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Програма USAID РАДА:  
відповідальність, підзвітність, демократичне 
парламентське представництво

Донор/джерело фінансування
Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID)

Виконавець
Фонд Східна Європа

Тривалість
2013-2018 роки

Сфера діяльності
демократія, е-демократія, права людини  
та врядування,  антикорупція

Адреса
вул. Шовковична, 7а, офіс 2, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (050) 443-61-97,
 38 (044) 253-27-65,
 38 (044) 253-27-91
E-mail: office@radaprogram.org
Веб-сайт: www.radaprogram.org

Контактна особа
Ігор Когут – директор програми, 
Олена Базилівська – координатор Програми з 
питань співпраці з парламентом

Цілі, місії, завдання
Цілі: 

1) сприяння народним депутатам України в 
їх зусиллях із налагодження ефективної 
системи співпраці з виборцями і підви-
щення якості виконання їхніх представ-
ницьких повноважень; 

2) сприяння поширенню ініціатив грома-
дянської освіти і моніторингу діяльності 
як Верховної Ради України, так і народ-
них депутатів України з метою покра-
щення їх підзвітності виборцям; 

3) сприяння становленню незалежної зако-
нодавчої гілки влади у системі органів 
державної влади України шляхом підви-
щення ефективності чинних парламент-
ських процедур

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування; Комітет з питань Регламенту та орга-
нізації роботи Верховної Ради України; Комітет 
з питань запобігання і протидії корупції; Апарат 
Верховної Ради України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України

• сприяння в організації заходів (виїзні 
засідання, комітетські слухання, круглі 
столи, конференції тощо);

• аналітичні продукти (методичні мате-
ріали, посібники, аналітичні записки, 
аналітичні довідки, аналітичні звіти);

• підтримка Європейського інформаційно-
дослідницького центру у Верховній Раді 
України;

• аналітична та організаційна підтримка 
Програми парламентського стажування;

• співпраця з народними депутатами 
України в рамках проекту “Модельний 
округ”;

• підтримка професійного зростання пра-
цівників структурних підрозділів Апарату 
Верховної Ради України
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Взаємодія поліції  
та громади в Україні

Донор/джерело фінансування 
Міжнародний Фонд “Відродження” 

Виконавець 
ГО “Центр інформації про права людини”  

Тривалість
Проект триває до 31 липня 2017 р.

Сфера діяльності
Інформаційна підтримка співпраці  
поліції та громади в Україні

Адреса
вул. Ярославів Вал, 33-Б, 3 поверх,  
01054, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 272-42-52, 
 38 (068) 84 343 84, 
 38 (066) 392 78 28
E-mail: ly@humanrights.org.ua
Веб-сайт: www.humanrights.org.ua

Контактна особа
Янкіна Людмила Борисівна, керівник проекту

Цілі, місії, завдання
Community policing – це підхід у щоденній 
роботі поліції, побудований на принципах 
постійної комунікації, який передбачає, що усі 
учасники – поліція, громада та місцева влада – 

усвідомлюють спільну відповідальність за 
безпеку, що взаємодія між усіма учасниками є 
ефективною і результативною, спрямована на 
попередження правопорушень і передбачає 
розробку спільного плану такої превентивної 
роботи. У кожній громаді процес взаємодії 
ґрунтується на індивідуальному підході та 
вирішенні її конкретних проблем, у співпраці 
поліції, місцевої влади та самої громади. 
Завданням проекту є реалізація стратегії кому-
нікації, яка дозволить максимально доступно 
пояснити ініціативу з налагодження взаємодії 
між усіма учасниками – громадою, поліцією, 
місцевою владою – як у населених пунктах, де 
уже розвиваються місцеві ініціативи, так і зага-
лом в Україні. Основними цілями проекту є:

1. Підвищення довіри населення до поліції;
2. Подолання відчуженості між суспіль-

ством, поліцією та органами місцевого само-
врядування;

3. Підвищення рівня відповідальності гро-
мадян

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань прав людини, національних 
меншин та міжнаціональних відносин Верхо-
вної Ради України 
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Всеукраїнська громадська організація 
«Громадянська мережа ОПОРА»

Сфера діяльності
Виборчий процес, парламентський 
 моніторинг, освітня політика,  
житлово-комунальна політика

Адреса
вул. Грушевського 34а, офіс 93
01021, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 591-44-44
E-mail: info@opora.org.ua
Веб-сайт: https://www.oporaua.org

Контактна особа
Айвазовська Ольга Павлівна

Цілі, місії, завдання
Стратегічні цілі Громадянської  
мережі ОПОРА:

• забезпечення відкритості і прозорості 
діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування в Україні;

• підтримка та розвиток суспільних груп і 
середовищ на рівні місцевих громад, їх 
об’єднання в загальноукраїнську мережу 
співпраці і комунікації;

• розробка та впровадження інноваційної 
системи навчання громадських акти-
вістів.

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Організація співпрацює з усіма парламент-
ськими комітетами з метою удосконалення 
робочих процедур, стандартів прозорості та 
відкритості їх роботи. Співпраця з Апаратом 
Верховної Ради України в рамках ініціативи 
«Відкритий парламент»

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Рекомендації щодо підвищення прозорості 
роботи парламентських комітетів.

Допомога у здійсненні реформи виборчого 
законодавства, врегулювання питання реаліза-
ції права голосу ВПО та трудових мігрантів за 
місцем фактичного проживання.
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Глобальна Трудова програма,  
ГО “Трудові ініціативи”

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Solidarity Center

Тривалість
1 лютого 2016 р. – 1 лютого 2021 р.

Сфера діяльності
Трудові права, свобода об`єднань і подолання 
економічної дискримінації в Україні. GLP 
сприяє демократичному розвитку та рефор-
муванню профспілок, розвитку правової бази 
у відповідності до міжнародних норм прав 
людини в сфері праці, та проведенню освітньої 
роботи

Адреса
вул. С. Петлюри, 10, м. Київ, Україна, 01023
Тел.: 38 (063) 136-82-22
E-mail: o.mykhalchenko@gmail.com
Веб-сайт: www.trudovi.org

Контактна особа
Михальченко Олена

Цілі, місії, завдання
“Трудові ініціативи” – громадська організація, 
що створена з метою захисту трудових прав 
працівників в Україні, дотримання законності у 
сфері трудових відносин, забезпечення гаран-
тій трудових прав працівників.

Цілі – втілення правозахисних ідей та між-
народних стандартів прав людини і основних 
свобод, підвищення рівня правової свідомості 
громадян, захист трудових прав в Україні.

Завдання:
1) сприяння процесу розвитку правової 

держави в Україні;
2) сприяння захисту прав фізичним осо-

бам, зокрема, незахищеним верствам 
населення;

3) сприяння забезпеченню рівності мож-
ливостей та антидискримінаційної прак-
тики;

4) пропаганда правозахисних ідей та між-
народних стандартів прав людини і осно-
вних свобод, правове просвітництво;

5) сприяння доведенню інформації про 
стан прав людини та основних свобод в 
Україні до відома своїх членів та громад-
ськості;

6) пошук та застосування форм конструк-
тивної участі громадськості в законот-
ворчому процесі з питань, що пов’язані 
із захистом прав людини та основних 
свобод;

7) співпраця з державними та недержав-
ними установами та організаціями з 
метою вирішення соціальних проблем

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань соціальної політики, зайня-
тості та пенсійного забезпечення

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Брошури, є можливість проведення фото-
виставки
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Електронне врядування задля 
підзвітності влади та участі громади

Донор/джерело фінансування
Уряд Швейцарської Конфедерації

Виконавець
Фонд Східна Європа

Тривалість
2015–2019 рр.

Сфера діяльності
електронне врядування та електронна демо-
кратія

Адреса
вул. Саксаганського, 96, офіс 501, 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 206-04-48
E-mail: info@egap.in.ua; 
  chechotkina@eef.org.ua
Веб-сайт: www.egap.in.ua

Контактна особа
Олена Саєнко

Цілі, місії, завдання
Проект спрямований на використання новіт-
ніх інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), що допомагатимуть вдосконалити якість 
врядування, покращать взаємодію влади та 
громадян та сприятимуть соціальним іннова-
ціям в Україні

У співпраці з органами влади, громад-
ськими організаціями та громадянами Про-
грама EGAP покликана:

• формувати та впроваджувати кращі 
стандарти е-урядування та інноваційні 
практики, що покращать якість послуг та 
доступ до інформації для громадян;

• підвищити прозорість та підзвітність 
органів влади завдяки застосуванню 
ними нових інформаційно-комунікацій-
них технологій;

• зміцнити роль організацій громадян-
ського суспільства в адвокації, мобіліза-
ції та просуванні е-демократії з метою 
забезпечення більш активної участі 
громадян у процесі прийняття рішень на 
місцевому та регіональному рівнях;

• сприяти інклюзивному діалогу щодо 
формування політики е-врядування та 
е-демократії, який бере до уваги інтер-
еси та потреби регіонів

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет з питань інформатизації та 
зв’язку,

• Комітет з питань будівництва, містобу-
дування і житлово-комунального госпо-
дарства
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Ініціатива “Відкритий парламент”

Донор/джерело фінансування
Програма розвитку ООН в Україні та інші парт-
нери, що фінансують діяльність ГО-моніторів 
на виконання Плану дій відкритого парламенту

Виконавець
Програма розвитку ООН в Україні, проект 
ЄС-ВР України-ПРООН “Рада за Європу”

Сфера діяльності
Прозорість та відкритість роботи парламенту

Адреса
вул. Інститутська, 28, проект “Рада за Європу”, 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (095) 588-70-55
E-mail: openparliamentua@gmail.com
Веб-сайт: 
      www.facebook.com/openparliament.ukraine

Контактна особа
Наталі Ватаманюк – Координатор Ініціативи 
“Відкритий парламент”

Цілі, місії, завдання
Метою діяльності Ініціативи “Відкритий пар-
ламент” є забезпечення більшої відкритості 
та прозорості роботи парламенту і залучення 
громадян до законодавчого процесу. 

Завдання Ініціативи відповідають зобов’я-
зан ням між Парламентом і громадянським, 
які прописані у Плані дій реалізації Декларації 
відкритості парламенту за наступними напря-
мами: 

1) доступ до інформації; 
2) залучення громадян до парламентських 

процесів; 
3) звітність; 
4) технології та інновації

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Сьогодні до ініціативи “Відкритий парламент” 
в Україні входять народні депутати різних 
фракцій, представники Апарату ВР, міжнародні 
організації, журналісти, представники грома-
дянського суспільства. Це є спільна кооперація 
з усіма комітетами та підрозділами Апарату ВР 
в залежності від піднятого питання

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Учасниками Ініціативи в рамках виконання 
Плану дій розробляються різні ІТ рішення 
для моніторингу діяльності парламенту та 
залучення громадськості до законодавчого 
процесу. Ведеться постійна робота для запро-
вадження у ВР кращих практик законодавчої 
відкритості через навчальні воркшопи, під-
тримку функціонування Порталу відкритих 
даних, експертний супровід та вироблення 
інтелектуальних продуктів
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Коаліція з протидії дискримінації в Україні

Донор/джерело фінансування
МФ “Відродження”, Feedom House, Європей-
ська Комісія, інші

Виконавець
Громадські організації та експерти – учасники 
Коаліції

Сфера діяльності
Антидискримінаційна політика

Адреса
вул. Михайла Грушевського, 5, 
м. Київ, Україна, 03126
Тел.: 38 (050) 402-34-56
E-mail: info@antidi.org.ua, 
  public.alternative@gmail.com
Веб-сайт: www.antidi.org.ua

Контактна особа
Марія Ясеновська

Цілі, місії, завдання
1) Формування правових та інституційних 

інструментів і механізмів забезпечення 
дійсної рівності; 

2) Забезпечення суспільної підтримки для 
досягнення дійсної рівності; 

3) Розвиток Коаліції як лідера руху з проти-
дії дискримінації

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Пропозиції по вдосконаленню законодавства, 
експертні оцінки
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Міжфракційне депутатське  
об’єднання у ВРУ “Рівні можливості”

Донор/джерело фінансування
За технічної підтримки NDI

Виконавець
Секретаріат МФО

Сфера діяльності
Забезпечення діяльності МФО

Адреса
вул. Садова, 3, м Київ, Україна
Тел.: 38 (096) 718-28-99
E-mail: mfo.rivni@gmail.com

Контактна особа
Вертеба Яна

Цілі, місії, завдання
• забезпечення ґендерної рівності; 
• покращення становища жінок у 

 суспіль с тві;
• забезпечення рівних можливостей у 

політиці;

• об’єднання зусиль законодавчої і вико-
навчої влади та громадського сектору 
щодо охорони прав людини; 

• сприяння процесу адаптації законодав-
ства України до законодавства ЄС; 

• активізація діалогу з громадськими орга-
нізаціями для реалізації поставлених 
цілей

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Підкомітет з питань гендерної рівності і недис-
кримінації Комітету Верховної Ради України з 
питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Організаційна, інформаційна, аналітична під-
тримка
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Mistosite

Донор/джерело фінансування
Open Society Initiative for Europe, Charles 
Stewart Mott Foundation

Виконавець
Аналітичний центр CEDOS

Сфера діяльності
аналітика та суспільна діяльність у сфері роз-
витку міст

Адреса
Україна, Київ-71, а/с 98, 04071,
Тел.: 38 (044) 287-72-11,
 38 (044) 288-08-66
E-mail: info@mistosite.org.ua, 
  info@cedos.org.ua, 
  igor@mistosite.org.ua, 

  ivan@mistosite.org.ua,
Веб-сайт: mistosite.org.ua
Контактна особа
Іван Вербицький

Цілі, місії, завдання
Дослідження міських просторів, розвитку місь-
ких спільнот, учасницької демократії в Україні, 
міської економіки, муніципальної бюджетної 
політики, інфраструктури, міської політики та 
управління містами

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Аналітичні записки, довідники

Нідерландський інститут  
багатопартійної демократії

Донор/джерело фінансування
Міністерство закордонних справ Нідерландів

Тривалість
2016–2021 рр.

Сфера діяльності
робота з політичними партіями України

Адреса
вул. Воздвиженська, 45-47, оф. 502, 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (050) 441-92-25
E-mail: ktretiak@nimd.ge
Веб-сайт: www.nimd.ge

Контактна особа
Кирило Третяк – Координатор Програми НІБД 
в Україні

Цілі, місії, завдання
Сприяння міжпартійному діалогу в Україні. 
Допомога демократичним політичним партіям 
у їх становленні і розбудові. Політична освіта

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Фракції ВР України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Тренінги, дослідження, публікації, організація 
зустрічей з зарубіжними партнерами
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Офіс з фінансового та економічного 
аналізу у Верховній Раді України

Донор/джерело фінансування
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Виконавець
WFD (Westminster Foundation for Democracy)

Тривалість
Листопад 2015 р. – грудень 2017 р.

Сфера діяльності
Аналітично-наукова діяльність

Адреса
вул. Велика Житомирська, 11, каб. 620, 
01025, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 255-92-31
E-mail: info@feao.org.ua
Веб-сайт: www.feao.org.ua

Контактна особа
Керівник Офісу Віктор Мазярчук

Цілі, місії, завдання
Посилення ефективності і якості економічного 
та фінансового законодавства, яке розробляє і 
ухвалює Верховна Рада України, та підвищення 
використання наявної в Україні фінансової та 
економічної інформації для здійснення ефек-
тивного нагляду та аналізу.

Здійснення об’єктивного, неупередже-
ного та достовірного аналізу економічного та 
фінансового законодавства, що розробляється 
та ухвалюється Верховною Радою України. 
Надання парламентарям експертної підтримки 
у виконанні ними функцій законотворення та 
парламентського контролю. Постійний розви-
ток професійного рівня, забезпечення високої 
якості нашої аналітичної роботи та вдоскона-
лення наших продуктів, враховуючи інтереси 
та побажання народних депутатів та комітетів 
ВР України

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет з питань бюджету,
• Комітет з питань державного будівни-

цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування,

• Комітет з питань економічної політики,
• Комітет з питань запобігання і протидії 

корупції,
• Комітет з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки,

• Комітет з питань податкової та митної 
політики,

• Комітет з питань промислової політики 
та підприємництва,

• Комітет з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення,

• Комітет з питань фінансової політики і 
банківської діяльності,

• Комітет з питань європейської інтеграції

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Надання експертних порад щодо наближення 
українського законодавства до законодавства 
ЄС згідно з вимогами Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС у сферах економіки та фінансів.
Надання фінансово-економічного аналізу в 
формі стандартних продуктів, а також за потре-
бою у відповідь на запити народних депутатів 
України чи комітетів Верховної Ради України в 
доступних форматах.

Аналітичні документи, довідки і звіти з 
питань фінансового аналізу законопроектів, 
що розглядаються Верховною Радою України, 
а також бюджету, звітів Рахункової палати 
України та інших урядових звітів
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Profrights.org: Правозахист  
викладачів та студентів

Донор/джерело фінансування
National Endowment for Democracy

Виконавець
Аналітики центру CEDOS

Тривалість
Проект триває до липня 2017 р.

Сфера діяльності
Освіта, правозахист, інформування

Адреса
вул. Кропивницького, 01004, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 287-72-11, 
 38 (044) 288-08-66
E-mail: info@cedos.org.ua, 
  estadniy@cedos.org.ua
Веб-сайт: www.profrights.org

Контактна особа
Єгор Стадний

Цілі, місії, завдання
Забезпечення моніторингу порушень, вияв-
лення найбільш поширених з них та інформу-
вання про можливі шляхи захисту своїх прав.

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань освіти та науки; Комітет з 
питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Звітність

Програма ROMED. МБО  
“Ромський жіночий фонд “Чіріклі”

Донор/джерело фінансування
EC/CoE

Виконавець
МБО “Ромський жіночий фонд “Чіріклі”

Тривалість
Травень 2013 р. – грудень 2017 р.

Сфера діяльності
налагодження діалогу між ромськими грома-
дами та органами влади

Адреса
Васильківська, 53, к.1, кв 93, м. Киев
Тел.: 38 (067) 509-62-48
E-mail: fond.chirikli@gmail.com
Веб-сайт: www.chirikli.com.ua 

Контактна особа
Зола Кондур

Цілі, місії, завдання
Налагодження діалогу між ромськими грома-
дами та органами державної влади та місце-
вого самоврядування. Забезпечення дотри-
мання прав ромського населення в державі

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з прав людини, національних меншин 
та міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Звіти РОМЕД. Публікації фонду щодо ромів
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“Партисипативна демократія та 
обґрунтовані рішення на місцевому рівні 
в Україні”

Донор/джерело фінансування
Міністерство закордонних справ Норвегії

Виконавець
Норвезька асоціація місцевих та регіональних 
влад спільно з Асоціацією міст України,
Норвезький інститут міських та регіональних 
досліджень

Тривалість
Травень 2015 р. – березень 2018 р.

Сфера діяльності
Місцеве самоврядування

Адреса
вул. Січових Стрільців, 73, 11-й поверх, 
04053, м. Київ, Україна 
Тел.: 38 (044) 486-28-41,
 38 (044) 486 30 66, 
 38 (044) 486-28-41
E-mail: n_beskupska@auc.org.ua
Веб-сайт: www.auc.org.ua

Контактна особа
Бескупська Наталя Петрівна

Цілі, місії, завдання
Зміцнення місцевого самоврядування в Україні 
шляхом підвищення ефективності діяльності 
органів місцевого самоврядування та якості 
надання послуг у соціальному секторі, сферах 
економіки і фінансів, створення умов для 
забезпечення соціальної рівності та впрова-
дження європейських стандартів

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Проект співпрацюватиме з Комітетом з питань 
науки і освіти, Комітетом з питань охорони 
здоров’я, Комітетом з питань соціальної полі-
тики, зайнятості та пенсійного забезпечення, 
Комітетом з питань бюджету, Комітет з питань 
державного будівництва, регіональної полі-
тики та місцевого самоврядування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Проект надаватиме аналітику з регіонів про-
фільним комітетам
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Програма Ради Європи  
“Децентралізація і територіальна 
консолідація в Україні” 

Донор/джерело фінансування
Уряди країн-члені Ради Європи 

Виконавець
Генеральний директорат з питань демократії, 
Департамент демократичних інститутів та вря-
дування,  Центр експертизи реформ місцевого 
самоврядування

Тривалість
1 липня 2015 р. – 31 грудня 2017 р. 

Сфера діяльності
Реформа місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні у відпо-
відності до Європейських стандартів, зокрема 
Європейської хартії місцевого самоврядування 

Адреса
вул. Іллінська, 8, 7-й під’їзд,  
04070, м.Київ, Україна
Тел: 38 (044) 303-99-16
Факс: 38 (044) 425-60-01
E-mail:  olga.shevchuk@coe.int
  andriy.guk@coe.int 
веб-сайт: www.slg-coe.org.ua    

Контактна особа
Ольга Шевчук, Андрій Гук   

Цілі, місії, завдання
Загальною метою Програми «Децентралізація 
і територіальна консолідація в Україні» є фор-
мування в Україні сталої системи місцевого 
самоврядування. Програма складається з 
двох тісно пов’язаних компонентів: «Терито-
ріальна реформа та ефективне місцеве само-

врядування» та «Підтримка децентралізації та 
сталого місцевого управління», в рамках яких 
реалізовуються численні заходи спрямовані 
на: 

• надання правової допомоги та експер-
тизи з питань територіальної консоліда-
ції, децентралізації влади та побудови 
сталого місцевого управління;

• підтримку органів центральної влади, 
підвищення обізнаності та розуміння 
Європейських стандартів, кращих прак-
тик та методологій у відповідній сфері;

• зміцнення спроможності виборних та 
призначених представників органів міс-
цевого самоврядування всіх рівнів;  

• підвищення обізнаності широкої громад-
ськості, представників органів місцевого 
самоврядування та засобів масової 
інформації про цілі та очікувані резуль-
тати реформи, її впливу.

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування 

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертиза проектів законодавчих актів, екс-
пертна підтримка діяльності робочих груп, 
організація навчальних візитів, стажування, 
комунікаційних заходів, проведення соціоло-
гічних досліджень, здійснення публікацій
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Програма USAID “Нове правосуддя”

Донор/джерело фінансування
USAID

Тривалість
Жовтень 2016 р. – лютий 2021 р.

Сфера діяльності
Судова система

Адреса
вул. Івана Франка, 36, 3-й поверх,  
м. Київ 01030, Україна
Тел.: 38 (044) 581-33-03
E-mail: office@new-justice.com
Веб-сайт: www.newjustice.org.ua 
   (станом на 09.05.2010р.  
   на стадії розробки)

Контактна особа
Керівник програми – Девід Майкл Вон

Цілі, місії, завдання
Мета програми – надання підтримки судовій 
владі, Уряду, Парламенту, адвокатській спіль-
ноті, правничим школам, громадянському 
суспільству, ЗМІ та громадянам у створенні 
умов для функціонування незалежної, під-
звітної, прозорої та ефективної системи право-

суддя, яка забезпечує верховенство права, та у 
боротьбі з корупцією.
Завданнями програми є:

• Зміцнення суддівської незалежності та 
самоврядування;

• Підвищення підзвітності та прозорості 
судової влади;

• Підвищення якості правничої освіти з 
метою покращення професійної підго-
товки кадрів для судової системи;

• Сприяння удосконаленню судового адмі-
ністрування;

• Розширення можливостей доступу до 
правосуддя та захисту прав людини

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань правової політики і право-
суддя, Апарат Верховної Ради України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертна підтримка законодавчих ініціатив 
в сфері судової реформи задля утвердження 
принципу верховенства права у відповідності 
із європейськими стандартами
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Програма USAID “Лідерство в 
економічному врядуванні (ЛЕВ)”

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Фонд Східна Європа у партнерстві з Інститу-
том економічних досліджень та політичних 
консультацій (IER) та Київським економічним 
інститутом Київської школи економіки (KEI)

Тривалість
Грудень 2014 р. – грудень 2019 р.

Сфера діяльності
Підтримка розвитку малого та середнього під-
приємництва

Адреса
вул. Саксаганського, 96, офіс 508, 
м. Київ, Україна, 01033
Тел.: 38 (044) 200-38-24
E-mail: lev_info@eef.org.ua
Веб-сайт: www.lev.org.ua

Контактна особа
Тамара Соляник

Цілі, місії, завдання
• Визначення правових, нормативних та 

адміністративних заходів, які покра-

щують бізнес-середовище для МСП в 
Україні;

• Надання підтримки на центральному 
та місцевому рівнях у підготовці, про-
суванні та впровадженні ефективного 
законодавства, регулюванні та процедур, 
що базуватимуться на результатах ана-
лізу основних правових, нормативних та 
адміністративних бар’єрів;

• Координація та підтримка ініціативи 
бізнес-спільноти для просування еконо-
мічно обґрунтованих та фіскально-відпо-
відальних реформ

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань промислової політики та під-
приємництва

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертні рекомендації, аналіз та комен-
тування законопроектів, участь у розробці 
законопроектів, аналітика, допомога в імпле-
ментації законодавства, налагодження при-
ватно-публічного діалогу
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Проект “Гендерне бюджетування  
в Україні”

Донор/джерело фінансування
Уряд Швеції через Sida (Шведське агентство з 
міжнародного розвитку)

Виконавець
Дві консультаційні компанії: NIRAS-Indevelop 
та CPM

Тривалість
12 листопада 2013 р. – 31 грудня 2018 р.

Сфера діяльності
Гендерно-орієнтоване бюджетування

Адреса
Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14в, оф.36
Факс: (044) 234-19-25
E-mail: info@grbproject.org
Веб-сайт: www.grbproject.org

Контактна особа
Мая Босніч, Керівник Проекту

Цілі, місії, завдання
Мета проекту – підвищення економічної ефек-
тивності та прозорості бюджетних асигнувань 
з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків 
шляхом впровадження ґендерно-орієнтова-
ного бюджетування (ҐОБ) в Україні. Кінцева 
мета ҐОБ – посилення результатів бюджетної 
політики шляхом введення ґендерного і соці-
ального аспекту як аналітичної категорії, що 
безпосередньо сприяє реформуванню управ-
ління державними фінансами в Україні

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Тренінги, брошури

Проект “Відкрите місто”

Донор/джерело фінансування
Фонд Східна Європа за підтримки  
Фонду Ч.С. Мотта (США) 

Виконавець
Фонд Східна Європа

Сфера діяльності
взаємодія громадян і місцевої влади

Адреса
вул. Саксаганського 83, 3 поверх, 
м. Київ, Україна, 01033
Тел./факс: 38 (044) 200-38-26
E-mail: info@eef.org.ua
Веб-сайт: www.opencity.in.ua

Контактна особа
Юрій Піскалюк

Цілі, місії, завдання
Мета: посилення участі громадян у розвитку 
місцевої громади.
Завдання: запровадження інноваційних 
механізмів участі громадян у вирішенні міс-
цевих проблем, налагодження результативної 
співпраці громадян і органів місцевої влади, 
активізація самоорганізації громадян



22 Довідник організацій, проектів та програм міжнародної технічної допомоги

Проект USAID Децентралізація 
приносить кращі результати та 
ефективність (DOBRE)

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Global Communities

Тривалість
8 червня 2016 р. – 7 червня 2021 р.

Сфера діяльності
Децентралізація

Адреса
вул. Ділова 5б, офіс 510, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (050) 554-67-97
E-mail: dobre@globalcommunities.org
Веб-сайт: 
        www.facebook.com/decentralizationisdobre

Контактна особа
Юлія Єсмуханова, заступник керівника прог-
рами

Цілі, місії, завдання
DOBRE має дві основних цілі: (1) підтримка 
місцевого самоврядування в ОТГ; та (2) допо-
мога громадянам  в конструктивній взаємодії 

з органами врядування та формуванні вимог 
щодо прозорості та послуг.

Програмна діяльність включає в себе такі 
компоненти: покращене стратегічне плану-
вання, Місцевий економічний розвиток (МЕР), 
Проектний фонд МЕР, покращення комуналь-
них послуг, Фонд ППНП, Фонд Інфраструктури, 
Фонд міжмуніципального співробітництва, 
Фонд заохочувальних грантів, покращена 
робота місцевих органів самоврядування, 
бюджетування та управління фінансами, 
покращення в залученні громадян, місцеві 
ради молоді, гранти рівня громади, публічна 
інформація і комунікація

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертна підтримка та аналітика з роботи в 
об’єднаних громадах
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Проект USAID “Громадяни в дії” 
(Створення сприятливого середовища 
для діяльності громадянського 
суспільства в Україні)

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Український незалежний центр політичних 
досліджень

Тривалість
11 серпня 2014 р. – 10 серпня 2019 р.

Сфера діяльності
розбудова громадянського суспільства

Адреса
вул. Антоновича, 10-А. офіс 3, м. Київ, Україна 
Тел.: 38 (044) 537 07 80,
 38 (044) 599 42 51
E-mail: citizen.in.actionua@gmail.com
Веб-сайт: www.dovidnyk.org.ua

Контактна особа
Максим Лациба

Цілі, місії, завдання
Загальна мета цього проекту полягає у спри-
янні формуванню кращого законодавчого 
та стратегічного середовища для діяльності 
громадянського суспільства, яке вдовольняє 
його потребам та відповідає європейським 

стандартам. Для цього проект ставить перед 
собою такі основні завдання:

1) сприяння підвищенню якості законів, що 
забезпечують діяльність громадського 
суспільства та відповідних заходів дер-
жавної політики;

2) сприяння підвищенню спроможності 
державних службовців та самих органі-
зацій громадянського суспільства забез-
печувати ефективне впровадження цих 
законів та державної політики

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування; Комітет з питань податкової та мит-
ної політики; Комітет з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних від-
носин; Комітет з питань правової політики та 
правосуддя

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Розробка законопроектів, правовий аналіз 
законопроектів
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Проект USAID Ініціатива з протидії 
корупції та підвищення фіскальної 
прозорості в енергетичному секторі  
в Україні (Прозора енергетика)

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
DiXi Group

Тривалість
15 червня 2016 р. – 14 січня 2018 р.

Сфера діяльності
енергетична сфера

Адреса
вул. Інститутська, 18А, м. Київ, Україна, 01021
Тел.: 38 (044) 253-66-94
E-mail: author@dixigroup.org
Веб-сайт: http://dixigroup.org

Контактна особа
Антон Антоненко, віце-президент DiXi Group

Цілі, місії, завдання
Проект спрямований на боротьбу з коруп-
цією та забезпечення фінансової прозорості 
в енергетичному секторі України. Реалізація 
мети проекту здійснюється шляхом розкриття, 
аналізу та оприлюднення інформації стосовно 
енергетичного сектору, доступ громадськості 
до якої є обмеженим

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань паливно-енергетичного комп-
лексу, ядерної політики та ядерної безпеки, 
Комітет з питань запобігання і протидії корупції

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
експертні зустрічі, консультації, участь у 
дорадчих органах, підготовка аналітичних 
матеріалів
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Проект USAID “Муніципальна 
енергетична реформа в Україні”

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
International Resources Group (IRG),  
a subsidiary of RTI International

Тривалість
27 вересня 2013 р. – 31 березня 2018 р.

Сфера діяльності
Енергетична реформа

Адреса
вул. Льва Толстого 9а, 1-й поверх, 
м. Київ, Україна, 01004
Тел.: 38 (044) 596-59-60 
Факс: 38 (044) 596-59-61
E-mail: dkorsakaite@merp.org.ua
Веб-сайт: www.merp.org.ua

Контактна особа
Діана Корсакайте, керівник Проекту “Муніци-
пальна енергетична реформа в Україні”

Цілі, місії, завдання
1) Удосконалення регуляторної та правової 

бази для енергоефективності та чистої 
енергії;

2) Сприяння енергетичному плануванню, 
інвестиціям у енергоощадні технології 
та застосування відновлюваних джерел 
енергії;

3) Розвиток потенціалу урядових та неуря-
дових організацій щодо енергоефектив-
ності, відновлюваних джерел та змен-
шення викидів; 

4) Підвищення потенціалу Уряду України 
для розробки та впровадження стратегій 
низьковуглецевого розвитку

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань будівництва, містобудування 
і житлово-комунального господарства; Комітет 
з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки; Комітет 
з питань екологічної політики, природокорис-
тування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи та ін.

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Розробка та покращення законодавства.
Інформаційні брошури, сувенірна продукція
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Проект USAID Міжнародної технічної 
допомоги “Системи покращеного 
доступу до лікарських засобів та 
фармацевтичних послуг”

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Міжнародна неприбуткова організація 
Management Sciences for Health Inc. (MSH)

Тривалість
1 жовтня 2012 р. – 30 червня 2017 р.

Сфера діяльності
Охорона здоров’я

Адреса
вул. Володимирська 47, офіс 9, 4 поверх, 
м. Київ, Україна, 01001
Тел.: 38 (044) 279 50 02,
 38 (044) 279 48 34
E-mail: uasiaps@msh.org
Веб-сайт: www.siapsprogram.org

Контактна особа
Уаніта Енн Фолмсбі (Juanita Ann Folmsbee)

Цілі, місії, завдання
Мета Проекту полягає у покращенні доступу 
до якісних лікарських засобів та ефективних 
фармацевтичних послуг шляхом зміцнення 
системи охорони здоров’я задля досягнення 
сталих та позитивних результатів лікувального 
процесу

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань охорони здоров’я

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Технічні звіти щодо питань, пов’язаних із роз-
ширенням доступу пацієнтів до належних 
лікарських засобів
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Проект USAID “Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 
впровадження”

Донор/джерело фінансування
Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID)

Виконавець
Інститут бюджету та соціально-економічних 
досліджень (ВГО “ІБСЕД”)

Тривалість
2007-2017 рр.

Сфера діяльності
фінансовий сектор

Адреса
вул. Борисоглібська 15-В, 2 поверх, 
м. Київ, Україна,  04070
Тел.: 38 (044) 353-58-68, 
 38 (044) 492-97-80
E-mail: inform@ibser.org.ua
Веб-сайт: www.ibser.org.ua

Контактна особа
Зубенко В’ячеслав Валерійович, генеральний 
директор

Цілі, місії, завдання
1) Розробка та втілення методології, меха-

нізмів управління фінансами, законопро-
ектів та нормативно-правових актів; 

2) Проведення тренінгів та підготовка мате-
ріалів з питань прогресивних технологій 
бюджетування на всіх рівнях влади; 

3) Підвищення прозорості бюджетного про-
цесу; 

4) Розробка бюджету участі та сприяння 
обізнаності громадян у бюджетній сфері 
України; 

5) Експертна оцінка бюджетних рішень та 
постійний моніторинг бюджету; 

6) Сприяння впровадженню Ініціативи про-
зорості видобувних галузей (ІПВГ)

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань бюджету

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Бюджетні моніторинги: аналіз виконання 
бюджету за періоди
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Проект USAID “Реформа  
ВІЛ-послуг у дії”

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Deloitte Consulting Overseas Projects LLC

Тривалість
1 жовтня 2013 р. – 30 вересня 2018 р.

Сфера діяльності
Система охорони здоров’я,
Протидія епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Адреса
вул. Б.Хмельницького, 52-А, 5-й поверх, 
м.Київ, Україна, 01030
Тел.: 38 (044) 281-23-66
E-mail: info@hivreforminaction.org,
  navaliani@deloitte.com
Веб-сайт: www.hivreforminaction.org, 
   www.facebook.com/HIVReformUA

Контактна особа
Ната Аваліані

Цілі, місії, завдання
Мета проекту: посилення системи охорони 
здоров’я України для забезпечення ефектив-
ного та сталого надання послуг з профілактики, 
лікування та догляду у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу 
найбільш уразливим групам населення.

Проект працює за трьома напрямками:
• Політичний напрям включає сприяння 

посиленню ролі держави та розвитку 
національного потенціалу у справі фор-
мування та реалізації науково-обґрун-
тованих і гендерно-чутливих програм у 
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

• Фінансовий напрям направлений на 
поліпшення та оптимізація розподілу 
ресурсів і фінансування національних 
та окремих обласних програм з протидії 
ВІЛ-інфекції/ СНІДу для найбільш уразли-
вих груп населення.

• Кадровий напрям покликаний забезпе-
чити оптимізацію і зміцнення кадрових 
ресурсів охорони здоров’я для надання 
гендерно-чутливих послуг з протидії 
ВІЛ-інфекції/ СНІДу найбільш уразливим 
групам населення

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань охорони здоров’я

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Надання технічної допомоги та ресурсної 
підтримки у сфері реформування охорони 
здоров’я, реформи системи фінансування, 
зокрема системи фінансування закладів 
охорони здоров’я та її законодавчого забез-
печення
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Проект USAID Український Медійний 
Проект (У-Медіа)

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Інтерньюс Нетворк

Тривалість
1 жовтня 2011 р. – 30 вересня 2018 р.

Сфера діяльності
розвиток медіа галузі

Адреса
вул. Ризька, 15, м. Київ, Україна, 04112
Тел.: 38 (044) 458-44-39/41
E-mail: umedia@internews.org
Веб-сайт: www.internews.in.ua

Контактна особа
Сергій Гриценко – менеджер з комунікацій

Цілі, місії, завдання
1. Підтримка та сприяння свободі слова та 

незалежності засобів масової інформації;
2. Збільшення різноманіття джерел новин 

та покращення якості новин; 
3. Покращення сприятливого середовища 

для засобів масової інформації та сво-
боди слова;

4. Вдосконалення організаційного потенці-
алу неурядових медіа організацій

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань свободи слова та інформації

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Виділення ресурсів (грантів) для організацій 
(Центр Демократії та Верховенства Права), 
діяльність яких спрямована на вдосконалення 
законодавства у галузі свободи слова та медіа

Проект Торговельної Політики

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
International Development Group, LLC

Тривалість
6 квітня 2015 р. – 31 липня 2017 р.

Сфера діяльності
Teхнічна допомога щодо розвитку торговель-
ної політики України

Адреса
вул. Богдана Хмельницького, 32, офіс 46, 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (095) 509-07-55

E-mail: office@ukrainetrade.com.ua

Контактна особа
Сергій Нерпій, Заступник директора проекту

Цілі, місії, завдання
Розширення експортних можливостей при-
ватного сектору і сприяння диверсифікації 
експортних ринків України. Поліпшення спро-
можності України запобігати та протистояти 
проблемним ситуаціям у зовнішній торгівлі

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань європейської інтеграції,
Комітет у закордонних справах
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Швейцарсько-український проект 
“Підтримка децентралізації в Україні” 
(DESPRO)

Донор/джерело фінансування
Швейцарська Конфедерація через Швейцар-
ське бюро співробітництва (ШБС/SDC)

Виконавець
Швейцарський центр ресурсів та консультацій 
з питань розвитку (Skat)

Сфера діяльності
місцеве самоврядування, регіональний 
 місцевий розвиток,  територіальна організація 
влади

Адреса
вул. Бориса Грінченка 2, оф. 2.
01001, м.Київ, Україна 
Тел.: 38 (044) 270-55-21
 38 (044) 270-55-27 
Факс: 38 (044) 279-67- 27
E-mail: despro@despro.org.ua                            
веб-сайт: http://despro.org.ua/

Цілі, місії, завдання
Надання дорадчої підтримки з питань децен-
тралізації і реформування місцевого самовря-
дування ключовим національним інституціям 
та асоціаціям органів місцевого самовряду-
вання, що грунтується на накопиченому в ході 
реалізації проекту досвіді з надання послуг 
на місцевому рівні, співпраці між різними 
рівнями влади й залученні громад у процес 
реформ

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого само-
врядування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Участь у засіданнях робочих груп, створених 
при Комітеті, а також надання підтримки під 
час проведення окремих заходів Комітету
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Проект «Реформа управління  
на сході України»

Донор/джерело фінансування
Уряд Федеративної Республіки Німеччина 
через Федеральне Міністерство економічного 
співробітництва та розвитку  Німеччини (BMZ)

Виконавець
Німецька урядова компанія Deutsche 
Gesellschaft für Іnternatіonale Zusammenarbeіt 
(GІZ) GmbH

Тривалість
Жовтень 2009 р. – березень 2020 р.

Сфера діяльності
Реформа місцевого самоврядування, децен-
тралізація, надання якісних адміністративних 
послуг, співробітництво територіальних 
громад

Адреса
вул. Велика Житомирська, 20, 4 поверх, 
01001, Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 581-38-39
E-mail: taras.zhuravel@giz.de 
  info@ims-ukraine.org 
веб-сайт: https://www.giz.de/ukraine-ua 
   http://ims-ukraine.org/ 

Контактна особа
Тарас Журавель, керівник проекту

Цілі, місії, завдання
Мета: сприяння органам місцевого само-
врядування та державним інституціям у 
застосуванні інструментів та процедур для 
більш ефективного та сталого надання муні-
ципальних послуг.

• Компонент 1. Підвищення якості адміні-
стративних послуг

• Компонент 2. Запровадження процедур 
з ефективного надання комунальних 
послуг

• Компонент 3. Співробітництво територі-
альних громад

• Компонент 4. Підтримка органів місце-
вого самоврядування у сфері забезпе-
чення ґендерної рівності

• Компонент 5. Підтримка громад у роз-
міщенні вимушених переселенців

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет Верховної Ради України з питань дер-
жавного будівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування
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Залучення широкого кола суб’єктів 
громадянського суспільства з регіонів 
України до громадської підтримки, 
просування та моніторингу реформ 
(Просування реформ в регіони)

Донор/джерело фінансування
Делегація ЄС в Україні

Виконавець
Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій в партнерстві з “Європейською 
правдою”

Тривалість
Червень 2016 р. – травень 2019 р.

Сфера діяльності
розбудова громадянського суспільства, засоби 
масової інформації

Адреса
вул. Рейтарська, 8/5-а,  м.Київ, Україна, 01030
Тел.: 38 (044) 235-63-60, 
 38 (044) 278-63-42
Факс: 38 (044) 278-63-36
E-mail: institute@ier.kiev.ua
Веб-сайт: www.ier.com.ua

Контактна особа
Бураковський Ігор Валентинович

Цілі, місії, завдання
Загальна мета: Посилення підтримки та тиску 
громадськості задля здійснення проєвропей-
ських реформ в Україні шляхом активізації 
участі та залучення широкого кола суб’єктів 
громадянського суспільства з регіонів у обго-

ворення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та 
адвокацію імплементації Угоди про асоціацію.
Конкретні цілі: 

1) збільшення участі широкого кола 
суб’єктів громадянського суспільства 
(ГС) у обговоренні питань, пов’язаних із 
ЄС, із особливою увагою до моніторингу 
та адвокації імплементації Угоди про 
асоціацію (УА); 

2) зміцнення спроможності суб’єктів ГС 
відстежувати, оцінювати вплив та під-
тримувати реформи, пов’язані із УА; 

3) суттєве посилення ролі регіональних 
ЗМІ у адвокації реалізації секторальних 
реформ відповідно до УА; 

4) суттєве посилення ролі та візуального 
представлення громадянського суспіль-
ства у просуванні реформ та їх оцінці на 
національному та регіональному рівнях 
через потужну медіа-платформу

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
зацікавлені у співпраці з Комітетом з питань 
європейської інтеграції

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Проект надаватиме аналітику з регіонів про-
фільним комітетам
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Протидія торгівлі людьми в Україні

Донор/джерело фінансування
Агентство США з міжнародного розвитку USAID

Виконавець
Представництво Міжнародної організації з 
міграції в Україні

Тривалість
2004-2018 рр.

Сфера діяльності
Протидія торгівлі людьми

Адреса
вул Михайлівська 8, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 568-50-15
E-mail: iomkievcomm@iom.int
Веб-сайт: www.iom.org.ua

Контактна особа
Ольга Стрельцова

Цілі, місії, завдання
Передача наявних напрацювань у сфері проти-
дії торгівлі людьми у користування державним 
органам через впровадження національного 
механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи із протидії торгівлі людьми (НМВ) із 
всебічним залученням організацій громадян-
ського суспільства та посилення спроможнос-
тей на регіональному рівні з метою надання 
якісної реінтеграційної допомоги постражда-
лим від торгівлі людьми

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Аналіз законодавства, поширення міжнарод-
ної практики, організаційна та експертна під-
тримка

Рада громадських експертиз  
при Комітеті ВРУ з питань запобігання  
і протидії корупції

Виконавець
Незалежні експерти, обрані за відкритим кон-
курсом

Сфера діяльності
Запобігання і протидія корупції

Адреса
вул. Садова, 3а, будівля Комітетів ВРУ,
м. Київ, Україна

Тел.: 38 (063) 820-20-22
E-mail: rada.antykor.expert@gmail.com

Контактна особа
Хутор Тетяна

Цілі, місії, завдання
Проведення громадської антикорупційної екс-
пертизи всіх законопроектів, які реєструються 
у ВР України. 

Надання допомоги комітетам ВР України  
у здійсненні парламентського контролю за 
виконанням законодавства у сфері запобігання 
і протидії корупції
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“Рада за Європу: зміцнення 
спроможності та потенціалу  
Верховної Ради України”

Донор/джерело фінансування
Європейський Союз

Виконавець
Програма розвитку ООН в Україні

Тривалість
17 червня 2016 р. – 31 травня 2018 р.

Сфера діяльності
демократія та врядування

Адреса
вул. Інститутська, 28, блок Г, 
м. Київ, Україна,  01021
Тел.: 38 (044) 253-59-67
E-mail: jonathan.murphy@undp.org
Веб-сайт: www.ua.undp.org

Контактна особа
Jonathan Murphy (Team Leader)

Цілі, місії, завдання
Мета: Зміцнення потенціалу ВРУ щодо роз-
робки високоякісного законодавства та контр-
олю за його виконанням, зокрема законо-
давства, що стосується запровадження Угоди 
про асоціацію між ЄС та Україною, виконання 
своїх Конституційних прерогатив, а також дій у 
якості прикладу та рушійної сили реформ.
Завдання:

1) підтримка змін у парламентських про-
цедурах і процесах, встановлення рамок 

для підвищення якості законодавства по 
суті і за формою, та контролю за нею, 
зокрема, в контексті виконання Угоди 
про асоціацію;

2) зміцнення потенціалу Апарату (зокрема, 
співробітників секретаріату Голови та 
комітетів) з метою надання їм можли-
востей по забезпеченню ефективних і 
неупереджених послуг для ВРУ і депу-
татів;

3) забезпечення більшого ступеня прозо-
рості ВРУ та послідовнішої комунікації та 
діалогу з населенням

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітети Верховної Ради України, Апарат 
Верховної Ради України, Секретаріат Голови 
Верховної Ради України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України

- підготовка аналітичних матеріалів (коди-
фікації досвіду і накопичених уроків в 
галузі розвитку парламентаризму);

- організація інформаційних заходів (кон-
ференції, круглі столи, семінари);

- проведення навчальних заходів (візити, 
тренінги)
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“Реагування на порушення прав людини 
та посилення правової спроможності 
громадян та правозахисників в Україні” 
(“Права людини в дії”)

Донор/джерело фінансування
The U.S. Agency for International Development 
(USAID)

Виконавець
Громадська спілка “Українська Гельсінська 
спілка з прав людини”

Тривалість
8 вересня 2014 р. – 7 вересня 2017 р.

Сфера діяльності
Захист прав людини

Адреса
вул. Фролівська, 3/34, поверх 3, 
м. Київ, Україна, 04070
Тел.: 38 (044) 417-41-18
E-mail: office@helsinki.org.ua

Веб-сайт: www.helsinki.org.ua
Контактна особа
Борис Захаров

Цілі, місії, завдання
адвокація змін до законодавства України з 
точки зору захисту прав людини

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Аналітичні моніторингові звіти та інформація 
Центру Документування УГСПЛ
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Реєстрація місця проживання в Україні: 
проблеми та стратегії реформування

Донор/джерело фінансування
“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів 
України”, яку виконує Міжнародний фонд  
“Відродження” у партнерстві з “Фондом 
 розвитку аналітичних центрів” (TTF), та за 
фінансової підтримки посольства Швеції в 
Україні (SIDA)

Виконавець
Аналітичний центр CEDOS

Тривалість
Відсутні часові рамки

Сфера діяльності
Внутрішня міграція, аналіз даних

Адреса
вул. Кропивницького, 4, м. Київ, Україна,  01004
Тел.: 38 (044) 288-08-66,
Факс: 38 (044) 287-72-11
E-mail: info@cedos.org.ua, 
  a.fitisova@cedos.org.ua
Веб-сайт: www.cedos.org.ua/uk/migration

Контактна особа
Фітісова Анастасія

Цілі, місії, завдання
Мета проекту з’ясувати причини неефективної 
роботи системи реєстрації місця проживання 
та запропонувати обґрунтовану альтернативу 
взявши до уваги правові, економічні та соці-
альні аспекти цього питання

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування, Комітет з питань прав людини, націо-
нальних меншин і міжнаціональних відносин, 
Комітет з питань бюджету

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертні рекомендації
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Розробка курсу на зміцнення місцевого 
самоврядування в Україні (Пульс)

Донор/джерело фінансування
Агентство США з міжнародного розвитку USAID

Виконавець
Асоціація міст України

Тривалість
Січень 2016 р. – січень 2021 р.

Сфера діяльності
створення сприятливого середовища для 
впровадження децентралізаційної реформи в 
Україні, зміцнення місцевого самоврядування, 
поглиблення демократичних процесів роз-
витку територіальних громад та стабільності 
держави

Адреса
вул. Січових Стрільців, 73, 11 поверх, 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 486-28-78
E-mail: lazarenko@auc.org.ua,
  info@auc.org.ua
Веб-сайт: www.auc.org.ua 

Контактна особа
Лазаренко Наталія, заступник директора Про-
екту ПУЛЬС

Цілі, місії, завдання
Проект Розробка курсу на зміцнення міс-
цевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС) 
спрямований на створення сприятливого 
середовища для впровадження децентраліза-
ційної реформи в Україні, зміцнення місцевого 
самоврядування, поглиблення демократичних 
процесів розвитку територіальних громад та 
стабільності держави.
Цілі:

• удосконалення правового поля щодо 
проведення децентралізації в Україні;

• забезпечення внеску органів місцевого 
самоврядування у формування та впрова-
дження політики у сфері децентралізації;

• збільшення ресурсів місцевого самовря-
дування та посилення здатності органів 
місцевого самоврядування ними ефек-
тивно розпоряджатись;

• посилення спроможності та професій-
ного рівня усіх долучених до реформи 
груп.

До напрямів діяльності проекту ПУЛЬС 
належать:

• Формування правового поля децентралі-
заційної реформи

• Збільшення ресурсів місцевого самовря-
дування

• Посилення спроможності учасників 
реформи 

Проект готує секторальні Стратегії реформ 
та законодавчі карти їх реалізації у 9 сферах:

• Ресурсні: земля та майно, сталий розви-
ток громад, місцеві фінанси

• Сервісні: освіта, охорона здоров’я, соці-
альний захист, адміністративні послуги, 
житлово-комунальне господарство, 
кадри та організаційні питання

• Спеціальна тема: об’єднані територі-
альні громади

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого само-
врядування; Комітет з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального госпо-
дарства; Комітет з питань бюджету; Комітет з 
питань науки і освіти; Комітет з питань охорони 
здоров’я та інші. Апарат Верховної Ради

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Аналітичні висновки щодо законопроектів, 
участь у робочих групах з доопрацювання 
законопроектів, пропозиції щодо нових зако-
нів та внесення у чинні закони
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Сприяння розвитку торгівлі  
за рахунок сприяння діалогу  
між представниками громадянського 
суспільства і органами державної влади  
(Діалог з Сприяння Торгівлі)

Донор/джерело фінансування
Європейський Союз

Виконавець
інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій. “Асоціація Укрзовніштранс”

Тривалість
2014–2017 рр.

Сфера діяльності
міжнародна торгівля

Адреса
вул. Рейтарська 8/5а, 
м. Київ, Україна, 01030
Тел.: 38 (044) 278-63-42
E-mail: zaitsevas@ier.kiev.ua

Контактна особа
Кузяків Оксана

Цілі, місії, завдання
Мета : зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і 
НУО щодо визначення і реалізації заходів полі-
тики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи 
цим самим підґрунтя для успішної інтеграції 

України в світову економіку і подальшу інте-
грацію в ЄС зокрема.
Завдання:

• Покращення потенціалу бізнес-асоціацій 
і НУО щодо визначення адміністративних 
і регуляторних заходів, які спрямовані на 
сприяння розвитку торгівлі, здійснення 
моніторингу та оцінки прогресу їхнього 
виконання, а також пропагування змін, 
що створюють комфортні для ведення 
бізнесу умови;

• Сприяння політичному діалогу між 
бізнес-асоціаціями / НУО і органами 
державної влади, спрямованому на 
реалізацію заходів політики сприяння 
розвитку торгівлі;

• Зменшення торгових витрат в Україні

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань податкової та митної політики

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Звіти, аналітичні матеріали
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Український центр суспільних даних

Донор/джерело фінансування
USAID, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 
USAID, Міжнародний фонд “Відродження”, 
NED

Виконавець
Український центр суспільних даних

Сфера діяльності
збір та аналіз даних, моделювання можливих 
результатів законопроектів та проектів рішень, 
розробка інноваційних інструментів для 
роботи з даними, тренінги з питань відкритих 
даних

Адреса
вул. Казимира Малевича 86-Б, 
м. Київ, Україна, 03150
Тел.: 38 (044) 331-78-32
E-mail: inbox@socialdata.org.ua
Веб-сайт: www.socialdata.org.ua

Контактна особа
Сергій Васильченко, голова правління

Цілі, місії, завдання
Надання ефективних інструментів для при-
йняття суспільних рішень. Збір та система-
тизація масивів даних. Розробка систем (в 
тому числі і геоінформаційних) для роботи 
з даними. Підготовка аналітичних звітів на 
основі комплектного аналізу даних. Підви-
щення культури роботи з даними серед екс-
пертів та громадськості

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Веб ресурс “Місцеві вибори у територіальних 
громадах” (www.info-vybory.in.ua/), аналітичні 
матеріали, моделювання дії законів та законо-
проектів
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Фінансування освіти

Виконавець
Аналітичний центр CEDOS

Тривалість
Вересень 2015 р. – 2025 р.

Сфера діяльності
сфера освіти

Адреса
вул. Кропивницького, 4, м. Київ, Україна 01004
Тел.: 38 (044) 287-72-11,
 38 (044) 288-08-66
E-mail: info@cedos.org.ua
Веб-сайт: www.bit.ly/CEDOSPBF
   www.bit.ly/StudentsSES

Контактна особа
Єгор Стадний

Цілі, місії, завдання
Запровадження державного фінансування 

вищої освіти за результатами діяльності ВНЗ. 
Запуск збору на аналізу даних, які дозволять 
водночас поліпшувати роботу ВНЗ та фінан-
сувати передусім найкращі з них – дані щодо 
знань та мотивації вступників та студентів, про-
цедур забезпечення якості, працевлаштування 
випускників тощо. Запуск адресних стипендій 
за рівнем доходу осіб, які утримують студента, 
які розширять доступ соціально вразливим, 
але здібним, студентам до якісної освіти

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань освіти та науки

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Надання аналітики Комітету, пропозицій щодо 
правок до законів та законопроектів
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Шведсько-український проект 
“Підтримка децентралізації в Україні”

Донор/джерело фінансування
Уряд королівства Швеція через Шведське 
агентство міжнародного розвитку (Sida)

Виконавець
Шведсько-Український Проект “Підтримка 
децентралізації в Україні” впроваджує ком-
панія SKL International підвідомча організація 
Шведської асоціації місцевих влад і регіонів 
(SALAR)

Тривалість
2014–2018 рр.

Сфера діяльності
Проект міжнародної технічної допомоги “Під-
тримка децентралізації в Україні” здійснюється 
з метою надання допомоги у впровадженні 
реформи децентралізації влади та забез-
печення її довгострокового впливу шляхом 
вдосконалення місцевого самоврядування та 
надання послуг. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ПРОЕКТУ: Фінансова децентралізація:. 
Децентралізація у сфері освіти: Комунікація 
реформ

Адреса
вул. Богдана Хмельницького 30/10, офіс 1Б, 
м. Київ, Україна, 01030
Тел.: 38 (067) 234-55-67
E-mail: khavrylov@gmail.com
Веб-сайт: www.sklinternational.org.ua/ua/
   http://wiki.sklinternational.org.ua/

Контактна особа
Гаврилов Костянтин

Цілі, місії, завдання
Проект міжнародної технічної допомоги “Під-
тримка децентралізації в Україні” здійснюється 
з метою надання допомоги у впровадженні 

реформи децентралізації влади та забез-
печення її довгострокового впливу шляхом 
вдосконалення місцевого самоврядування та 
надання послуг.

Основні напрямки діяльності проекту:
• фінансова децентралізація,
• децентралізація у сфері освіти,
• комунікація реформ

1. Фінансова децентралізація
 Підтримка Міністерства фінансів України, 

Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України, Міністерства охо-
рони здоров’я України

2. Децентралізація у сфері освіти на централь-
ному, місцевому та регіональному рівнях

3. Комунікація реформ:
- Розповсюдження досвіду європейських 

країн в сфері децентралізації
- Розповсюдження інформації щодо 

перебігу реформ та кращих практик 
об’єднаних територіальних громад

- Посилення агентів змін на регіональ-
ному рівні, зокрема, підтримка мережі 
фахівців з комунікацій

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовря-
дування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертна підтримка, навчальні візити
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Шведсько-український проект  
Академії Фольке Бернадотта  
“Місцеве самоврядування та 
верховенство права в Україні”

Донор/джерело фінансування
Шведське агентство з міжнародного розвитку 
(Sida)

Виконавець
Академія Фольке Бернадотта

Тривалість
01 жовтня 2014 р. – 31 грудня 2017 р.

Сфера діяльності
Зміцнення принципів верховенства права у 
наданні публічних послуг органами місцевого 
самоврядування

Адреса
вул. Б. Хмельницького, 52А, 
м. Київ, Україна, 01030
Тел.: 38 (097) 299-07-24
E-mail: olya.luchka@gmail.com
Веб-сайт: www.ruleoflaw.in.ua

Контактна особа
Ольга Лучка

Цілі, місії, завдання
Метою Проекту є впровадження та подальше 
дотримання принципів верховенства права у 
місцевому самоврядуванні в Україні. Проект 
долучається до процесу реформ у сфері децен-
тралізації та місцевого самоврядування задля 
підвищення рівня прозорості у публічному 
адмініструванні України

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет ВРУ з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самовряду-
вання

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Підтримка заходів Комітету, співпраця в межах 
робочих груп та засідань Комітету
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Шкільна карта України

Донор/джерело фінансування
Open Society Foundationtions

Виконавець
Аналітики центру CEDOS

Сфера діяльності
освіта, аналіз даних

Адреса
вул. Кропивницького, 
м. Київ, Україна,  01004
Тел.: 38 (044) 287-72-11,
 38 (044) 288-08-66
E-mail: info@cedos.org.ua, 
  estadniy@cedos.org.ua
Веб-сайт: www.cedos.org.ua/edustat

Контактна особа
Єгор Стадний

Цілі, місії, завдання
До завдань проекту належать: моніторинг 
стану закладів середньої загальної освіти; 
визначення регіональних відмінностей між 
школами в Україні та цікавих фактів про дані 
установи з метою надання можливості журна-
лістам, громадським активістам, батькам, вчи-
телям та усім зацікавленим особам мати змогу 
бути поінформованими щодо фінансування і 
стану шкільної мережі, учнів та вчителів, шкіль-
них приміщень і обладнання тощо

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань освіти та науки

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Надання аналітики Комітету, пропозицій щодо 
правок до законів та законопроектів





ОРГАНІЗАЦІЇ
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Аналітичний центр  
DiXi Group

Сфера діяльності
Енергетична сфера

Адреса
вул. Інститутська, 18А, 
01021, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 253-66-94
E-mail: author@dixigroup.org
Веб-сайт: www.dixigroup.org

Контактна особа
Анастасія Єрмакова, менеджер з надання 
інформації

Цілі, місії, завдання
1) Посилення прозорості в галузі енерге-

тики та освітнього компоненту щодо цієї 
діяльності,

2) Використання нових інструментів з 
метою спрощення донесення інформації 
про реформи в енергетиці до широких 
верств населення, 

3) Сприяння урядовцям, політикам та 
журналістам у розумінні кінцевої мети 
реформ та інструментів, які потрібні для 
досягнення цієї мети,

4) Сприяння у поліпшенні комунікації щодо 
змісту реформ через демонстрацію кон-
кретних переваг для споживача,

5) Формування майданчиків для взаємодії, 
вироблення компромісних рішень

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань паливно-енергетичного комп-
лексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертні зустрічі, консультації, участь у 
 дорадчих органах, підготовка аналітичних 
матеріалів
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Аналітичний центр CEDOS

Донор/джерело фінансування
Open Society Initiative for Europe, National 
Endowment for Democracy, Charles Stewart Mott 
Foundation

Сфера діяльності
Освіта, міграція, міський розвиток

Адреса
вул. Кропивницького, 01004, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 288-08-66,
 38 (044) 287-72-11
E-mail: info@cedos.org.ua, 
  ag@cedos.org.ua
Веб-сайт: www.cedos.org.ua

Контактна особа
Анастасія Безверха

Цілі, місії, завдання
Дослідження державної політики та суспільних 
процесів у сферах освіти, міграції та міського 
розвитку з метою формування прогресивних 
інституцій та посилення участі громадян 

у прий нятті рішень. Збір та аналіз даних, 
 ілюстрація їх та забезпечення доступу широ-
кого загалу  до інформації; підготовка аналітич-
них записок та звітів, розробка стратегії кращих 
політик та інструментів втілення їх у життя

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет з питань науки і освіти; Комітет з 
питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення,

• Комітет з питань прав людини, націо-
нальних меншин і міжнаціональних від-
носин,

• Комітет з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Аналітичні записки і звіти, довідники, розробка 
законопроектів та правок до законів
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Асоціація українських моніторів 
дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів  
(Асоціація УМДПЛ)

Донор/джерело фінансування
Інституційна підтримка: Фонд Чарльза Стюарта 
Мотта, Фундація Інституту відкритого суспіль-
ства (FOSI) Проект “Моніторингова кампанія 
відкритості Національної поліції” ПРОООН в 
Україні за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Данії

Сфера діяльності
Моніторинг дотримання прав людини та осно-
воположних свобод у діяльності правоохорон-
них органів

Адреса
а/с 496, 01001, м. Київ, Україна, 
Тел.: 38 (044) 253-40 -36
E-mail: umdpl.association@gmail.com
Веб-сайт: www.umdpl.info

Контактна особа
Євген Крапивін - Експертна група "Поліція під 
контролем", Олександр Федорук, програма 
"Права людини за ґратами"

Цілі, місії, завдання
Асоціація УМДПЛ – неурядова правозахисна 
організація, що здійснює всеукраїнський моні-
торинг дотримання прав людини у діяльності 
правоохоронних органів та розробляє реко-
мендації щодо необхідних системних змін для 
покращення діяльності таких органів.

Організацію створено після розформування 
Управління моніторингу дотримання прав 
людини в системі МВС України, яке існувало в 
2008-2010 рр. Діяльність організації охоплює 
6 тематичних програм та ініціатив: Експертна 
група “Поліція під контролем”; Просвітництво; 
Моніторингова кампанія “Поліція під контр-
олем”; Права людини за ґратами; Real Stories 
Production: про права людини мовою мисте-
цтва; Інтернет-альманах “Антидот”.

Місія:
• забезпечення дотримання прав та сво-

бод людини у роботі правоохоронних 
органів шляхом розвитку дієвого гро-
мадського контролю.

Цілі: 
• створення ефективної системи громад-

ського контролю за діяльністю право-
охоронних органів,

• здійснення впливу на роботу правоохо-
ронних органів задля забезпечення від-
критості та прозорості в їхній діяльності,

• підвищення рівня правової свідомості 
громадянського суспільства та готовності 
захисту своїх прав,

• сприяння підвищенню мотивації праців-
ників правоохоронних органів дотриму-
ватись прав людини у своїй діяльності

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності, 

• Комітет Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Тематичні наукові дослідження. Публіка-
ція наукових, науково-практичних видань, 
зокрема аналітичних звітів та записок за 
результатами наукових досліджень, надання 
висновків та пропозицій. Інформаційний 
бюлетень про реформу органів правопорядку 
в Україні
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Всеукраїнська громадська організація 
“Асоціація сприяння самоорганізації 
населення”

Донор/джерело фінансування
гранти донорських установ

Сфера діяльності
Розвиток місцевого самоврядування, розвиток 
громадянського суспільства

Адреса
вул. Маразліївська, 38, 
65014, м. Одеса, Україна
Тел.: 38 (044) 736-68-30
E-mail: samoorg@ukr.net
Веб-сайт: www.acsa.com.ua, 
   www.samoorg.com.ua

Контактна особа
Андрій Крупник

Цілі, місії, завдання
Місія Асоціації: сприяння розбудові громадян-
ського суспільства в Україні через розвиток 
самоорганізації населення та створення дієвої 
системи участі членів територіальних громад в 
управлінні місцевими справами.
Асоціація діє у таких напрямках:

• вплив на органи публічної влади з метою 
їх демократизації та підвищення соціаль-
ної ефективності їхньої діяльності,

• вироблення та поширення в суспільстві 
ідей самоорганізації, самоврядування, 
соціального партнерства та взаємодо-

помоги, становлення громадянського 
суспільства,

• посилення інституційних спроможностей 
органів місцевої публічної влади, органі-
зацій громадянського суспільства, ОСНів, 
ініціативних груп.

Організація має осередки в 18 регіонах 
України (в місті Києві, Запорізькій, Кіровоград-
ській, Луганській, Львівській, Миколаївській, 
Одеській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій 
та інших областях). Входить до складу ALDA 
(Європейська Асоціація місцевої демокра-
тії), Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет Верховної Ради України з питань дер-
жавного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Надання зазначеному Комітету аналітичних 
матеріалів щодо реформи децентралізації та 
допомоги з вдосконалення нормативно-пра-
вової бази, що регламентує реалізацію форм 
місцевої демократії
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Громадська організація "Ліга інтернів"

Донор/джерело фінансування
USAID

Сфера діяльності
Стажування молоді в органах державної влади

Адреса
вул. Велика Житомирська, 11, к. 511, 
м. Київ., Україна
Тел.: 38 (044) 255-92-44
E-mail: liga.interniv@gmail.com
Веб-сайт: www.interns.org.ua

Контактна особа
Савіна Марія
Цілі, місії, завдання
Сприяти розвитку молодих фахівців шляхом 

створення платформи для комунікації з метою 
постійного оновлення державного апарату 
та для реалізації спільних проектів у сферах 
державного управління, бізнесу, громадської 
діяльності.

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Управління кадрів Апарату ВРУ

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
інтерни, промотування ресурсів е-парламенту 
(база обговорення законопроектів, е-петиції, 
база ГО, що співпрацюють з Верховною Радою)

Громадська Організація "Моніторів 
Національного Превентивного 
Механізму "Україна без тортур"

Донор/джерело фінансування
Міжнародний Фонд Відродження

Виконавець
НПМ "Україна без тортур"

Сфера діяльності
Захист прав людини

Адреса
провулок Хорива 5,м.Київ, Україна
Тел.: 38 (067) 011-45-45
E-mail: ukraine.without.torture@gmail.com
Веб-сайт: www.npm.org.ua

Контактна особа
Русаневич Галина

Цілі, місії, завдання
Попередження катувань у місцях несвободи 
України. Задоволення та захист законних 

соціальних, економічних та інших спільних 
інтересів громадян, які залучені до реалізації 
Національного превентивного механізму. 
Сприяння досягненню дотримання положень 
Конвенції проти катувань. Превенція жорсто-
ких, що принижують гідність видів поводження 
та покарання та прав людини. Підвищення 
статусу монітора НПМ у суспільстві

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Щорічна доповідь "Моніторинг місць несво-
боди в Україні"
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Громадська організація  
"Центр демократії та верховенства 
права" (ЦЕДЕМ)

Донор/джерело фінансування
Swedish Government, European Union, USAID

Виконавець
Посилення коаліції Реанімаційний Пакет 
Реформ. ЧЕСНО.Фільтруй суд! Проекти 
"У-Медіа", спрямовані на зміцнення незалеж-
них ЗМІ. Ініціатива "Відкритий парламент". 
Юридична підтримка ініціатив Руху ЧЕСНО. 
Ініціатива 11 на захист викривачів. "Платформа 
з доступу до публічної інформації “Омбудсман 
плюс”. Кампанія "За безпечні дороги". Відкри-
тий університет реформ

Сфера діяльності
Аналітично-адвокаційна діяльність

Адреса
вул. М.Заньковецької 3/1, офіс 12, 
м. Київ, Україна
Тел.: 380 (44) 496-05-80
E-mail: info@cedem.org.ua
Веб-сайт: www.cedem.org.ua

Контактна особа
Тетяна Семілетко, tetiana.s@medialaw.kiev.ua

Цілі, місії, завдання
Утвердження верховенства права, розвиток 
незалежних медіа та посилення ролі грома-
дянського суспільства

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет з питань свободи слова та інфор-
маційної політики,

• керівництво ВР та Апарату ВР

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Участь у розробці Комунікаційної стратегії для 
ВРУ та звітності народних депутатів в рамках 
ініціативи "Відкритий парламент". Участь у 
розробці проектів законів 
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Громадська організація Центр ЮЕЙ 
(проекти ЧЕСНО, Сильні Громади, Стеж 
за грошима, Мережа центрів ДІЙ)

Донор/джерело фінансування
SIDA, OMIDYAR NETWORK, PACT, CHEMONICS/
UCBI, NDI, NED

Сфера діяльності
прозорість, підзвітність української політики

Адреса
вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, поверх 9, 
01010, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (067) 658-77-98, 
 38 (063) 854-74-85
E-mail: ua.centre@gmail.com
Веб-сайт: www.centreua.org

Контактна особа
Олександра Криворучко (063) 854-74-85

Цілі, місії, завдання
Місія організації: творити відкрите суспільство 
через спільні дії громадян.

Мета: забезпечення умов ефективної самоор-
ганізації громадян для здійснення та захисту 
їх прав і свобод та досягнення якісних змін у 
розбудові відкритого суспільства.

Наша ціль на 2016–2018 рр. – запровадити 
повний цикл публічної політики для імплемен-
тації демократичних реформ задля:

• забезпечення рівного доступу до полі-
тики

• запровадження контролю за використан-
ням публічних фінансів

• залучення громадян до прийняття 
рішень

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Апарат ВРУ та спікер ВРУ (в рамках ініці-
ативи "Відкритий Парламент"),

• Комітет Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин, 

• Комітет з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування, Комітет з питань запо-
бігання і протидії корупції

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України

1) експертні рекомендації щодо вдоскона-
лення регламенту ВРУ, її комунікаційної 
стратегії та комплексних парламентських 
реформ, включно з вирішенням про-
блеми не особистого голосування та 
невідвідуваності засідань,

2) онлайн-форма для звітування народних 
депутатів про свою діяльність (на етапі 
розробки),

3) методичний посібник "Інструменти вза-
ємодії влади з громадою" 

 http://gromady.dn.ua/posibnyk ,
4) інформаційно-аналітичні статті щодо 

перебігу децентралізації та застосування 
інструментів партисипативної демократії 
в містах проекту
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ГО "Інтерньюз-Україна"

Донор/джерело фінансування
USAID

Тривалість
Листопад 2013 р. – листопад 2018 р.

Сфера діяльності
медіа та комунікації

Адреса
вул. Ризька 15, 04112 , м. Київ, Україна, 
Тел.: 38 (093) 403-58-87,
 38 (044) 501-92-03
E-mail: kparyhina@internews.ua
Веб-сайт: www.internews.ua

Контактна особа
Паригіна Катерина

Цілі, місії, завдання
Основними цілями “Інтерньюз-Україна” є 
становлення незалежних та плюралістичних 

медіа в Україні; підвищення стандартів жур-
налістики; удосконалення законодавчої бази, 
що регулює відносини в сфері медіа в Україні; 
розвиток нових медіа; встановлення ефек-
тивної співпраці між медіа, третім сектором 
та владою, а також підтримка європейської 
інтеграції України. Через досягнення цих цілей 
“Інтерньюз-Україна” робить свій вагомий вне-
сок в розвиток повноцінної демократії і грома-
дянського суспільства в Україні.

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
З усіма комітетами ВР України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
посібники, міжплатформовий додаток, освітні 
відеоролики, створення інфографік
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ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив"

Донор/джерело фінансування
USAID

Сфера діяльності
Моніторинг та покращення виборчого зако-
нодавства, діяльності політичних партій, 
боротьби з корупцією, соціальної політики, 
забезпечення свободи слова, місцевого само-
врядування.

Адреса
вул. Нижній Вал, 15, оф. 303, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 531-37-68
E-mail: info@laboratory.kіev.ua
Веб-сайт: www.parliament.org.ua

Контактна особа
Заславський Олександр

Цілі, місії, завдання
1. Підвищення ефективності залучення 

громадян до законодавчого процесу,
2. Підвищення рівня залучення грома-

дян (передусім молодих) до процесу 
вироблення політики на різних етапах 
розробки політики (в тому числі участь у 
виборах різних рівнів),

3. Посилення ефективності незалежного 
парламентського контролю за виконав-
чою владою

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування, 

• Комітет з питань європейської інтеграції, 
• Комітет з питань запобігання і протидії 

корупції, 
• Комітет з питань науки і освіти, 
• Комітет з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки, 

• Комітет з питань податкової та митної 
політики, 

• Комітет з питань правової політики та 
правосуддя, 

• Комітет з питань Регламенту та організа-
ції роботи Верховної Ради України, 

• Комітет з питань транспорту

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Аналітичні матеріали (Policy Paper, Policy 
Research), аналітичні довідки (Info Brief), 
щоквартальний "Часопис "ПАРЛАМЕНТ", 
аль тер нативні експертні доповіді від громад-
ськості (Shadow Reports)
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Інститут законодавства  
Верховної Ради України

Донор/джерело фінансування
державний бюджет

Виконавець
Директор Інституту Копиленко Олександр 
Любимович, Член-кореспондент НАН України, 
академік Національної академії правових наук 
України, доктор юридичних наук, професор.

Сфера діяльності
Науково-правового забезпечення законодав-
чої діяльності Верховної Ради України.

Адреса
пров. Несторівський, 4 
04053, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 235-96-01
E-mail: zak_norm@rada.gov.ua – загальна,
  Lkakaulina@gmail.com
Веб-сайт: www.instzak.rada.gov.ua

Контактна особа
Янчук Артем Олександрович, Мищак Іван 
Миколайович, Какауліна Людмила Миколаївна 
(секретаріат)

Цілі, місії, завдання
Основними завданнями Інституту є підго-
товка пропозицій щодо формування стратегії 
державної правової політики Верховної Ради 
України; розробка наукових концепцій розви-
тку національного законодавства; проведення 
порівняльних досліджень законодавства 

України й законодавств іноземних держав. На 
Інститут також покладено завдання щодо під-
готовки проектів перспективних та поточних 
державних програм законопроектних робіт 
Верховної Ради України; організації моніто-
рингу ефективності чинного законодавства 
України та прогнозування наслідків його 
застосування; підготовки проектів законів з 
найважливіших питань розвитку суспільства 
і держави та їх наукове обґрунтування; про-
ведення наукової експертизи проектів законо-
давчих актів України.

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• всі комітети Верховної Ради України, 
• підрозділи Апарату

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Науково-практичні збірки з фундаменталь-
них та прикладних досліджень розвитку 
законодавства України; матеріали з аналізу 
ефективності механізму застосування чинного 
законодавства; пропозиції щодо усунення 
неуз годженостей і суперечностей між окре-
мими актами законодавства та заповнення у 
ньому правових прогалин, щодо законодав-
чого забезпечення виконання Україною взятих 
на себе міжнародних зобов’язань; висновки 
до законопроектів тощо.
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Європейський інформаційно-
дослідницький центр

Донор/джерело фінансування
USAID

Виконавець
Фонд Східна Європа

Тривалість
2013-2018 рр.

Сфера діяльності
Інформаційна підтримка законотворчої діяль-
ності у Верховній Раді України

Адреса
вул. Садова 3А, каб. 434, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 255-36-69
E-mail: euinfocenter@rada.gov.ua
Веб-сайт: www.euinfocenter.rada.gov.ua

Контактна особа
Роман Кобець

Цілі, місії, завдання
Європейський інформаційно-дослідницький 
центр у Верховній Раді України проводить 

пошукову, аналітичну і дослідницьку роботу 
щодо галузевих політик та права інших держав 
(насамперед країн ЄС) і міжнародних організа-
цій з метою сприяння у законотворчому про-
цесі народним депутатам України, Комітетам 
Верховної Ради України та структурним підроз-
ділам Апарату Верховної Ради України

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань європейської інтеграції

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Інформаційні довідки на запити народних 
депутатів України, Комітетів Верховної Ради 
України та структурних підрозділів Апарату 
Верховної Ради України; дослідження з питань 
державної політики (Policy Pepers, Info Briefs)
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Коаліція з протидії дискримінації в Україні

Донор/джерело фінансування
МФ "Відродження", Feedom House, 
 Європейська Комісія, інші

Виконавець
Громадські організації та експерти – учасники 
Коаліції

Сфера діяльності
Антидискримінаційна політика

Адреса
Київ 126, а/с 75, 03039
Тел.: 38 (050) 402-34-56
E-mail: info@antidi.org.ua, 
  public.alternative@gmail.com
Веб-сайт: www.antidi.org.ua

Контактна особа
Марія Ясеновська

Цілі, місії, завдання
1) Формування правових та інституційних 

інструментів і механізмів забезпечення 
рівності,

2) Забезпечення суспільної підтримки для 
досягнення дійсної рівності,

3) Розвиток Коаліції як лідера руху з проти-
дії дискримінації

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з прав людини

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Пропозиції по вдосконаленню законодавства, 
експертні оцінки
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Національна бібліотека України імені 
В.І. Вернадського (Фонд Президентів 
України, Національна юридична 
бібліотека, Служба інформаційно-
аналітичного забезпечення органів 
державної влади)

Донор/джерело фінансування
Держфінансування

Виконавець
Фонд Президентів України, Національна 
юридична бібліотека, Служба інформаційно-
аналітичного забезпечення органів державної 
влади

Сфера діяльності
Інформаційно-аналітичне забезпечення орга-
нів державної влади

Адреса
просп. Голосіївський, 3, 03039, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 525-81-04,
 38 (044) 525-54-70
E-mail: nbuv2007@ukr.net, 
  galaganl@ukr.net
Веб-сайт: www.nbuv.gov.ua,
   nbuviap.gov.ua

Контактна особа
Галаган Людмила Миколаївна
(galaganl@ukr.net)

Цілі, місії, завдання
Інформаційний супровід економічних, полі-

тичних, соціальних, національних та куль-
турно-освітніх процесів у державі, діяльності 
органів влади, політичних партій та громад-
ських організацій; розробка теоретичних та 
науково-практичних питань інформаційного 
обслуговування органів державної влади на 
основі впровадження електронних інформа-
ційних технологій; підготовка інформаційно-
аналітичної та аналітично-прогнозної продукції

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет з питань бюджету, 
• Комітет з питань свободи слова та інфор-

маційної політики, 
• Комітет з питань податкової та митної 

політики, 
• Комітет з питань фінансової політики і 

банківської діяльності

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Інформаційно-аналітична продукція: "Громад-
ська думка про правотворення", "Конституцій-
ний процес в Україні", "Резонанс"
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Реанімаційній Пакет Реформ

Донор/джерело фінансування
Європейська комісія

Виконавець
Центр демократії та верховенства права 
( проект Посилення коаліції Реанімаційний 
Пакет Реформ)

Тривалість
1 червня 2016 р. – 1 червня 2018 р.

Сфера діяльності
РПР - це координаційний центр для 79 неуря-
дових організацій та 22 експертних груп, котрі 
розробляють, просувають і контролюють реа-
лізацію реформ у ключових сферах

Адреса
вул. Ольгинська, 6, 2 поверх, оф. 21,
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (067) 401-20-48
E-mail: platforma.reform@gmail.com
Веб-сайт: www.rpr.org.ua

Контактна особа
Вадим Міський, керівник відділу адвокації

Цілі, місії, завдання
• Адвокатція прийняття та впровадження 

пропозицій щодо реформ експертних 
груп РПР,

• Підвищення спроможності груп та екс-
пертів РПР в аналізі політики,

• Ефективна співпраця з Верховної Радою

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Співпраця з народними депутатами та секрета-
ріатами більшості парламентських комітетів та 
Апаратом Голови Верховної Ради

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
законопроекти, пропозиції до них, аналітика 
та громадський порядок денний для кожного 
сесійного тижня
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Сильні громади

Донор/джерело фінансування
UCBI

Виконавець
Рух "Сильні громади"

Тривалість
Організація функціонує з січня 2015 р.

Сфера діяльності
Контроль представників влади та місцевого 
самоврядування, підвищення якості управ-
ління

Адреса
вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, к. 907
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (050) 525-09-87
E-mail: postrovskyi@gmail.com
Веб-сайт: www.gromady.dn.ua

Контактна особа
Павло Островський

Цілі, місії, завдання
Контроль представників влади та місцевого 
самоврядування, об'єднання громадян 
навколо вирішення актуальних проблем гро-
мад, моніторинг закупівель в системах E-data 
та Prozorro, налагодження комунікації між 
громадою та місцевим самоврядуванням

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Методичний посібник "Інструменти взаємодії 
влади з громадою у питаннях та відповідях"
http://gromady.dn.ua/posibnyk

Український форум благодійників

Виконавець
International Development Group, LLC

Сфера діяльності
Сфера благодійництва

Адреса
04070, м. Київ, вул. Іллінська, 18, оф. 1
Тел.: 38 (044) 425-92-94 
Факс: 38 (044) 425-92-95
E-mail: info@ufb.org.ua
Веб-сайт: www.ufb.org.ua

Контактна особа
Анна Гулевська-Черниш – директор УФБ

Цілі, місії, завдання
Форум сприяє розвитку відповідального, про-
зорого та підзвітного благодійництва.
Наші цілі та завдання: 

1. Адвокація сприятливого нормативно-пра-
вового поля для благодійної діяльності. 

2. Підвищення рівня довіри до благодійни-
цтва у суспільстві.

3. Сприяння організаційній спроможності 
сектору благодійництва
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Центр політико-правових реформ

Донор/джерело фінансування
Міжнародні організації

Сфера діяльності
Конституціоналізм, публічна адміністрація, 
адміністративні послуги, судівництво, протидія 
корупції, кримінальна юстиція

Адреса
вул. Хрещатик 4, оф. 13, 
01001, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 278-03-17,
 38 (044) 278-03-72,
Факс: 38 (044) 278-16-55
E-mail: centre@pravo.org.ua
Веб-сайт: www.pravo.org.ua/ua

Контактна особа
Коліушко Ігор Борисович

Цілі, місії, завдання
Місією Центру політико-правових реформ є 
сприяння інституційним реформам для утвер-
дження в Україні демократії, верховенства 
права, належного урядування та європейських 
цінностей. 

Основними завданнями Центру є: роз-
роблення державної політики у певній сфері 
публічно-правових відносин та сприяння її 
належного впровадження; наукова і кон-
сультативна діяльність з метою теоретичного 
обґрунтування пропонованих змін та доне-
сення правових позицій до суб'єктів прийняття 
рішень; освітня робота з метою мобілізації 
політиків, громадськості для вирішення спіль-

них проблем або з метою проведення навчань 
для конкретних цільових аудиторій; моні-
торинг діяльності органів влади на предмет 
дотримання Конституції та законів України, 
зобов'язань, що випливають із членства у Раді 
Європи, та умов євроінтеграції

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• Комітет з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування, 

• Комітет з питань європейської інтеграції, 
• Комітет з питань законодавчого забез-

печення правоохоронної діяльності, 
• Комітет з питань запобігання і протидії 

корупції, 
• Комітет з питань прав людини, націо-

нальних меншин і міжнаціональних від-
носин, 

• Комітет з питань правової політики та 
правосуддя, 

• Комітет з питань Регламенту та організа-
ції роботи Верховної Ради України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертні висновки на законопроекти, висно-
вки щодо антикорупційної експертизи, аналі-
тичні записки, законопроекти та поправки до 
них, аналітичні дослідження, моніторингові 
звіти щодо реалізації законодавства





ФОНДИ, 
ПРЕДСТАВНИЦТВА 

МІЖНАРОДНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ДИПЛОМАТИЧНІ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА
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Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID)

Сфера діяльності
економічна та гуманітарна допомога

Адреса
вул. Ігоря Сікорського, 4, 
04112, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 521-50-00
Факс: 38 (044) 521-52-45
E-mail: kyvinfo@usaid.gov
Веб-сайт: http://ukraine.usaid.gov

Цілі, місії, завдання
Вже понад 55 років через Агентство США з між-
народного розвитку (USAID) американський 

народ надає економічну та гуманітарну допо-
могу різним країнам світу. В Україні підтримка 
з боку USAID зосереджена на трьох напрямах: 
охорона здоров’я та соціальні перетворення, 
економічне зростання, а також демокра-
тія та управління. Починаючи з 1992 року, 
USAID надало технічну та гуманітарну допо-
могу Україні на суму 2 млрд. доларів США. 
За додатковою інформацією про програми 
USAID в Україні можна звертатися до відділу 
зв’язків з громадськістю USAID за телефоном:  
+38 (044) 521-5753.
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Американська асоціація юристів 
Ініціатива з верховенства права

Донор/джерело фінансування
Уряд США, міжнародні донорські інституції

Виконавець
Американська асоціація юристів Ініціатива з 
верховенства права

Сфера діяльності
Реформа кримінальної юстиції, система без-
оплатної правової допомоги, права людини

Адреса
вул. Гусовського 4а, офіс 16, 
01011, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (067) 500-16-41
E-mail: dmytro.filipenko@abaroli.org
Веб-сайт: www.abaroli.org

Контактна особа
Дмитро Філіпенко

Цілі, місії, завдання
Американська асоціація юристів Ініціатива 
з верховенства права є міжнародною неко-
мерційною організацією, яка сприяє розвитку 

справедливості, економічних можливостей 
і людської гідності на основі верховенства 
права. ABA ROLI реалізує проекти технічної 
допомоги, що фінансуються міжнародними 
донорськими організаціями і США.

Діяльність ABA ROLI в Україні включає в 
себе широке коло питань реформи юсти-
ції та юридичної освіти. Ми допомагаємо 
юридичним клінікам, адвокасі центрам, які 
надають громадськості підтримку і юридичні 
консультації для малозабезпечених верств 
населення, проводимо тренінги для адвока-
тів і надаємо технічну допомогу в розробці 
й перегляді законодавства. Ми підтримуємо 
заходи по боротьбі з корупцією, кіберзлочин-
ністю і торгівлею людьми та були залучені до 
реформування правоохоронної системи. Ми 
також підтримуємо ініціативи, спрямовані на 
вирішення проблем ксенофобії, расизму та 
етнічної дискримінації.

В даний час ABA ROLI реалізує в Україні 
програму Інтернет Свободи, що фінансується 
Департаментом праці та прав людини (DRL) 
Державного департаменту США
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Американські Ради з міжнародної oсвіти: 
ACTR/ACCELS

Сфера діяльності
сфера освіти

Адреса
вул. Еспланадна, 20, 6-й поверx, 
01001, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 289-39-52
Факс: 38 (044) 289-39-21
E-mail: edusa@americancouncils.org.ua
Веб-сайт: www.americancouncils.org.ua/

Цілі, місії, завдання:
Американські Ради застосовують свій досвід 
у створенні та втіленні програм академічних 
обмінів, професійних тренінгів, розробці 
нав чальних планів і тестів, а також наданні 
технічної допомоги та консультаційних послуг 
з питань освіти у США

Балтійсько-Євразійський 
міжпарламентський навчальний інститут

Донор/джерело фінансування
National Endowment for Democracy (NED)

Виконавець
International Republican Institute

Тривалість
2015–2017 рр.

Сфера діяльності
Налагодження внутрішніх та зовнішніх комуні-
каційних процесів в парламенті

Адреса
Спортивна площа, 3-в, 2 під'їзд, 8 поверх
Тел.: 38 (044) 289 77 40
E-mail: iriukraine@iri.org
  vsharlai@iri.org
Веб-сайт: www.iri.org.ua

Цілі, місії, завдання
Міжнародний республіканський інститут 

(МРІ) працює над утвердженням свободи 
та демократії в усьому світі, допомагаючи 
політичним партіям діяти більш конкретно та 
відповідально, підтримуючи участь громадян 
у розробці державної політики та сприяючи 
збільшенню ролі соціально маргіналізова-
них верств населення, включно з жінками та 
молоддю, у політичному процесі

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет у закордонних справах

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Програма обміну досвідом для народних 
депутатів, їх помічників та працівників апарату 
Верховної Ради України
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Бюро з демократичних інститутів і прав 
людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ)

Виконавець
OSCE/ODIHR

Сфера діяльності
Права людини

Адреса
OSCE/ODIHR, Miodowa 10, 00-251 Warsaw
Тел.: 48 22 520-07-24
E-mail: agata.rzewuska@odihr.pl
Веб-сайт: www.osce.org/odihr

Контактна особа
Agata Rzewuska

Цілі, місії, завдання
БДІПЛ сприяє проведенню демократич-
них виборів шляхом організації всебічного 
спостереження за виборчими процесами, 
виконанню державами-учасницями ОБСЄ 
своїх зобов’язань щодо людського виміру 
шляхом надання експертних оцінок та прак-
тичної підтримки у будівництві демокра-
тичних інститутів, реалізовує різного роду 
проекти, спрямовані на розвиток та зміц-
нення її демократичних інститутів, здійснює 

навчальні програми для державних органів 
та неурядових організацій щодо підтримки, 
заохочення і контролю за дотриманням прав 
людини, надає допомогу місіям ОБСЄ тощо. 
БДІПЛ також відіграє важливу роль в акти-
візації діалогу між державами, урядами та 
громадянським суспільством. БДІПЛ органі-
зовує щорічні конференції ОБСЄ з людського 
виміру, три додаткові зустрічі та семінар, на 
яких розглядається прогрес урядів і надається 
можливість неурядовим організаціям вільно 
висловити свою стурбованість

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Міжфракційне депутатське об'єднання спри-
яння ґендерній рівності "Рівні можливості", 
Комітет з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин, залу-
чення в заходах у сфері парламентської етики.

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Публікації
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ГО "Інститут податкових реформ"

Донор/джерело фінансування
Представники малого та середнього бізнесу 
України

Виконавець
ГО "Інститут податкових реформ"

Сфера діяльності
Моніторинг державної податкової політики, 
проведення фахової дискусійної платформи, 
медіація, адвокасі, розвиток підприємництва, 
видавнича діяльність.

Адреса
вул. Тарасівська, 4, оф. 2, 
01033, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (067) 539-00-27
E-mail: ngo.ipr@gmail.com
Веб-сайт: www.ngoipr.org.ua

Контактна особа
Керівник - Голова Ради ГО "Інститут податкових 
реформ" Олена Хотенко.

Цілі, місії, завдання
ГО "Інститут податкових реформ" об’єднує 
провідних фахівців і науковців, представників 
бізнес-середовища та органів державної влади 
з метою розробки стратегії реформування 
податкової політики задля забезпечення 
сталого суспільно-економічного розвитку в 
Україні.

Ми діємо в інтересах малого та середнього 
бізнесу, оскільки віримо, що найкоротшим 
шляхом для підвищення загального добробуту 
є покращення умов ведення бізнесу в Україні.

Для досягнення балансу інтересів бізнесу та 
держави ми досліджуємо державну політику з 
метою впливу на неї.

За допомогою досліджень ми прагнемо 
знизити витрати держави на збір податків, 
встановити справедливі ставки податків, уне-

можливити використання податкових органів 
для тиску на підприємців.

Ми віримо, що справжнього впливу дося-
гають лише політично незалежні дослідницькі 
осередки, чиї поради спираються на наукові 
факти, а не ідеологічні засади чи поточні полі-
тичні інтереси.

Місія:
• налагодження сприятливого клімату для 

розвитку підприємництва та інвестицій-
ної привабливості країни;

• підвищення соціальної відповідальності 
платників податків та розвитку податко-
вої культури у суспільстві;

• сприяння розвитку партнерських від-
носин між органами державної влади та 
бізнес-середовищем;

• об’єднання всіх зацікавлених сторін 
навколо питання трансформації та 
реформування податкової політики

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Упродовж півтора року існування Інституту 
податкових реформ нашими експертами та 
аналітиками підготовлений цілий пакет зако-
нодавчих ініціатив, частину яких вже імпле-
ментовано в діяльність державних органів. 

Діяльність нашої організації також пред-
ставлена у Громадській раді при Комітеті 
Верховної Ради України з питань податкової та 
митної політики. Наші експерти беруть участь в 
обговореннях найактуальніших законодавчих 
ініціатив що знаходяться на розгляді в Комітеті
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Київський офіс Інституту Кеннана

Донор/джерело фінансування
Woodrow Wilson Center, Washington DC/  
Центр Вудро Вілсона, Вашингтон

Виконавець
Катерина Смаглій, директор

Сфера діяльності
Аналіз та розробка держаної політики у сфері 
національної пам'яті, культури, освіти та куль-
турної дипломатії

Адреса
вул. Еспланадна 20, офіс 629, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 461-99-20
E-mail: ksmagliy@kennankyiv.org
Веб-сайт: www.kennankyiv.org 

Контактна особа
Катерина Смаглій, директор

Цілі, місії, завдання
Аналітична робота у сфері гуманітарної, куль-
турної та освітньої реформ

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет Верховної Ради у закордонних справах

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Аналітика у сфері культурної дипломатії, 
політики щодо переміщених університетів 
Донбасу, відносин України зі США та Ізраїлем

Корпус миру США в Україні

Донор/джерело фінансування
Конгрес США

Виконавець
Корпус миру США

Сфера діяльності
Економічний розвиток українських громад

Адреса
вул. Саксаганського, 111-а, м. Київ, Україна 
Тел.: 38 (044) 391-66-20
E-mail: hshymonovych@peacecorps.gov
Веб-сайт: www.peacecorps.gov/ukraine/

Контактна особа
Роман Олексенко, керівник проекту "Розвиток 
громад"

Цілі, місії, завдання
Мета проекту "Розвиток громад": Українські 

громади стануть більш економічно та соці-
ально стабільними через посилене громадян-
ське суспільство та покращене ділове серед-
овище. 
Цілі:

1. Підвищення спроможності громадян 
брати участь у вирішенні актуальних 
питань життєдіяльності місцевих громад 
та навчання через суспільно-корисну 
роботу в громаді.

2. Сприяння сталому організаційному роз-
витку українських організацій.

3. Сприяння розширенню економічних 
можливостей громадян

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Комітет з питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства
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Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Сфера діяльності
правозахисна, правоохоронна діяльність; 
сфера освіти, виборчий процес

Адреса
вул. Стрілецька, 16, 
01034, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 492-03-82 
Факс: 38 (044) 492-03-83
E-mail: cordula.wohlmuther@osce.org
Веб-сайт: www.osce.org/ukraine

Цілі, місії, завдання
Сфера проектної роботи Координатора 
проектів ОБСЄ поділена на три напрямки: 

1) Демократизація та належне урядування; 
2) Верховенство права та права людини; 
3) Міжпрограмний компонент, що охоплює 

сферу економіки, охорони довкілля та 
військово-політичну сферу. 

Проекти мають на меті підтримати Україну 
в її намірах виконувати зобов’язання в межах 
ОБСЕ

Міжнародна фундація виборчих систем 
(IFES)

Донор/джерело фінансування
USAID, Global Affairs Canada

Виконавець
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)

Тривалість
2016–2020 рр.

Сфера діяльності
Виборчий процес, політичне фінансування

Адреса
вул. Велика Васильківська, 72, 3-й під'їзд,  
8-й поверх, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 300-13-44
E-mail: info@ifesukraine.org
Веб-сайт: www.IFES.org/ukraine

Цілі, місії, завдання
Сприяння створенню більш інклюзивної 
виборчої системи в Україні, включаючи про-
ведення заходів, спрямованих на розв’язання 
проблеми недостатнього представництва 
жінок в українській політиці та забезпечення 
більшої доступності місцевих і загальнонаціо-
нальних виборів для осіб з інвалідністю; роз-
будова потенціалу організацій громадянського 
суспільства задля підвищення прозорості та 
контролю політичного фінансування; надання 
технічної допомоги Центральній виборчій 
комісії України та Національному агентству з 
питань запобіганні корупції з метою запрова-
дження нової програми підготовки персоналу 
та підвищення її здатності відстежувати й регу-
лювати політичне фінансування
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Міжнародний фонд “Відродження” (IRF)

Сфера діяльності
демократія і охорона прав людини, розвиток 
громадянського суспільства

Адреса
вул. Січових Стрільців, 46, 
04053, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 461-97-09, 
Факс: 38 (044) 486-76-29
Веб-сайт: irf@irf.ua
   www.irf.ua

Цілі, місії, завдання
Місія Фонду – сприяти розвитку відкритого 
суспільства в Україні на основі демократичних 
цінностей через підтримку значимих громад-
ських ініціатив.

Організація співпрацює з провідними 
неурядовими організаціями України, сприяючи 
ініціативам із протидії корупції та запобігання 
відходу від демократичних реформ.

Фонд підтримує проекти й ініціативи, які 
захищають уразливі групи громадян та про-
тидіють їх дискримінації. Щоби покращити 
доступ громадян до правосуддя, фонд розви-
ває систему безоплатної правової допомоги 
в Україні. Організація сприяє становленню 
паліативної допомоги, впровадженню заміс-
ної терапії, захисту прав людей що живуть із 
ВІЛ / СНІД, правозахисту та ромів України та їх 
суспільній інтеграції.

Національний демократичний інститут 
міжнародних відносин

Донор/джерело фінансування
USAID, GAC, NED, Norwegian MFA, DFID, Sida

Виконавець
НДІ

Тривалість
1 червня 2016 р. – 31 березня 2020 р.

Сфера діяльності
Парламент, політичні партії, громадські орга-
нізації та гендерна політика, політична освіта

Адреса
вул. Ярославів Вал 16А, офіс 1, 
01030, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 235-98-07
E-mail: ukraine@ndi.org
Веб-сайт: www.ndi.org/

Контактна особа
Натія Джікія, Менеджер Парламентської Про-
грами

Цілі, місії, завдання
Всі програми НДІ розроблені з метою
підтримки суспільної довіри та участі у
демократичних процесах. Проект НДІ
передбачає роботу за трьома напрямками:
програма для політичних партій та Верховної
Ради України; програма для громадських
організацій; програма “Жінки-лідери”

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Парламентські фракції, Керівництво Верховної 
Ради України, міжпартійні об'єднання, народні 
депутати

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Програми з посилення інституційної спромож-
ності
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Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Донор/джерело фінансування
Уряд Німеччини, ЄС, DFID,  FCO, SECO

Виконавець
GIZ Бюро в Україні

Сфера діяльності
демократія, громадянське суспільство, дер-
жавне управління, регіональний розвиток та 
децентралізація; енергетика; сталий еконо-
мічний розвиток; запобігання поширенню 
ВІЛ/СНІДу;  підтримка українських громад, що 
прийняли внутрішньо переміщених осіб

Адреса
GIZ Бюро Київ
вул. Велика Васильківська, 44 
01044, Київ, Україна

Тел.: 38 (044) 581-19-56/57
Факс: 38 (044) 581-19-54
E-mail: giz-ukraine@giz.de
Веб-сайт: www.giz.de/ukraine-ua

Контактна особа
Сабіне Мюллер

Цілі, місії, завдання
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH надає послуги у 
сфері міжнародної співпраці заради сталого 
розвитку. GIZ сприяє зусиллям Уряду України 
у проведенні реформ та підтримує курс країни 
на зближення з ЄС

Офіс Ради Європи в Україні

Донор/джерело фінансування
Уряди країн-членів Ради Європи

Виконавець
Офіс Ради Європи в Україні

Сфера діяльності
Міжнародна організація

Адреса
вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд, 6-й поверх, 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 425-60-01
E-mail: kyiv@coe.int
Веб-сайт: www.coe.int/web/kyiv

Контактна особа
Сергій Ткаченко

Цілі, місії, завдання
Офіс Ради Європи здійснює свою діяльність 
на підставі Меморандумі взаєморозуміння 

між Урядом України та Радою Європи про 
створення в Україні Офісу Ради Європи та його 
правового статусу

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює

• 15 комітетів ВР України, включаючи: 
Комітет з питань запобігання і протидії 
корупції,

• Комітет з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування,

• Комітет у закордонних справах,
• Комітет з питань правової політики та 

правосуддя тощо

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Експертні оцінки законопроектів

..
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Представництво Європейського Союзу  
в Україні

Сфера діяльності
дипломатичне представництво

Адреса
вул. Володимирська 101, 
01033, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 390-80-10
E-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu
  delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu
Веб-сайт: 

www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
index_uk.htm

Цілі, місії, завдання
Головними завданнями в діяльності
Представництва є наступні: 

1) Сприяння політичним та економічним 

зв’язкам між Україною та Європейським 
Союзом шляхом підтримання ефектив-
ного діалогу з урядовими установами 
та підвищення поінформованості про 
Європейський Союз, його установи та 
програми, 

2) Відстеження впровадження Угоди про 
партнерство та співробітництво між 
Україною та ЄС,

3) Інформування громадськості щодо роз-
витку Європейського Союзу, роз’яснення 
та відстоювання окремих аспектів полі-
тики ЄС, 

4) Участь у впровадженні програм зовніш-
ньої допомоги Європейського Союзу

Представництво Amnesty International  
в Україні

Сфера діяльності
правозахисна діяльність

Адреса
вул. Дегтярівська, 3-А, 
04050, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 483-26-06 
Факс: 38 (044) 483-26-01
E-mail: info@amnesty.org.ua
Веб-сайт: http://amnesty.org.ua/

Цілі, місії, завдання
В Україні організація зосереджує свою діяль-
ність на таких пріоритетах: 

1) Застосування превентивних заходів з 
протидії перевищення повноважень 
правоохоронними органами, а саме в 
рамках цієї програми діє Кампанія “Зупи-
нимо тортури в Україні”,

2) Кампанія “Подолаємо дискримінацію в 
Європі!”, що направлена на подолання 
дискримінації та захист прав людини, 
зокрема прав представників ЛГБТ,

3) Надання консультативної підтримки 
населенню щодо захисту своїх прав і 
свобод
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Представництво Фонду Конрада 
Аденауера в Україні (KAS)

Сфера діяльності
політична та економічна сфера

Адреса
вул. Богомольця Академіка, 5, кв.1, 
01024, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 492-74-43 
Факс: 38 (044) 492-74-43
E-mail: office.ukraine@kas.de
Веб-сайт: www.kas.de/ukraine/ukr/

Цілі, місії, завдання
1) Реалізація проектів, спрямованих на 

підтримку демократичного розвитку, 
побудову громадянського суспільства, 
надання свободи слова ЗМІ та консолі-
дацію демократичних інститутів; 

2) Підтримка демократичних політичних 
партій України, їхніх молодіжних орга-
нізації, підтримка молодих політиків та 
обдарованих студентів

Програма розвитку ООН

Сфера діяльності
Основна мета ПРООН – підтримати Україну на 
шляху сталого людського розвитку, спрямова-
ного на досягнення заможної, демократичної 
та сильної держави, в якій ніхто не залиша-
ється осторонь і враховується думка кожного 
і кожної. Ми керуємося Цілями сталого розви-
тку та Конвенціями ООН, до яких приєдналася 
Україна

Адреса
Кловський узвіз 1, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 263-93-63
E-mail: communications@undp.org.ua
Веб-сайт: www.ua.undp.org

Контактна особа
Джонатан Мерфі

Цілі, місії, завдання
ПРООН допомагає урядовим установам, орга-
нізаціям громадянського суспільства та народу 
України у поширенні демократичних практик, 
необхідних для прискорення сталого люд-

ського розвитку, посилення громадянського 
суспільства, сприяння децентралізації та міс-
цевому врядуванню, захисту прав людини та 
принципів ґендерної рівності, забезпечення, 
що всі громадяни України мають доступ до 
правосуддя, та підтримки актикорупційних 
зусиль в Україні.

Наші цілі: ПРООН продовжує концентру-
ватися на забезпеченні відкритості роботи 
уряду, верховенства права та прав людини, 
підвищенні прозорості та відповідальності на 
всіх рівнях урядування та залученні громадян 
до процесів розробки політики та прийняття 
рішень

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Співпрацює з усіма Комітетами ВР України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Розбудова інституційної спроможності
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Регіональне представництво Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі

Сфера діяльності
політико-просвітницька робота, політичні кон-
сультації, міжнародна співпраця

Адреса
вул. Пушкінська, буд. 34, 
01004, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 234-00-38 
Факс: 38 (044) 451-40-31
E-mail: mail@fes.kiev.ua
Веб-сайт: www.fes.kiev.ua/

Цілі, місії, завдання
Фонд сприяє розвитку вільного суспільства, 

що ґрунтується на принципах солідарності, 
та надає всім своїм громадянам можливість 
брати участь в політичному, економічному, 
соціальному та культурному житті незалежно 
від свого походження, статі чи релігійних пере-
конань; активної та сильної демократії, сталого 
економічного росту та забезпечення працев-
лаштування громадян; соціально-орієнтованої 
держави з розвиненою системою освіти та 
охорони здоров’я; держави, що здійснює 
свій вклад на геополітичному рівні у розвиток 
Європи та вживає заходи, що спрямовані на 
забезпечення миру

Фонд розвитку конкуренції

Донор/джерело фінансування
USAID/US FTC

Виконавець
АМКУ/Фонд розвитку конкуренції

Тривалість
Червень 2016 р. – травень 2019 р.

Сфера діяльності
Громадський сектор

Адреса
вул. Академіка Богомольця 5, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 221-00-58
E-mail: admin@cdf.com.ua
Веб-сайт: www.cdf.com.ua

Контактна особа
Цівкач Сергій Яремович

Цілі, місії, завдання
Захист та розвиток економічної конкуренції 
шляхом вдосконалення законодавства і регу-
ляторної політики.

З яким комітетом чи підрозділом 
Апарату Верховної Ради України 
співпрацює
Міжфракціцне об’єднання "Захисту економіч-
ної конкуренції"

Ресурсна підтримка або інтелектуальні 
продукти, які надаються Верховній Раді 
України
Адміністрування роботи МДО; консультування 
з питань системи захисту економічної конку-
ренції в Україні та світі; напрацювання законо-
давчих пропозицій; тощо
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Фонд Східна Європа

Донор/джерело фінансування
USAID, Європейський Союз, Швейцарська Кон-
федерація, Sida, програми технічної допомоги 
урядів інших країн

Сфера діяльності
розбудова громадянського суспільства, на- 
лагодження ефективної взаємодії з органами 
влади на національному та регіональному 
рівнях, е-врядування

Адреса
вул. Саксаганського, 83, 3-й поверх, 
01033, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 200-38-24, 
 38 (044) 200-38-25, 
 38 (044) 200-38-26
E-mail: info@eef.org.ua
Веб-сайт: www.eef.org.ua

Контактна особа
Лях Віктор

Цілі, місії, завдання
Завданнями Фонду є:

1) Сприяння встановленню та посиленню 
партнерства між неурядовими органі-
заціями, місцевою владою, бізнесом та 
іншими зацікавленими сторонами,

2) Посилення потенціалу партнерів задля 
ефективної реалізації їх цілей,

3) Підтримка створення та поширення інно-
ваційних моделей розвитку та сприяння 
налагодженню співпраці серед своїх 
партнерів

Швейцарське бюро співробітництва

Сфера діяльності
дипломатичне представництво

Адреса
вул. Глибочицька, 4, 
04050, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 238-62-50
Факс: 38 (044) 238-62-51
E-mail: kyiv@eda.admin.ch
Веб-сайт: www.eda.admin.ch/ukraine

Цілі, місії, завдання
Головними завданнями в діяльності Представ-
ництва є наступні: 

1) Сприяння політичним та економічним 

зв’язкам між Україною та Європейським 
Союзом шляхом підтримання ефектив-
ного діалогу з урядовими установами 
та підвищення поінформованості про 
Європейський Союз, його установи та 
програми,

2) Відстеження впровадження Угоди про 
партнерство та співробітництво між 
Україною та ЄС, 

3) Інформування громадськості щодо роз-
витку Європейського Союзу, роз’яснення 
та відстоювання окремих аспектів полі-
тики ЄС,

4) Участь у впровадженні програм зовніш-
ньої допомоги Європейського Союзу
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