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Ігор Бураковський, 
співголова Ради Коаліції РПР, 

голова правління Інституту 
економічних досліджень та 

політичних консультацій

ВСТУПНЕ СЛОВО 
«2019 рік був непростим з політичної точки зору. Але Коаліція Ре-
анімаційний Пакет Реформ разом з партнерами включилася в діа-
лог з новою владою. Наша мета залишається незмінною — захист 
реформ і рух уперед, незважаючи на нові економічні та політич-
ні обставини. Також минулого року Коаліція РПР була офіційно 
зареєстрована в статусі громадської спілки. І наші двері відкриті 
для нових членів».
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Юлія Кириченко, 
співголова Ради Коаліції РПР, 

членкиня правління Центру
політико-правових реформ

«Ми й далі залишаємося відданими нашій місії та цінностям. 
Нас об’єднало бажання побудувати незалежну, згуртовану, 
демократичну, правову, сильну та авторитетну Українську 
державу через підтримку та просування реформ. Ми обрали 
шлях консолідації зусиль громадянського суспільства. З раді-
стю приймемо до нашої експертної команди нових членів, які 
готові працювати заради спільної мети, є політично незаанга-
жованими та неафілійованими з бізнесом».
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«Для Коаліції РПР минулий рік був періодом трансформації та пошуку, які відбу-
валися на фоні динамічної політичної ситуації в Україні. Для системного розвит-
ку та подальшої ефективної роботи була створена Громадська спілка «Коаліція 
Реанімаційний Пакет Реформ».

Водночас зі зміною політичних команд почалася розбудова діалогу з новим Уря-
дом, Парламентом та Офісом Президента. У співпраці з ними члени Коаліції РПР 
намагалися просувати проєкти реформ, зазначені в Дорожній карті реформ. 
Проте досі не можна сказати про потужну позитивну динаміку впровадження 
змін, яка очікувалася з появою нової влади. Отже, роль громадських організа-
цій в адвокатуванні реформ 
залишається незмінною, а в 
деяких випадках навіть стає 
критично важливою.

Коаліції вдалося скоорди-
нувати більш як 200 пред-
ставників українського гро-
мадянського суспільства, 
підготувати спільне бачення 
реформ («Принципи Торон-
то») та презентувати його на 
Ukraine Reform Conference 
2019 у Торонто.

Цей звіт готувався вже у 
2020 році, коли перед Ко-
аліцією РПР постали нові 
виклики. Проте ми впевне-
ні, що об’єднана громад-
ськість здатна змінювати 
країну на краще за будь-
яких умов. Ми рішуче диви-
мося в майбутнє та залиша-
ємося вірними своїй місії та 
українцям.

Денис Денисенко, 
Виконавчий директор
Коаліції РПР
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ЯК ПРАЦЮЄ СПІЛКА

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЦІННОСТІ КОАЛІЦІЇ РПР — 
підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, 
згуртованої, демократичної, правової, сильної та авторитетної 
Української держави із заможним суспільством і рівними мож-
ливостями кожної особи для розвитку і самореалізації, а також 
сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні.

Спілка здійснює свою діяльність на засадах політичної незаан-
гажованості та неафілійованості з бізнесом.

СТРУКТУРА СПІЛКИ 
Загальні збори Спілки — найвищий керівний орган. Право голосу на 
Загальних зборах мають дійсні члени Спілки. Вони беруть участь у Загальних 
зборах через своїх керівників або уповноважених за довіреністю представників. 
Загальні збори скликаються щонайменше один раз на рік та вважаються повно-
важними, якщо в них бере участь більшість дійсних членів Спілки. Рішення За-
гальних зборів вважаються ухваленими, якщо за них проголосувала більшість 
учасників засідання.

• Затверджують стратегію та річ- 
ні звіти Спілки

• Обирають Раду Коаліції РПР
• Приймають нових членів Спілки
• Ухвалюють рішення про зміну 

Статуту та переформатування 
Спілки

• Встановлюють розміри та стро-
ки сплати членських внесків

Громадська спілка «Коаліція Реанімаційний Пакет 
Реформ» офіційно зареєстрована 8 травня 2019 року. 
Рішення про реєстрацію Коаліції РПР як юридичної 
особи у формі громадської спілки ухвалили Загаль-
ні збори неформальної коаліції «Реанімаційний Пакет 

Реформ» у 2018 році. Установчі збори Спілки відбулися 23 квітня 2019 року.

Засновниками Спілки виступили 25 організацій з-поміж повних членів нефор-
мальної коаліції «Реанімаційний Пакет Реформ» — коаліції громадських органі-
зацій та експертів, які після Революції Гідності в березні 2014 року об’єдналися 
з метою вироблення консолідованої позиції щодо необхідних для країни реформ 
та належного їх впровадження.
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Рада Спілки — постійний керівний орган, який діє від імені Спілки. Рада 
обирається Загальними зборами у складі дев’яти осіб терміном на один рік 
шляхом рейтингового голосування серед кандидатур, запропонованих до об-
рання дійсними членами Спілки. Щорічно персональний склад Ради оновлю-
ється щонайменше на 30 %.

Секретаріат — Виконавчий 
директор та всі підпорядковані 
йому працівники, які сприяють 
членам Спілки в просуванні ре-
форм за узгодженими пріорите-
тами. Відділи Секретаріату функ-
ціонують у чотирьох напрямах: 
адвокаційний, міжнародний, ко-
мунікаційний та регіональний. 

• 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 Виконавчого директора Спілки

Виконавчий директор Спілки — керівник, який 
здійснює оперативне управління справами, майном та кошта-
ми Спілки. Призначається Радою терміном 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
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Ігор Бураковський, 
співголова Ради Спілки, 

голова правління Інституту 
економічних досліджень та 

політичних консультацій

Світлана Конончук, 
виконавча директорка 

Українського 
незалежного центру

політичних досліджень

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

громадянського 
суспільства»

Юлія Кириченко, 
співголова Ради Спілки, 

членкиня правління
Центру політико-
правових реформ

Наталія Лигачова, 
голова ГО 

«Детектор медіа»

Тарас Шевченко, 
директор Центру

демократії та
верховенства права 

Ірина Бекешкіна, 
директорка Фонду

«Демократичні 
ініціативи» 

імені Ілька Кучеріва 

Галина Скіпальська, 
виконавча директорка 

Міжнародного благодій-
ного фонду «Українська 
фундація громадського 

здоров’я»

Ярина Ясиневич, 
керівниця програм
Центру досліджень
визвольного руху

РАДА СПІЛКИ 2019 
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Богдан ЯЦУН
Керівник відділу

Менеджерка
з адвокації

Менеджер
з адвокації

Менеджер
з адвокації

Менеджер
з адвокації

Керівниця відділу

SMM-менеджер

PR-менеджер

SMM-менеджерка

Роман
ОСТАПЧУК

Ярина
БУСОЛ

Артем
СКРИПНИК 

Дмитро
КРИВОШЕЄВ

Антоніна
ХАБУЛЯ 

Денис
ДАВИДЕНКО 

Юрій
МИКИТЮК

Анастасія 
СЕМКА 

Денис
ДЕНИСЕНКО

до травня 2019 року

до грудня 2019 року

до березня 2019 року з березня 2019 року

з червня 2019 року
березень — 
червень 2019 року

СЕКРЕТАРІАТ 2019
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

АДВОКАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
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МІЖНАРОДНИЙ ВІДДІЛ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

МЕНЕДЖЕРКА З РОЗВИТКУ 

МЕНЕДЖЕР ПОДІЙ

АДМІНІСТРАТИВНА МЕНЕДЖЕРКА

Керівник
відділу

Регіональний
координатор

Менеджер
з міжнародних
відносин

Регіональна
менеджерка
з комунікацій

Василь
БАБИЧ

Іван
ОМЕЛЯН

Ольга
ЛИМАР

Філіп
АЛЬЇД 

Світлана
ГУЛЯНИЦЬКА

Георгій
БУШУЄВ 

Надія
МАЗУР 

до травня 2019 року
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СТРАТЕГІЯ НА 2018 – 2019 РОКИ 

Громадяни знають і 
можуть реалізувати 

свої права.

Створено умови 
для рівного доступу

до політики.

Забезпечено
справедливе
правосуддя.

Громадяни
активно впливають на 

управління державними 
та місцевими справами 
за допомогою сучасних 

механізмів участі.

Відповідальні
медіа та неурядові

організації.

Суспільство все 
менше сприймає 

та підтримує популізм.

Прозорі, відкриті, 
підзвітні та 

ефективні влада
і партії.

Доброчесна
економічна 

конкуренція.

Українське суспільство 
консолідоване та 

згуртоване.

ВІЗІЯ УКРАЇНИ:
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ:

Формування та просування 
громадського порядку денного 

реформ шляхом діалогу з владою, 
підвищення рівня суспільної 

підтримки реформ в Україні та 
серед міжнародних партнерів.

Створення майданчика
для експертних обговорень 
із залученням стейкхолдерів 

і координації зусиль 
у розробці політико-

адміністративних рішень.

Створення сприятливого 
середовища для розвитку 
громадських об’єднань і 

захисту ГО-учасниць Спілки.

Допомога в адвокації 
та комунікації реформ 

громадським організаціям-
учасницям Спілки. 

Консолідація громадськості, 
розвиток демократії участі, у 
тому числі на місцевому рівні, 
розвиток громадянської освіти 

та залучення громадян до 
реформування держави.

Формування міжрегіональної 
єдності громадян у межах

усієї України.
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РЕЗУЛЬТАТИ
2019 РІК У ЦИФРАХ 

25

7

200+
громадських 

організацій

унікальних 
відвідувачів 

сайту

законопроєктів, 
ухвалених 

у цілому за 
адвокаційної 

підтримки 
Коаліції РПР

експертів

заходів 
різного 

формату

регіональних
коаліцій 

9 500+

підписників 
у Twitter

45 500+

підписників 
у Facebook

90+

18

120 000 
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АДВОКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ  

Ухвалено в цілому 7 законопроєктів  з бази адвокації Коаліції РПР:

Організовано публічну дискусію з представниками кандидатів у 
Президенти.

Проведено 3 масштабні форуми: «5 років РПР: роль громадськос-
ті в реформуванні країни», «Відповідальність, довіра, інклюзивність: 
бачення реформ завтрашнього дня» (у межах підготовки до Ukraine 
Reform Conference 2019) та PlatForum.

Про забезпечення функціонування української мови як державної;

Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» щодо спрощення процедури затверджен-
ня перспективних планів формування територій громад Автономної 
Республіки Крим, областей;

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» 
щодо викривачів корупції;

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні право-
порушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від 
неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів;

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуван-
ню розповсюдження зброї масового знищення.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації 
корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку 
об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна;

Виборчий кодекс України;
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Підготовлено 32 публічні заяви Коаліції РПР на підтримку адвока-
ційних ініціатив. 

Підготовлено «Принципи Торонто» — візійний документ з пріо-
ритетами реформ в Україні, представлений на Ukraine Reform 
Conference у 2019 році в Торонто і визнаний у спільній заяві Урядів 
України та Канади як «орієнтир для всіх тих, хто прагне зробити 
свій внесок в європейське та євроатлантичне майбутнє України».

Проведено 15 експертних обговорень адвокаційних ініціатив Ко-
аліції РПР.

КОМУНІКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

Комунікаційний супровід 23 медіазаходів різного формату (фору-
ми, пресконференції, прессніданки тощо).

Організовано 75 ефірів і 120+ коментарів експертів Коаліції РПР у 
медіа.

Підготовлено 45 колонок і блогів експертів Коаліції РПР у ЗМІ.

Проведено інтерв’ю з Надзвичайним та Повноважним Послом 
Канади в Україні на тему реформ до Ukraine Reform Conference 
2019 у Торонто, Канада.

Підготовлено 2 лонгріди на тему реформ в Україні.

Організовано 8 публічних дискусій з представниками рейтинго-
вих політичних партій у співпраці з «Виборчою радою UA».

https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/TORONTO-PRINCIPLES-ua.pdf
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МІЖНАРОДНИЙ НАПРЯМ

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАПРЯМ

Організовано візит 25 українських громадських експертів на 
Ukraine Reform Conference 2019 у Торонто.

Оновлено Дорожні карти реформ для 10 регіональних коаліцій.

Скоординовано підготовку «Принципів Торонто» та 12 аналітичних 
брифів з питань галузевих реформ в Україні.

Організовано 5 стажувань для 30 членів з 10 регіональних коаліцій.

Проведено 12 публічних заходів (дипломатичні сніданки, зустрічі 
Трансатлантичної робочої групи та регіональні обговорення).

Проведено 10 тренінгів для 150 учасників з 10 регіональних коа-
ліцій.

Організовано 30+ зустрічей експертів Коаліції РПР з міжнародни-
ми експертами та іноземними високопосадовцями.

Організовано 10 семінарів для 250 місцевих учасників і регіональ-
них журналістів.

Проведено форум «Громадська асамблея» за участі 350 пред-
ставників громадського сектору.
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У 2019 році Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ організувала 90 заходів різ-
ного формату, які відвідали більш ніж 2 000 осіб.

Публічна дискусія з представниками кандидатів у Президенти 
«Порядок денний реформ для України». Представником Олега 
Ляшка був Віктор Галасюк, Марія Іонова презентувала позицію 
Петра Порошенка, Тетяна Острікова виступала від імені Андрія 
Садового, Віктор Чумак представляв Анатолія Гриценка, Альона 
Шкрум — Юлію Тимошенко.

ПОДІЇ РОКУ

НАЙМАСШТАБНІШІ ПОДІЇ: 

27
ЛЮТОГО
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Форум «5 років РПР: роль громадськості в реформуванні країни» 
за участі Голови Представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мін-
гареллі та міністерки фінансів України Оксани Маркарової. 

22
БЕРЕЗНЯ
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Форум «Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення ре-
форм завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспіль-
ства» за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Канади 
в Україні Романа Ващука, Надзвичайного та Повноважного По-
сла Королівства Швеція в Україні Мартіна Хагстрьома та Голови

Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі. Форум організований у межах 
підготовки до Ukraine Reform Conference (URC) — ключової міжнародної події 
про реформи в Україні. Участь у URC 2019, яка відбулася 2—4 липня в Торонто, 
узяли Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Президент України Володимир 
Зеленський, міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, а також 
понад 800 делегатів з 31 країни: члени парламентів, представники міжнарод-
них організацій, бізнесу, аналітичних центрів і громадянського суспільства.

22
ТРАВНЯ



стор. 20        Річний звіт РПР 2019      Події року

Форум «LIFE AFTER: Ключові аспекти запуску ринку 
землі в Україні» за участі народних депутатів і представ-
ників бізнесу. Форум організовано спільно з EasyBusiness.

30
ЖОВТНЯ
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PlatForum за участі Голови Представництва ЄС в Україні Мат-
ті Маасікаса, Віцепрем’єр-міністра України з питань єв-
ропейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, 
міністерки розвитку громад і територій України Альони Бабак, го-
лови Національного агентства України з питань державної служби

Олександра Стародубцева та народних депутатів. Захід організовано за під-
тримки Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансу-
ється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в 
Україні, Проєкту ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні та Міжна-
родного фонду «Відродження».

19-20
ЛИСТОПАДА



стор. 22        Річний звіт РПР 2019      Експертиза Коаліції РПР

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»

МБФ «Українська
 фундація громадського 

здоров’я»

Фонд «Демократичні 
ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва

Платформа 
прав

людини

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БЕЗПЕКА
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Детектор медіа 

Детектор медіа 

БФ «Восток-СОС»

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

StateWatch
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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»
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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
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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 

Центр політичних студій та
аналітики «Ейдос»

МБФ «Українська
фундація 
громадського
здоров’я»

МБФ «Українська
фундація 
громадського
здоров’я»

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:

«Рада реформ Рівного» запровадила в місті практику публічних кон-
сультацій, долучила громадян до розпорядження бюджетними кошта-
ми та створила унікальну програму з озеленення.

Корсунь-Шевченківська коаліція громадських організацій запрова-
дила в місті контроль доріг і моніторинг тіньових заробітків місцевих 
депутатів.

Коаліція «Рада Експертів» створила в Кропивницькому новий Статут 
громади та домоглася права безпосередньої участі громадськості у 
формуванні міського бюджету.

«Львівська рада реформ» запустила єдиний в Україні адвокаційний 
центр з регуляторної політики для моніторингу витрат бюджетних ко-
штів, що зупинило корупцію на сотні мільйонів гривень.

«Реформаторська коаліція Чугуївщини» запровадила в місті бюджет 
участі.

Корсунь-
Шевченківський

Ладижин 
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ВІДКРИТИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ РЕФОРМ

ВУР У 2019 РОЦІ

Відкритий Університет Реформ (ВУР) — це освітній 
проєкт для молоді Коаліції РПР і Центру демократії та 
верховенства права. Навчальна програма одного на-
бору ВУР триває три місяці та передбачає лекції на 
теми реформ, 100 годин стажування в громадських 
організаціях і реалізацію власного проєкту. ВУР наби-
рає учасників двічі на рік. У 2018 році відбулися дев’я-
тий та десятий набори ВУР та один набір для помічни-
ків народних депутатів. Загалом спільнота випускників 
ВУР уже нараховує понад 400 осіб.

Ольга Руда, 
Координаторка ВУР

Ярослав Турбіль, 
Асистент ВУР

спікерів

проєктів 
учасників

113

4

28

учасників

 екскурсії

громадських 
організаціях

стажування 
учасників у 

78

6
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ПРОЄКТИ УЧАСНИКІВ ВУР У 2019 РОЦІ:

«Не Еко Подія» — одноденна подія, що прагне 
змінити поведінку людей на більш екологічну 
за допомогою коротких лекцій, інтерактивів 
та спілкуванню з однодумцями. Відбулася в 
партнерстві з «OZERO», «Ucycle» та «IZONE». 

«Зрада чи перемога?!» — настільна гра, гра-
ючи в яку, учасники стають на сторону влади, 
ЗМІ, громадянського суспільства чи опозиції 
та втілюють реформи, на практиці розумію-
чи, як це нелегко.

«DoZmin» — спільнота у формі читацького 
клубу, де громадські діячі, державні служ-
бовці різних рівнів та політики ведуть моде-
рований інтелектуальний діалог на основі за-
пропонованої до прочитання книги.

«#ЛюдиРеформ» — медіапроєкт, що розповідає про ре-
форматорів, які змінюють країну щодня, але не є широ-
ковідомими.

«Рецепти реформ» — медіапроєкт, що подає інформа-
цію про реформи стисло та зрозуміло — у формі рецеп-
тів їжі. 

«#ШоПоРеформах» — інтерактивний вебсайт, на яко-
му можна знайти відповіді на найпоширеніші питання, 
що стосуються чотирьох реформ.

https://www.facebook.com/events/632270930937899/
https://www.facebook.com/zrada.vs.peremoga/
https://www.facebook.com/events/1458758260965737/
http://peopleofreforms.tilda.ws/
https://www.facebook.com/reforms.recipes/
https://www.shoporeformakh.com/
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ФІНАНСУВАННЯ ТА ДОНОРИ

7 488 €

270 000 $

3 028 €

83 536 $

FCG Swedish Development AB 
(EU Together project)

Шведське агентство
з питань міжнародної

співпраці та розвитку (SIDA) 
(ЦЕДЕМ)

Членські внески

USAID/Pact Inc
(Інститут громадянського 

суспільства)

РАХУНОК КОАЛІЦІЇ РПР

КОШТИ, ОТРИМАНІ НА РАХУНОК ОРГАНІЗАЦІЙ- 
ЧЛЕНІВ (ДО ОФІЦІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КОАЛІЦІЇ РПР)



стор. 34        Річний звіт РПР 2019      Партнери Коаліції РПР

Міжнародний фонд
«Відродження» 

ЛІГА.net 

Програма розвитку 
ООН 

Посольство Канади
в Україні 

Українське радіо 

Ukraine NOW 

ПАРТНЕРИ КОАЛІЦІЇ РПР



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

