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ВСТУПНЕ 
СЛОВО 

«2020 рік для Коаліції Реанімаційний Пакет 
Реформ був доволі складним, адже ми ста-
вали на ноги як самостійна організація. Та-
кож довелося працювати в нових умовах, 
які виникли через пандемію коронавірусу 
COVID-19. Паралельно в Україні відбували-
ся непрості політичні процеси, пов'язані з 
діяльністю основних антикорупційних інсти-
туцій. І кожна з цих подій вимагала від нас 
надшвидкої реакції».

Ігор Бураковський, 
співголова Ради Коаліції РПР, 

голова правління Інституту 
економічних досліджень та 

політичних консультацій
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«Громадська спілка «Коаліція Реаніма-
ційний Пакет Реформ» успішно пройшла 
складний 2020 рік. Важливо, що цей пер-
ший рік інституційної самостійності Коаліції 
РПР довів її спроможність ефективно пра-
цювати заради об'єднання зусиль грома-
дянського суспільства для впровадження 
реформ в Україні.

Насамперед я вдячна дружньому та про-
фесійному колективу Секретаріату Коалі-
ції РПР та активним членам Спілки за наші 
спільні результати та можливість цей рік 
прожити разом. Люди — найбільша цін-
ність. Та, на жаль, у 2020 році ми втратили 
нашу професійну й самовіддану колежанку 
Ірину Бекешкіну — директорку Фонду «Де-
мократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 
Вічна пам'ять.

З надією та натхненням крокуємо 
у 2021 рік і віримо, що спільно нам 

вдасться побудувати сильну, 
європейську та квітучу Україну».

Юлія Кириченко, 
співголова Ради Коаліції РПР, 

членкиня правління Центру
політико-правових реформ
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«2020-й став роком адаптації та формування 
стійкої звички бути ефективними й наполег-
ливими в умовах тотальної невизначеності. 
Команда Коаліції РПР навчилася працювати 
дистанційно: комунікувати в онлайн-форматі, 
проводити віртуальні масові події, не втрача-
ючи змісту та відчуття єдності заради реформ. 
Ми пристосувалися працювати в умовах по-
стійної кризи: медичної, економічної, урядо-
вої, судової тощо. І не втратили, а при цьому 
посилили фокус на реформах. По-перше, чіт-
ко окреслили необхідні кроки та рекомендо-
вані Парламенту й Уряду дії у сфері реформ 
(детальніше про них читайте на uareforms.org). 
По-друге, обговорили та погодили ці кроки з 
максимальною кількістю зацікавлених сторін 
і надалі плануємо прискіпливо слідкувати за 
їх впровадженням у життя та консолідувати 
зусилля всього громадського сектору для 
якісних і найшвидших змін».

Денис Денисенко, 
Виконавчий директор

Коаліції РПР

https://uareforms.org/
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ЯК ПРАЦЮЄ СПІЛКА

НАША ВІЗІЯ:  
успішна, демократична держава Україна 
з рівними правами для кожної людини та 
розвинутим громадянським суспільством.

НАША МІСІЯ:  
об'єднання зусиль грома-
дянського суспільства для 
впровадження реформ в 
Україні.

8 травня 2019 року — офіційна дата реєстрації 
Громадської спілки «Коаліція Реанімаційний 
Пакет Реформ». Її заснували 25 громадських ор-
ганізацій, які були членами неформальної коалі-
ції «Реанімаційний Пакет Реформ» — об'єднання 
громадських організацій та експертів, які після 

Революції Гідності 2014 року розробляли та впроваджували необхідні для 
країни реформи. Зараз до Коаліції РПР входять 26 організацій-членів.
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Рада Спілки — 

постійний керівний орган, який діє від 
імені Спілки. Рада обирається Загальними 
зборами у складі щонайменше 9 осіб терміном 
на один рік. Щорічно персональний склад Ради 
оновлюється щонайменше на 30 %.

• Спільно з Виконавчим директором 
готує проєкт Стратегії діяльності 
Спілки

• Затверджує внутрішні документи 
Спілки та проєктні заявки

• Затверджує річний бюджет, план 
діяльності Спілки

• Ухвалює рішення з етичних питань 
та дотримання цінностей Спілки

• Призначає та звільняє Виконавчо-
го директора Спілки

СТРУКТУРА СПІЛКИ 

Загальні збори Спілки — 

найвищий керівний орган, де право голосу мають дійсні члени Спілки. За-
гальні збори скликаються щонайменше один раз на рік. Вони вважаються 
повноважними за умови участі більшості дійсних членів Спілки. Рішення 
Загальних зборів ухвалюються більшістю учасників засідання.

• Затверджують стратегію та 
  річні звіти Спілки

• Обирають Раду Коаліції РПР

• Приймають нових членів Спілки

• Ухвалюють рішення про зміну 
  Статуту та переформатування 
  Спілки

• Встановлюють розміри 
   та строки сплати членських
   внесків
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Виконавчий директор Спілки — керівник, який здійснює оперативне 
управління справами, майном і коштами Спілки. Призначається Радою тер-
міном на два роки.

• Здійснює оперативне управління та координацію діяльністю Спілки

• Готує спільно з Радою проєкт Стратегії діяльності Спілки 

• Готує документи на затвердження Ради: річний план діяльності та бюджет 
Спілки, внутрішні політики, річний звіт

• Забезпечує реалізацію функцій з адвокації, комунікації, міжнародних зв’язків, 
регіональної діяльності, фандрейзингу та організаційного розвитку Спілки

• Затверджує штатний розпис Спілки, наймає та звільняє співробітників Спілки

Секретаріат — Виконавчий директор і всі підпорядковані йому працівники, 
які сприяють членам Спілки в просуванні реформ за узгодженими пріоритетами. 
Секретаріат функціонує у чотирьох напрямах: адвокація (у тому числі на міжна-
родному рівні), комунікація та піар, регіональний розвиток та інституційне зміц-
нення Спілки. 
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Ігор Бураковський, 
співголова Ради Спілки, 

голова правління Інституту 
економічних досліджень та 

політичних консультацій

Станіслав Андрійчук, 
керівник Пласту — 

Національної скаутської
організації України

Наталія Лигачова, 
голова ГО «Детектор медіа»

Галина Скіпальська, 
виконавча директорка МБФ 

«Українська фундація
громадського здоров’я»

Юлія Кириченко, 
співголова Ради Спілки, 

членкиня правління
Центру політико-
правових реформ

Світлана Конончук, 
виконавча директорка

Українського незалежного 
центру політичних досліджень

Лілія Олефір, 
виконавча директорка

ГО «Життя»

Ярина Ясиневич, 
керівниця програм
Центру досліджень
визвольного руху

Олександр Бурмагін, 
виконавчий директор 

Платформи прав людини

Сергій Лобойко, 
голова Центру розвитку 

інновацій

Анатолій Ткачук, 
директор з питань науки 
та розвитку ГО «Інститут 

громадянського суспільства»

РАДА 
СПІЛКИ 
2020 
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Богдан ЯЦУН

Керівник відділу Менеджер з адвокаціїМенеджер з адвокації

PR-менеджер

Денис ДАВИДЕНКО

Дмитро
КРИВОШЕЄВ

Юрій МИКИТЮК

Денис
ДЕНИСЕНКО

до березня 2020 року

СЕКРЕТАРІАТ 
2020

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

АДВОКАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МЕНЕДЖЕРКА З РОЗВИТКУ 

Ольга
ЛИМАР

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Регіональний
координатор

Олександр
МЕЛЬНИК

АДМІНІСТРАТИВНА МЕНЕДЖЕРКА

Світлана
ГУЛЯНИЦЬКА
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РЕЗУЛЬТАТИ
2020 РІК У ЦИФРАХ 

26

8

200+

2
громадських 

організацій

унікальних 
відвідувачів 

сайту

законопроєктів, 
ухвалених 

у цілому за 
адвокаційної 

підтримки 
Коаліції РПР

експертів

форуми

онлайн-
заходів

регіональних
коаліцій 

9 500+
підписників 

у Twitter

46 500
підписників 
у Facebook

25

18

150 000 
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АДВОКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ  
За підтримки Коаліції РПР
ухвалено 8 законопроєктів У цілому:

За основу:

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (№ 2653), його мета — наділення 
Кабінету Міністрів України повноваженням визначати адміністративні 
центри та території громад.

Проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (№ 3475), 
його мета — урегулювання відносин органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом на єдиних спра-
ведливих засадах.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення та лікві-
дацію районів» (№ 3650).

Проєкт Закону України «Про управління відходами» (№ 2207-1-д), його 
мета — впровадження комплексної проєвропейської моделі, що базу-
ється на ієрархії управління відходами.

Проєкт Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» 
(№ 3087-д), передбачає створення єдиного органу правопорядку, відпо-
відального за розслідування економічних злочинів.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо приведення у відповідність положень бюджетного зако-
нодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної 
реформи» (№ 3614), його мета — гарантування для бюджетів громад 
отримання ПДФО розміром 60 %.

Проєкт Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський 
референдум» (№ 3612), його мета — законодавче забезпечення 
конституційного права на референдум.

Проєкт Закону України «Про засади державної антикорупційної політики 
на 2020—2024 роки» (№ 4135).
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Проведено 22 регіональні обговорення галузевих реформ у 
межах підготовки до Ukraine Reform Conference.

Організовано 4 публічні обговорення Антикорупційної стратегії 
на 2020—2024 роки.

КОМУНІКАЦІЙНИЙ 
НАПРЯМ 

Організовано 25 ефірів експертів Коаліції РПР у медіа.

Підготовлено 40 колонок і блогів експертів Коаліції РПР у ЗМІ.

Проведено 6 інтерв'ю з громадськими експертами на тему 
імплементації реформ.

Підготовлено 45 дайджестів і 18 англомовних ньюзлеттерів з 
добірками найважливіших подій у сфері реформ в Україні.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо визначення суб’єктів, на які поширюється дія антикорупційного 
законодавства» (№ 3355-1), що дозволяв виключити з переліку членів 
сім’ї суб’єкта декларування дітей, які з ним не проживають.

Організовано 2 масштабні форуми в межах підготовки до щоріч-
ної Міжнародної конференції з питань реформ в Україні — Ukraine 
Reform Conference 2021, на яких презентовані 22 галузеві аналітичні 
брифи з питань реформ в Україні. 

За підтримки Коаліції РПР відхилено:

Комунікаційний супровід 30+ медіазаходів різного формату (форуми, 
пресконференції, онлайн-заходи тощо).

https://uareforms.org/reforms
https://uareforms.org/reforms
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МІЖНАРОДНИЙ
НАПРЯМ

Забезпечено участь 33 іноземних спікерів і 352 учасників у фору-
мах, організованих у межах Ukraine Reform Conference.

Організовано 4 публічні заходи в межах Трансатлантичної робочої 
групи Київ — Брюссель — Вашингтон. 

Проведено 15+ зустрічей представників Коаліції РПР з міжнародни-
ми експертами та іноземними високопосадовцями. 
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У 2020 році Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ організувала 2 масштабні 
форуми в межах підготовки до Ukraine Reform Conference — ключової між-
народної події про реформи в Україні. У 2021 році ця конференція відбудеться у 
Вільнюсі, Литовська Республіка. 

Також Коаліція РПР організувала 25 онлайн-заходів, які дивилися більш ніж 
70 000 осіб.

«ФОРУМ РЕФОРМ: НА ШЛЯХУ ДО ВІЛЬНЮСА» 
за участі Олексія Гончарука, Прем'єр-міністра 
України, Матті Маасікаса, Голови Представництва Євросоюзу в Україні, Річардаса 
Дягутіса, Посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Литовської 
Республіки, Лариси Ґаладзи, Посла Канади в Україні, та Руслана Стефанчука, 
Першого заступника Голови Верховної Ради України.

ПОДІЇ РОКУ

НАЙМАСШТАБНІШІ 
ПОДІЇ

25
ЛЮТОГО

100+

400+

70+

журналістів

 учасників

спікерів
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«Форум реформ: на шляху до Вільнюса» організовано Коаліцією РПР у партнерстві з Посольством Литовської Республіки в 
Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI – 
програма фінансується Європейським Союзом і співфінансується та реалізується Міністерством закордонних справ Данії), 
Проекту ЄС «Право-Justice», Міжнародного фонду «Відродження», Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», 
що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, та проекту Програми 
розвитку ООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який фінансується 
Міністерством закордонних справ Данії.
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Онлайн-форум «ДІАЛОГИ ПРО РЕФОРМИ: НА ШЛЯХУ ДО ВІЛЬНЮСА» за 
участі Ольги Стефанішиної, Віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, Лінаса Лінкявічюса, Міністра закордонних 
справ Литовської Республіки, Катаріни Матернової, заступниці голови генераль-
ного директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення, Вальдемараса 
Сарапінаса, Посла Литовської Республіки в Україні, Крістіни Квін, Тимчасової 
повіреної у справах США, Тобіаса Тиберга, Посла Швеції в Україні, Олє Егберга 
Міккельсена, Посла Королівства Данії в Україні, та Артема Ситника, директора 
Національного антикорупційного бюро України.

17-27
ЛИСТОПАДА

130+ 200 000+

спікерів онлайн-глядачів

8
днів
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Організаторами форуму були Коаліція РПР у партнерстві з Посольством Литовської Республіки в Україні за підтримки Міністер-
ства закордонних справ Литовської Республіки, Європейського Союзу, проєкту ЄС «Право-Justice», проєкту Програми розвитку 
ООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який фінансується Міністерством 
закордонних справ Данії, а також Посольства Канади в Україні. Форум організовано в межах проєкту «Базова підтримка “Коа-
ліції Реанімаційний пакет реформ”, який реалізується Коаліцією РПР завдяки щирій підтримці американського народу, наданій 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського 
суспільства України», який реалізується ІСАР «Єднання» у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень 
(УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).
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Центр політико-правових реформ

Центр політико-
правових реформ

Український незалежний
центр політичних
досліджень

ЕКСПЕРТИЗА КОАЛІЦІЇ РПР

КОНСТИТУЦІЙНА 
РЕФОРМА

ПРАВОСУДДЯ, 
ПРАВОПОРЯДОК,
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

Галузі політики, у яких організації-члени Коаліції РПР ведуть експертну та 
адвокаційну діяльність.

Інститут 
громадянського
суспільства

Центр демократії
та верховенства 

права

Центр політичних
студій та аналітики 

«Ейдос»

Інститут Євро-
Атлантичного

Співробітництва 

Урядово-громадська 
ініціатива «Разом 
проти корупції»

Фонд «Демократичні 
ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва

Платформа 
прав людини

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БЕЗПЕКА
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Детектор медіа 

Детектор медіа 

БФ «Восток-СОС»

Юридична Сотня

МЕДІАРЕФОРМА 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 

ПРАВОЗАХИСТ, ПРАВА ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Центр демократії
та верховенства права

Центр «Нова Європа»

Український незалежний 
центр політичних
досліджень

Платформа прав
людини

Пласт — Національна 
скаутська організація 

України

Інститут розвитку 
регіональної преси

Інститут Євро-
Атлантичного
Співробітництва 

Фонд «Демократичні 
ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва
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Комітет
виборців 
України

Комітет виборців 
України

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

ВИБОРЧЕ
ЗАКОНОДАВСТВО 

ЕЛЕКТРОННА
ДЕМОКРАТІЯ 

ПУБЛІЧНЕ
ВРЯДУВАННЯ І
АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ

Центр демократії
та верховенства права

Платформа
прав людини

Платформа
прав людини

Центр розвитку 
інновацій

Центр політико-
правових реформ

Центр політико-
правових 
реформ

Інститут Євро-
Атлантичного

Співробітництва 

Центр політичних студій та 
аналітики «Ейдос»



с. 22       Річний звіт РПР 2020     Експертиза Коаліції РПР

Інститут 
громадянського

суспільства

Інститут 
громадянського

суспільства

Український
незалежний

центр політичних
досліджень

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

МІСЦЕВЕ САМО- 
ВРЯДУВАННЯ ТА 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК 

РОЗВИТОК
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА 

Центр політико-
правових
реформ

Центр політико-
правових реформ

Центр 
політичних студій 

та аналітики 
«Ейдос»

Центр політичних
студій та аналітики 

«Ейдос»

Урядово-
громадська 

ініціатива «Разом 
проти корупції»

Центр демократії та 
верховенства права

Комітет виборців 
України

Фонд «Демократичні 
ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва

Центр
розвитку
інновацій
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Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

МБФ «Українська
фундація 
громадського
здоров’я»

Easy Business 

Центр громадянського
представництва «Життя»

ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК

РЕФОРМА
СИСТЕМИ
ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я

МІГРАЦІЙНА 
ПОЛІТИКА 

ОХОРОНА
ДОВКІЛЛЯ 

ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

МБО «Екологія-
Право-Людина» 

Європа без бар’єрів

Центр політичних студій
та аналітики «Ейдос»

Інститут громадянського
суспільства

ВЕГО «МАМА-86»

Центр демократії та
верховенства права
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РЕФОРМА
ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛІТИКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ’ЯТІ  

МОЛОДІЖНА 
ПОЛІТИКА 

СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА 

КУЛЬТУРА

Центр політичних студій та
аналітики «Ейдос»

МБФ «Українська
фундація 
громадського
здоров’я»

МБФ «Українська
фундація 
громадського
здоров’я»

Національна спілка
кінематографістів
України

Центр досліджень
визвольного руху

Пласт — 
Національна 
скаутська 
організація 
України

Пласт — Національна скаутська
організація України

Український незалежний
центр політичних
досліджень

Центр демократії 
та верховенства 
права
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РЕГІОНАЛЬНІ КОАЛІЦІЇ

Запоріжжя

Сєвєродонецьк

Краматорськ
Дніпро

Кривий Ріг

Полтава

Чернігів

Суми

Харків
Чугуїв

ЧеркасиЧеркасиБогуславБогуслав

Кропивницький

Херсон

МиколаївМиколаїв

Одеса

Вінниця

Житомир

Рівне

Луцьк

ХмельницькийХмельницький

ХмільникХмільник
Тернопіль

Чернівці

Івано-
Франківськ

Львів

Ужгород

відвідані

коаліція
створила ДКР

коаліція працює над втіленням ДКР 

УСПІХИ РЕГІОНАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ

Корсунь-
Шевченківський

Ладижин 

Продовжено реалізацію проєкту «Табір соціальних інновацій “Молодь 
змінить Черкащину Che-Inn 2.0!”», покликаного допомогти молодим 
людям розробляти та впроваджувати інноваційні шляхи розв'язання 
суспільно важливих проблем.

Реалізовано проєкт «Комікс “Не пали — компостуй”» для підвищення 
екокультури поводження з органічним сміттям та опалим листям.

Організовано заходи, спрямовані на посилення спроможності місцевої 
влади та громадянського суспільства контролювати ремонт доріг.

КОАЛІЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КОРСУНЩИНИ

2 вересня 2020 року Коаліція РПР розпочала проєкт «Найкращі практики місце-
вого самоврядування» з метою зміцнення адвокаційних можливостей місцевих 
та регіональних організацій громадянського суспільства щодо впровадження 
реформ на місцевому та регіональному рівнях шляхом сприяння обміну кращими 
практиками між ними. Цей проєкт реалізується за підтримки програми сприяння 
громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжна-
родного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.
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Організовано серію онлайн-конференцій «Ведення бізнесу в 
умовах карантину» для підприємців Миколаєва.

Проведено передвиборчу адвокаційну кампанію щодо просу-
вання пріоритетів малого й середнього бізнесу напередодні 
місцевих виборів 2020 року.

Проведено адвокаційну кампанію щодо організації внутрішнього 
контролю у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради. 

Проадвокатовано ухвалення нового регламенту обрізання дерев. 
Тепер у місті заборонено проведення обрізання для «омолоджен-
ня», після якого більшість дерев гинули.

Спільно з ГО «Антикорупційний штаб» створено онлайн-інстру-
мент «Карта ремонтів» — інтерактивну карту, на якій позначені 
всі ремонтні роботи міста.

Підписано меморандум про співпрацю з представниками політич-
них партій, які балотувалися на місцевих виборах, відповідно до 
якого політики зобов'язалися спільно з громадськістю втілювати 
реформи в Кропивницькому та області.

МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА РЕФОРМ

РАДА ЕКСПЕРТІВ (М. КРОПИВНИЦЬКИЙ)
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Створено Дорожню карту ре-
форм Дніпропетровщини на 
2020—2023 роки.

Проведено публічні консуль-
тації щодо змін до Конституції 
України.

У Дніпропетровській обласній 
раді організовано обговорен-
ня на тему екологічної ситуації 
в регіоні.

Підготовлено та адвокатовано план дій для Рівненської міської ради 
нового скликання.

Впроваджено системну практику проведення публічних консульта-
цій для ухвалення якісних рішень Рівненською міською радою.

Проведено консультації щодо змін до положення про громадський 
бюджет та адвокатовано їх ухвалення.

РАДА КОАЛІЦІЇ «ДНІПРОВСЬКІ РЕФОРМИ»

РАДА РЕФОРМ РІВНОГО
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Проведено 56 громадських ан-
тикорупційних розслідувань, за 
результатами яких стягнуто в 
дохід держави 5,2 млн грн.

Громади забезпечено продук-
товими наборами та медични-
ми засобами на більше ніж 200 
тис. грн.

Надано більше ніж 100 відео-
консультацій щодо актуальних 
питань міста.

Розроблено громадську Дорожню карту діяльності Сумської місь-
кої ради.

Проведено інформаційну кампанію «Розумієш?» для підвищення 
обізнаності мешканців Сум про повноваження місцевих депутатів і 
функції міської влади.

Розроблено ІТ-сервіс «Хто мій депутат в Сумах?», який дозволяє 
«в кілька кліків» дізнатися про закріплених за конкретним округом 
депутатів.

РЕФОРМАТОРСЬКА КОАЛІЦІЯ ЧУГУЇВЩИНИ

СУМСЬКА ПЛАТФОРМА РЕФОРМ
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ФІНАНСУВАННЯ ТА ДОНОРИ

197 679 ₴

156 045 ₴

162 163 ₴

1 189 407 ₴

802 916 ₴

1 672 443 ₴

2 008 533 ₴

1 547 166 ₴

201 231 ₴

86 320 ₴

203 642 ₴

8 292 546 ₴

35 126 ₴

216 854 ₴

536 912 ₴

1 054 837 ₴

802 916 ₴

1 628 562 ₴

336 974 ₴

1 351 996 ₴

159 748 ₴

86 320 ₴

—

6 284 199 ₴

2 %

2 %

2 %

14 %

10 %

20 %

24 %

19 %

2 %

1 %

2 %

100 %

FCG (Swedish Development)

Internews Network

Європейський Союз

Міжнародний фонд «Відродження»

Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні

Посольство Республіки Литва в Україні

РАСТ Inc.

ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»

National Democratic Institute

Посольство Канади в Україні

Посольство Франції в Україні

РАЗОМ

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Надходження

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

Витрати 

РАХУНОК КОАЛІЦІЇ РПР

65 000 ₴
73 954 ₴

1 %
Членські внески

Надходження

Витрати 
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ЛІГА.net 

Програма розвитку ООН 

The German Marshall Fund
of the United States  

Chatham House 

Право-Justice 

Українське радіо Euromaidan Press 
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Цей звіт виданий у межах проєкту «Базова підтримка «Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ», який 
реалізується Коаліцією РПР завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського 
суспільства України», який реалізується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром 

політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

mailto:platforma.reform%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/rpr.ua
https://twitter.com/RPR_ua
https://t.me/rpr_ua
https://t.me/rpr_ua

