкритими списками.

Важливо, що під час таких дискусій активі-
сти залучать громадян до участі у вирішен-
ні важливих питань для міста та України в 
цілому.

***

Інформування громадян

м. Добропілля (Донецька обл.): 

Ініціативна група подала колективне звер-
нення від громадян до міського голови 
та депутата округу. Питання стосувалося 
укладання пішохідних доріжок між вул. І. 
Франка, вул. Саратовська та вул. Свєрдло-
ва, де мешкає понад 3 000 осіб. 

м. Богуслав (Київська обл.):

Однією з ініціатив мешканців Богуслава, 
до якої активно всі долучаються – чи то 
фінансово, чи ідейно, ресурсами або пра-
цею, є проект «ART-простір». Це сквер у 
центрі міста, який завдяки зусиллям гро-
мади та громадських організацій перетво-
рюється на публічний простір для втілен-
ня ідей та ініціатив мешканців міста. 

м. Южне (Одеська обл.)

Спільними зусиллями громадян та пред-
ставників місцевої влади реалізовується 
місцева ініціатива стосовно встановлення 
дитячого майданчику у дворі будинку по 
вул. Миру, 20. 

ЛОКАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ:
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Інститут «Республіка» сформував петицію 
щодо невідворотності покарань під час ви-
борчого процесу, під якою за 2 місяці 7131 
громадян поставили свої підписи. Петиція 
була сформована на основі результатів 
опитування серед представників вибор-
чих комісій, спостерігачів, представників 
партій, ГО і міжнародних організацій щодо 
визначення ними основних проблем ви-
борчого процесу. Громадяни з усієї Украї-
ни долучилися до підтримки даної петиції, 
яку в лютому 2018 року Інститут передав 
до всіх фракцій Верховної Ради України.

***

Окрім ціленаправлених зустрічей, коор-
динатори та активісти «Активної Грома-
ди» щотижня у визначений час та місці 
проводять інфогодини. Під час зустрічей 
вони надають консультації жителям щодо 
інструментів участі; розповідають про 
функції виборних осіб, чому важливо зна-

ти місцевих депутатів, з яких питань до 
них можна звертатися; розповсюджують 
газету «Наші Вісті»; залучають до дискусії 
щодо виборчої реформи. Активісти про-
водять зустрічі і з експертами та лідерами 
думок – представниками ЗМІ, керівника-
ми місцевих бібліотек, керівництвом на-
вчальних закладів (університетів, шкіл), 
представниками органів місцевої влади, 
виборними особами, керівниками партій 
щодо подальшої співпраці у напрямку 
політичної просвіти населення. 

Таким чином, координатори отримали 
партнерів: бібліотеки й навчальні закла-
ди надавали приміщення для проведення 
заходів та дозволяли розміщувати інфор-
маційні матеріали «Активної Громади», 
проводити інфогодини. Виборні особи, 
представники партій виступали в ролі екс-
пертів та спікерів на заходах. У результаті 
таких зустрічей було підписано 122 мемо-
рандуми про співпрацю.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ:

«Це все дуже цікаво. Ви розповідаєте про те, чого ми не 
прочитаємо в «Телеекспресі» та не побачимо по ГОК-ТВ. 

Дякуємо», – зазначає пані Юлія з м. Горішні Плавні.



Дебати:
Протягом лютого – квітня 2017 року у всіх  
містах «Активної Громади» проходили де-
бати серед молоді на теми, що стосувалися 
виборчої реформи, участі молоді у політич-
них процесах. Під час організації місцевих 
та національного турнірів до участі долучи-
лися понад 10 тисяч школярів та студентів.

Протягом 29-30 квітня відбулася  молодіж-
на підсумкова інтелектуальна битва в 

НТУУ «Київський політехнічний інститут 
імені І. Сікорського» – Національний де-
батний турнір «Активна Громада: право 
вибору», участь у якій взяли представники 
молоді з 26 населених пунктів України.

У перший день молодь поринула в політич-
ний дискурс навколо виборчої реформи 
під час підготовки до дебатів. Аргументи 
«за» і «проти» надавали провідні українсь-
кі та міжнародні експерти, народні депута-
ти.

Публічні заходи
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2017 рік – рік креативних заходів від Інституту «Республіка» та «Актив-
ної Громади». Інститут проводив: дебати, форум-театри, брейн-ринги, 
тренінги, презентації, креативні акції та флешмоби, ігри-моделювання 
на тему взаємодії громадян з виборними особами та виборчої реформи. 

У цілому за 2017 рік команда Інституту провела 359 заходів за участі 10 
504 осіб, серед них 9900 громадян, 344 чиновники, 194 партійці.



У другий день студенти та учні з усієї 
України зійшлися в інтелектуальній битві 
на знання виборчої реформи та виборчо-
го законодавства. До фінальної дебатної 
гри потрапили 4 команди, які набрали 
найбільшу кількість балів за сумою 2 ета-
пів 8-ми паралельних ігор. Право участі 
в фіналі вибороли дебатери з Богуслава 
(Київська обл.), Запоріжжя, Житомира та 
Сум.

Чиї аргументи були більш переконливи-
ми, вирішували народний депутат України 
Остап Єднак, редактор «Історичної прав-
ди» Вахтанг Кіпіані та заступниця голови 
Інституту «Республіка» Олександра Скиба. 

Фіналісти продемонстрували високий 
рівень ораторської майстерності та гли-
бокі знання теми. Переконати суддів у 
власній правоті вдалося Арсену Івахнику 
та Анатолію Колеснікову із Сум. Хлопці ви-
бороли не лише нагороду переможців тур-
ніру, але й головний приз – освітню поїзд-
ку в Польщу від Українсько-польського 

центру освіти «UniverPL». 
 

Форуми відбулись у 20 містах проекту та 
мали на меті налагодити діалог між пред-
ставниками влади та громади, обговори-
ти спільні ідеї, що сприятимуть розвитку 
громад та більшій прозорості діяльності 
виборних осіб. 

Зокрема, на форумах були представлені 
результати моніторингу Інституту «Респу-
бліка» річних звітів депутатів, їх кількість 
та контент-аналіз, який дав можливість 
виокремити місцеві проблеми, що най-
частіше заслуговували на увагу депутатів. 

Також експертами Інституту було сформо-
вано загальну тенденцію звітування де-
путатів у населених пунктах, акцентовано 
увагу на плюсах та недоліках звітів депу-
татів місцевих рад.

Форум «Синергія влади та 
громади – можлива?/!»
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У результаті Інститут «Республіка» пред-
ставив розроблений проект рішення 
звітності місцевих депутатів, який був 
переданий представникам влади як реко-
мендація для його впровадження. На сьо-
годні такі рішення впроваджені Скадовсь-
кою та Ужгородською міськими радами.

Також на форумах активісти оприлюдни-
ли результати опитування громадян щодо 
рівня їх активності та участі у прийнятті рі-
шень. Опитування проводила Всеукраїн-
ська ініціатива «Активна Громада» та до-
слідницька компанія «Active Group». 

Мета форуму – обговорити стан виборчої 
реформи в Україні, визначити першочер-
гові кроки зміни виборчої системи. 

На заході представники «Активної Грома-
ди» презентували та обговорювали з учас-
никами результати експертного опитуван-
ня Інституту «Республіка» щодо основних 
недоліків виборчого законодавства.

Форум «Яка виборча 
реформа потрібна 

українцям?»

«Складно утримати зв’язок влади з громадою без таких зу-
стрічей. Вони спонукають владу прислуховуватися до дум-

ки громадян», - зазначив міський голова Скадовська 
Олександр Яковлєв.
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Найбільшими виявилися: відповідаль-
ність за порушення виборчого законодав-
ства, порядок утворення виборчих окру-
гів, оплата праці членів виборчих комісій, 
порядок проведення передвиборчої агіта-
ції, порядок формування складу ТВК і по-
рядок утворення дільничих комісій, фінан-
сування виборчого процесу.
 
У дискусіях брали участь представни-
ки ОВК, ТВК, місцеві депутати та поміч-
ники народних депутатів, представники 
політичних партій, громадські активісти 
та зацікавлені мешканці. У результаті фо-
румів учасники підтримали петицію про 
невідворотність покарань за виборчі зло-
чини.

23 серпня у 20 містах України відбулася 
Всеукраїнська акція «Диванна НЕ/зале-

жаність – українська НЕ/залежність». 
Близько 2 тисяч громадян з різних куточ-
ків України сказали слово «ні» дивану та 
диванним героям – Почекуну, Нехочусі та 
ЗавтраМЕНу. 

Метою було показати людям, що саме 
вони можуть навести порядок у себе в 
районі, в місті, в Україні в цілому. Таким чи-
ном, жителі міст не лише могли посидіти 
на дивані та сфотографуватися з одним із 
антигероїв, але й підписати звернення до 
міського голови щодо вирішення конкрет-
ної місцевої проблеми. 

Тематика звернень у регіонах варіюва-
лася – відновлення парків, облаштуван-
ня пішохідних переходів, пандусів, вре-
гулювання велотранспорту, е-врядування 
тощо. Усі зібрані та підписані звернення 
координатори разом із місцевими активі-
стами віднесли до приймальні міських рад 
на реєстрацію та подальший розгляд.

Креативна акція «Диванна 
Не/залежанність – українсь-

ка Не/залежність»
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У 26 містах «Активної Громади» пройшла 
Всеукраїнська акція «Ялинка свідомості 
та активності або Чого бажають україн-
ці в новому році?»  Акція проходила біля 
«ялинки свідомості та активності», при-
крашеної різнокольоровими кульками з 

написами активності українців (звернення 
громадян, громадські слухання, громад-
ська ініціатива, електронні петиції тощо). 
Біля ялинки активна команда Всеукраїн-
ської кампанії «Активна Громада: право 
вибору» спілкувалися з перехожими щодо 
залучення громадян до прийняття рішень 
та запрошували написати побажання мі-
сту й Україні в цілому на імпровізованих 
ялинкових іграшках.

Акція «Ялинка свідомості 
або Чого бажають україн-

ці в новому році»:
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Представлення посібника «Інструментарій для 
громадян» відбувається з метою донесення до 
громадян різних міст методів самоорганізації та 
участі у прийнятті рішень як на місцевому, так і 
на національному рівнях. У посібнику, зокрема, 
представлений досвід громадських кампаній та 
ініціатив – «Активної Громади», Руху «Чесно», 
Центру «Ейдос». Всього протягом року відбу-
лось щонайменше 29 презентацій у різних мі-
стах України у різних форматах. 

Наприклад, у м. Рівне представлення посібника 
відбувалася у вигляді Stand-up Show «Активізуй, 
об’єднуй, впливай». Впродовж вечора рівненсь-
кі гумористи жартували про життя і проблеми, 
про Рівне і те, що зрозуміє кожен житель міста. 
Координаторка Наталія Малиновська та органі-
затор заходу Віталій Мороз презентували посіб-
ник, свою роботу, способи впливу, позитивний 
досвід в інших містах.

У Дрогобичі у форматі хакатону учасники спро-
бували розібрати одну з проблем, що є в місті за 
допомогою посібника. Вони скласли повну кар-
тину зацікавлених сторін у вирішені проблеми, 
проаналізували ситуацію за алгоритмом SWOT, 
обговорили можливі інструменти активізації 
громади.

Представлення посібника 
«Інструментарій для 

громадян»

«Законів, які приведуть Україну до розквіту!», «Щоб наш 
любий Київ став ще чистішим та красивішим!», «Бажаю 
українцям віри у світле майбутнє та поваги один до од-

ного!», «Знайти гармонію у собі», – такі побажання з’яви-
лися на ялинках. Навіть гості з-за кордону долучалися до 
побажань: «I wish happiness for all Ukrainians» («Бажаю ща-

стя всім українцям»), – написали друзі з Данії.
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Координатори Всеукраїнської ініціативи 
«Активна Громада» систематично нала-
годжують діалог з представниками ор-
ганів місцевого самоврядування та місце-
вої влади. 

Так, протягом року відбулося 340 зу-
стрічей за участі 1767 осіб (1036 осіб).

Зустрічі стосувалися проведення спільних 
заходів, участі представників влади як спі-
керів, роз’яснювальної роботи щодо участі 
громадян під час сесій, адвокатування рі-
шень, які вимагали громадяни для покра-

щення ситуації в місті, підписання мемо-
рандумів про співпрацю. 

11 координаторів домоглись впроваджен-
ня та внесення пропозицій до щонаймен-
ше 25 рішень місцевих рад. Рішення сто-
сувались інструментів участі (Богуслав, 
Перечин, Южне, Суми), соціально-еко-
номічного плану та бюджету, вирішення 
питання бібліотек (Скадовськ), звітності 
депутатів (Скадовськ, Ужгород), екологіч-
них питань (Зіньків), збереження пам’яток 
архітектури (Дрогобич), громадського 
транспорту (Кропивницький, Житомир), 
утворення Катеринівської ОТГ (Обознів-
ка), прийняття етичного кодексу для ви-
борних осіб (Жмеринка) та ін.

Координатори активно залучали до 
політичної просвіти громадян і представ-
ників партій, домовлялися про участь 
партійців у заходах «Активної Громади». 

Протягом року таких зустрічей відбу-
лось 670 за участі 1 101 партійця.Де-

талі в діаграмі на ст. 15

Взаємодія з владою та 
партіями

Підтримка ініціатив «Активної Громади» 
громадянами, бізнесом та владою 

Протягом 2017 року до впровадження іні-
ціатив «Активної Громади» та організації 
заходів долучилося 306 волонтерів, які 
присвятили щонайменше 1 533 години 
для розвитку своєї громади та України за-
галом. 

Партнерські та волонтерські організації 

також надавали свої приміщення для про-
ведення різних заходів, зустрічей та інфо-
годин (усього 748 годин). 

А в Ужгороді, Жмеринці, Рубіжному, Дро-
гобичі та Добропіллі мешканці зробили 
добровільні внески задля проведення ак-
тивностей у розмірі 19 800 грн.
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Міжнародний проект 
«Сильні громади – 

сильна демократія»
Це спільний проект Інституту «Респу-
бліка» в рамках діяльності Всеукраїнської 
ініціативи «Активна Громада» та громад-
ської організації Румунії «Resource Center 
for public participation» (CeRe). 

Проект націлений на активізацію грома-
дян брати участь у прийнятті рішень на 
місцевому рівні та сприяти обміну кра-
щими практиками між представниками 
України та Румунії. Проект в обох країнах 
реалізовувався у 6 громадах (по 3 в Україні 
та Румунії), які були обрані на конкурсних 
основах. У 2016 році в Україні було обра-
но 3 громади -  Богуслав (Київська обл.), 
Черкаси та Ужгород. У 2017 році активі-
сти кампанії продовжили свою діяльність 

з метою самоорганізації людей для вирі-
шення проблем, визначених раніше.

Ужгород
Активісти кампанії #Кірпічка продовжу-
ють свою діяльність з охорони та розвит-
ку парку «Перемога». Раніше влада Ужго-
роду хотіла передати частину території 
парку для будівництва, проте мешканці 
відстояли своє право щодо зеленої зони. 
Після тривалої успішної боротьби влада 
стала союзником активістів.
Наприкінці серпня 2017 року активісти 
провели круглий стіл за участю жителів 
околиць парку та ландшафтного архітек-
тора, де обговорили подальший розвиток 
зеленої зони, його реконструкцію, встано-
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вили єдине бачення. У результаті, учасни-
ки кампанії сприяли створенню меморан-
думу між міською радою та шведською 
компанією, яка спеціалізується на збиран-
ні дощової води для поповнення водой-
мищ у парку та біологічної очистки води. 
Спеціалісти підготують запит до «SIDA» 
для отримання грантів на дослідження 
озера в парку.

Богуслав
Метою проекту «ART_space» є забезпе-
чення муніципального благоустрою та 
культурного розвитку міста Богуслава; ор-
ганізація культурних дозвілля для людей. 

Спільними зусиллями була відновлена 
зупинка, створено дві фрески та громад-
ський сквер, який служить місцем відпо-
чинку для мешканців. Нині тут проходять 
кінопроекції та фестивалі, вечірки живої 
музики, літературні вечори, до яких актив-
но долучались жителі міста. 

З огляду на це було започатковано спі-
впрацю з відділом регіональної культури, 
обласним культурним центром, рок-сту-
дією для дітей та молоді «Спалах» та сту-
дентами художніх факультетів гуманітар-
ного коледжу. 

Окрім скверу, у вересні 2017 року пред-
ставники ініціативної групи виділили ще 
один напрям - доступне місто. Активні жи-
телі Богуслава, яких надихнули представ-
ники «Активної Громади» м. Южне (Одесь-
ка обл.), започаткували ініціативу щодо 
встановлення пандусів для комфортного 
пересування людей з інвалідністю, батьків 
з дитячими колясками та велосипедистам. 

Черкаси
У Черкасах активісти працювали над ве-
лосипедною інфраструктурою. Після ін-
формаційної кампанії та велорекорду, 

міськрада виділила кошти - 50 млн грн 
на реконструкцію доріг та запроваджен-
ня велодоріжок. Проте роботи викону-
валися дуже повільно. Навесні 2017 року, 
учасники кампанії провели акції та подали 
запит до міської ради, аби дізнатися стан 
виконання програми велоінфраструктури 
міста. У відповіді зазначили, що роботи 
частково будуть виконані в 2017 році. Не-
вдовзі відновлення доріг розпочалося, за 
словами учасників акції.

Щоб підтримати інформаційну хвилю 
Ініціативна група організувала конкурс 
фото- та відеоробіт на тему «Черкаси – ве-
лосипедна мрія». Із 17 фото та 12 відеоро-
ликів, три місцевих активістаи стали пере-
можцями. 

Київ
Підсуковим етапом стала конференція 
«Участь громадян у прийнятті рішень: до-
свід України та Румунії». У Києві, 4 липня, 
експерти, представники місцевої влади, 
депутати й активісти українських та ру-
мунських ГО обмінялися практичним до-
свідом щодо активізації громадян та залу-
чення їх до процесу прийняття рішень на 
місцевому рівні.Усі учасники погодилися, 
що подібний обмін досвідом має першо-
чергове значення для розвитку сильного 
демократичного суспільства. Більш того, 
це дає можливість отримати реальну 
практичну консультативну підтримку від 
практиків.
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Проект «Сприяння виборчому 
праву внутрішньо переміщених 

осіб через соціально- 
політичний театр»

З вересня Інститут «Республіка» почав 
працювати над впровадженням проекту 
«Сприяння виборчому праву внутрішньо 
переміщених осіб через соціально-політич-
ний театр». У жовтні та листопаді активі-
сти з проектних міст зустрічалися та спіл-
кувалися з внутрішньо-переміщеними 
особами, представниками органів влади, 
представиками місцевих громадських ор-
ганізацій, що працюють з ВПО, щодо ре-
алізації виборчого права ВПО.  

У результаті 18 листопада відбулася зу-
стріч активістів з 20 міст, представників 
Інституту «Республіка» та експертів теа-
тральної майстерності щодо обговорення 
проблематики та розробки типової виста-
ви по виборчим правам переселенців. Зу-
стріч у вигляді інтерв’ю з учасниками та 
подальшої розробки вистави проводила 
професійний джокер Алла Мельничук та 
сценарист Сергій Пудіч.



У грудні відбулися вистави під назвою 
«Право вибору переселенців» у перших 
7 містах України: Добропілля, Дрогобич, 
Запоріжжя, Кам’янець-Подільський, Ска-
довськ, Тернопіль, Ужгород. Участь у захо-
дах взяли 195 учасників та учасниць, серед 
яких 36 % чоловіки і  64 % жінки.

Форум-театр націлений у мистецькій 
формі форум-театру привернути увагу та 
налагодити діалог у громадах щодо за-
безпечення виборчого права внутрішньо 
переміщених осіб. 

Депутати Ужгородської міськради заявили, що підго-
тують відповідні звернення до Верховної Ради України 
з пропозицією проголосувати за законопроект №6240 
в цілому. Даний закон дозволить ВПО голосувати за 

спеціальною схемою на місцевих виборах громад, у яких 
вони проживають і здійснюють свою діяльність.

У результаті вистав громадяни різних со-
ціальних груп отримали можливість по-
спілкуватись між собою через нову ми-
стецьку форму і підняти важливі для 
розбудови громади та  суспільства в ціло-
му теми.

Усі заходи відбулись саме так, як і плану-
валося. За допомогою театру була створе-
на мистецька платформа для спілкування 
людей між собою, де кожен міг вислови-
тись і бути почутим. 

Учасники спілкувались разом про виклики 
та перешкоди, які стоять перед переселен-
цями. Зокрема, про право здійснення міс-
цевого врядування за місцем проживання, 
про відсутність можливості для ВПО прий-
мати участь у місцевих виборах. 

Вистава зацікавила глядачів і не лише 
дала змогу побачити і почути, а й відчути 
на собі суть даної проблеми, оскільки піс-
ля вистави охочі глядачі ставали акторами 
і грали ролі так, аби показати шляхи вирі-
шення проблеми. 

У той же час місцеві мешканці дізнались 
більше про переміщених осіб та їх потре-
би, які з різних причин змінили попереднє 
місце проживання і намагаються адапту-
ватись у нових громадах. Цей захід збли-
зив людей, показав, що проблеми ВПО не 
є забутими і потребують суспільної уваги.
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Протягом 2017 року експерти та коорди-
натори вийшли на новий рівень комуніка-
ції з представниками ЗМІ – беруть актив-
ну участь у прямих ефірах на ТБ та радіо, 
стають героями  відеосюжетів, надають 
експертні коментарі для журналістських 
матеріалів. 

У Запоріжжі координатори Анна Єременко 
та Олеся Лапікова щонайменше один раз 
на місяць стають гостями студії у телепе-
редачах місцевого телеканалу. Михайло 
Горкуша (координатор в Сумах) виступає 
постійним експертом програми «На часі 
ранок» на телеканалі «UA: Суми».

Сайт. Задля повноцінного інформування 
громадян про діяльність Інституту «Респу-
бліка» та «Активної Громади» відбуваєть-
ся постійне наповнення офіційного сайту 
(http://inrespublica.org.ua) свіжими нови-
нами, креативними подіями та унікальни-
ми історіями.

Співпраця зі ЗМІ. За 2017 рік співпра-
ця зі ЗМІ стала ще більш тісною. Загалом 
маємо у регіональних та національних 
ЗМІ – 643 згадки (зокрема, Голос України, 
Укрінформ, газета «День», Європейська 
правда, ZIK, Кореспондент, УНІАН, Сегод-
ня, Інформагентство «Правда», ГУРТ та 
Простір.юа та ін.)

Відеосюжетів – 71 (зокрема новини на те-
леканалах: 112 Україна, 24 канал, UA:TV, 
Правда.ТУТ, Радіо Свобода та ін.)

Радіоефірів – 16 (Громадське радіо, Radio 
Kotermak, Радіо Крок, Житомирська хви-
ля 103.5 FM, Тиса.FM, Скіфія-Центр, Голос 
Столиці та ін.)

Охоплення громадян за допомогою дру-
кованих ЗМІ (преса) склало – 44 500  осіб 
за 2017 рік (газети «Громадська Думка», 
«Слово і Діло», «Вісті Богуславщини», 
«Сарненські новини», «Медіа Дрогобич-
чина», «Чорноморець» та ін.)



Загальне медіаохоплення – 665 596 осіб 
(без урахування теле- та радіоефірів, но-
вин).

Відеоролики. Наприкінці 2016 року ко-
манда Інституту досягла домовленості з 
Міністерством інформаційної політики 
щодо спільної діяльності в межах інфор-
маційної кампанії на 2017 рік. Таким чином, 
соціальні ролики Інституту транслювалися 
на екранах Міжнародних аеропортів «Бо-
риспіль» та «Київ» (Жуляни), а також на 
екранах та в потягах Інтерсіті «Укрзалізни-
ці». Акторами виступали представники Ін-
ституту «Республіка», регіональні коорди-

натори, активісти, волонтери та звичайні 
громадяни. Соціальні відеоролики можна 
побачити на екранах в аеропортах, у потя-
гах і сьогодні. У 2017 році Інститут продов-
жив зйомку соціальних роликів. 

Відео «Я - депутат, я - депутат», режисер - 
Сергій Пудіч (EasyLiving Films), має на меті 
спровокувати дискусію серед виборців та 
депутатів, щоб покращити взаємодію між 
ними, сприяти зверненню громадян до 
обранців.

Блогерство. Заступник голови, керівник 
проектів Інституту Олександра Скиба у
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2017  році розпочала свій блог на сайті ін-
формаційного агентства «Укрінформ». 

У своїх матеріалах вона розповідає про 
цікаві історії громадських активістів, 
роз’яснює нюанси реформ, ділиться дові-
дом та унікальними історіями власного 
життя (https://www.ukrinform.ua/authors/
aleksandraskiba.html).

Соціальні мережі. Річне охоплення гро-
мадян на сторінці у Фейсбук – складає – 
332 911 осіб.

Окрім цього, наша сторінка https://www.
facebook.com/instituterespublica/ станом 
на січень 2017 року має 2 508 підписників.

А група Всеукраїнської ініціативи «Актив-
на Громада» налічує – 1036 учасників.

У межах діяльності Інститут «Республіка» 
з 2014 року випускає газету для активних 
громадян «Наші Вісті». Газета виходить 
щомісяця у 24 населених пунктах (а з груд-
ня 2017-го у 30 містах по Україні).

За 2017 рік загальний тираж газети 
склав більше ніж 144 000 примірників.

Регіональні координатори ВІ «Активна 
Громада» налагодили систему розпо-
всюдження видання: на заходах, зборах 
громадян, інформаційних годинах, під час 
зустрічей з громадянами, на подіях пар-
тнерів. Також газета постійно поповнює ін-
формаційні куточки  бібліотечних систем, 
ЦНАПів, кафе, відділень пошт та міських 
рад.

Всеукраїнське видання
«Наші Вісті»
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Розвиток команди

Команда Інституту «Республіка» постійно 
розвивається, удосконалює свої навички 
та здібності. Цього року координатори та 
команда центрального офісу в Києві взяли 
участь у корпоративному тренінгу «Управ-
лінські навички для активістів соціальних 
процесів та громадянського суспільства», 
аби поліпшили свої навички з управління 
персоналом, time-менеджменту та вирі-
шення конфліктних ситуацій. 

27 активістів Інституту «Республіка» та 
Всеукраїнської ініціативи «Активна Гро-
мада» пройшли курс та отримали сер-
тифікацію тренера від Національного 
Демократичного Інституту. У результаті 
було проведено щонайменше 73 тренінги 

у різних регіонах. Також представники Ін-
ституту «Республіка» підвищували свою 
кваліфікацію і закордоном, відвідавши з 
метою навчання Банську Бистрицю, Буха-
рест, Варшаву, Прагу та Лондон.



 24  | ЗВІТ 2017 

Річний бюджет 
організації

Загальний бюджет організації у 2017 році 
склав 3 440 616,08 грн. 

Кампанії та проекти Інституту «Респу-
бліка» були підтримані - Національним 
Демократичним Інститутом, Фондом ро-
звитку демократії при Посольстві США, 
Black Sea Trust for Regional Cooperation.

Вида�ки у 2017 році:

56.80% - Оплата праці та податки (мене- 
джмент та PR проектів, оплата діяльності 
експертів та активностей 24 координа-

торів у регіонах);

34.17% - Організація та проведення 
конференцій, форумів, акцій, тренінгів та 

шкіл.

4.27% - Поліграфія (друк брошур, газет, 

листівок тощо);

4.77% - Адміністративні витрати (орен-
да й технічне утримування офісу, поштові 
та банківські витрати).

Інститут «Республіка» співпрацює з що-
найменше 120 організаціями на місцево-
му рівні.

   3 проекти
 3 440 616,08 грн

Щиро висловлюємо подяку всім, хто допомагає і 
долучається до діяльності Інституту.
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Наші партнери

Інститут «Республіка» вдячний партнерським організаціям за до-
помогу під час реалізації спільних кампаній та проектів.

ЗМІНЮЄМО ЛЮДЕЙ, ЩОБ ЗМІНИТИ КРАЇНУ!
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