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ВСТУПНЕ
СЛОВО

Вступне слово

с. 3

У 2021 році Коаліція РПР посилилася
низкою провідних громадських організацій і продовжує запрошувати амбітних
партнерів до своїх лав, адже лише разом
ми сильніші. Члени Коаліції сформували
бачення пріоритетів діяльності для Парламенту, Уряду та органів місцевого самоврядування за галузевими напрямами.
Ми маємо чіткі орієнтири, куди і як має
рухатися країна, і готові об’єднувати зусилля з прогресивними партнерами у
владі заради реформ.

Оксана Величко,
Співголова Ради
Коаліції РПР,
керівниця ГО «Разом
проти корупції»
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Вступне слово

Коаліція РПР як неформальне об’єднання
громадських організацій і експертів
виникло після Революції Гідності в березні
2014 року для вироблення консолідованої
позиції громадянського суспільства щодо
необхідних для країни реформ і їх належного впровадження.
У 2021 році ми послідовно та системно
продовжували працювати над консолідацією громадянського суспільства, а також підтримкою та просуванням реформ
для розбудови незалежної, згуртованої,
демократичної, правової, сильної та авторитетної Української держави. Уже
традиційно ми відкрито звітуємо про
нашу роботу та партнерів, які нас підтримують фінансами.

Юлія Кириченко,
Співголова Ради
Коаліції РПР, членкиня
правління Центру
політико-правових
реформ
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Вступне слово

с. 5

Для Коаліції РПР 2021 рік став підбиттям підсумків двох років
роботи з напрацювання рекомендацій щодо впровадження
реформ і їх моніторингу в межах підготовки до Ukraine Reform
Conference 2021 у Вільнюсі. Це потужний адвокаційний інструмент громадянського суспільства для просування змін у
державі та посилення системного діалогу з владою.
У 2021 році відбулася низка позитивних зрушень: розблокування судової
реформи, ухвалення законопроєктів про адміністративну процедуру, про
всеукраїнський референдум, антитютюнового законодавства тощо. Водночас реформи не завершені, і всі стейкхолдери — влада, громадянське
суспільство, міжнародні партнери, медіа та підприємці — мають об’єднатися заради їх впровадження. Демократичний розвиток держави, реалізація
напрацьованого порядку денного реформ — це питання подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України та ефективної відповіді на
агресію Росії.

Ольга Лимар,

Виконавча директорка
Коаліції РПР

с. 6
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Результати у 2021 році

ПРО СПІЛКУ
ВІЗІЯ:
Успішна, демократична держава Україна з рівними
правами для кожної людини та розвинутим
громадянським суспільством.

МІСІЯ:
Об'єднання зусиль громадянського
суспільства для впровадження реформ
в Україні.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ НА 2021–2023 РОКИ:
1. Сформувати громадський
стратегічний план

2. Захищати демократичні
інституції

3. Проадвокатувати

впровадження
пріоритетних реформ,
запровадити регулярний
моніторинг та оцінювання
виконання реформ

4. Досягти високого рівня
спроможності Коаліції
РПР для забезпечення
цілей 1–3

с. 7
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Рада Спілки 2021

РАДА СПІЛКИ 2021
Рада — керівний орган, який діє від імені Спілки. Рада обирається Загальними

зборами в складі щонайменше 9 осіб терміном на один рік. Склад Ради кожні
вибори оновлюється щонайменше на третину.

Оксана Величко,

Cпівголова Ради
Коаліції РПР, керівниця ГО
«Разом проти корупції»

Олександра Дворецька,
координаторка
адвокаційного напрямку
БФ «Восток-SOS»

Лілія Олефір,

виконавча директорка
ГО «Життя»

Юлія Кириченко,

Cпівголова Ради Коаліції РПР,
членкиня правління Центру
політико-правових реформ

Ігор Бураковський,

голова правління Інституту
економічних досліджень та
політичних консультацій

Світлана Конончук,

Наталія Лигачова,

Сергій Лобойко,

Юлія Сачук,

виконавча директорка
Українського незалежного
центру політичних досліджень

голова Центру
розвитку інновацій

голова ГО
«Детектор медіа»

голова Fight
for Right
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Виконавчий директор і Секретаріат 2021
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ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР
І СЕКРЕТАРІАТ 2021
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Денис Денисенко
(до вересня 2021)

Ольга Лимар

(з вересня 2021)

Виконавчий директор

здійснює оперативне управління справами,
майном і коштами Спілки. Затверджує штатний розпис і впроваджує кадрову
політику Спілки. Призначається Радою терміном на два роки.

СЕКРЕТАРІАТ

Секретаріат

— Виконавчий директор і всі підпорядковані йому
працівники, які сприяють членам
Спілки в просуванні реформ за узгодженими пріоритетами. Секретаріат

функціонує в чотирьох напрямах:
адвокація (у тому числі на міжнародному рівні), комунікація та піар, регіональний розвиток та інституційне
зміцнення Спілки.

с. 9
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Виконавчий директор і Секретаріат 2021

ПРОГРАМНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

АДВОКАЦІЙНИЙ
ВІДДІЛ

Денис
ДАВИДЕНКО
керівник відділу
адвокації та
міжнародних
відносин

МЕНЕДЖЕРИ АДВОКАЦІЇ:

Богдан
ЯЦУН

(до липня)

Маргарита
ХВОСТОВА

ПРОЄКТНА МЕНЕДЖЕРКА

Вікторія
ШТЕЦЬ

Юрій
МИКИТЮК
координатор
регіональних
програм

Олена
ГУМЕНЮК

ПРОЄКТНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Георгій
БУШУЄВ

Річний звіт РПР 2021

Виконавчий директор і Секретаріат 2021

КОМУНІКАЦІЙНИЙ
ВІДДІЛ

PR-МЕНЕДЖЕР

SMM-МЕНЕДЖЕРКА /
КОМУНІКАЦІЙНА АСИСТЕНТКА

Аліса
ПОЛІЩУК

Дмитро
КРИВОШЕЄВ

ФІНАНСОВОАДМІНІСТРАТИВНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ

ФІНАНСОВО-АДМІНІСТРАТИВНА
ДИРЕКТОРКА

Людмила
ГРАКОВА

АДМІНІСТРАТИВНА
МЕНЕДЖЕРКА

Світлана
ГУЛЯНИЦЬКА
(до грудня)

БУХГАЛТЕРКА

Вікторія
КИРИЙЧУК
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Результати у 2021 році

РЕЗУЛЬТАТИ У 2021 РОЦІ
АДВОКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ
За адвокаційної підтримки Коаліції РПР
Верховна Рада України ухвалила 11 законопроєктів
УХВАЛЕНІ В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ ЗАКОНОПРОЄКТИ:
№ 4254 про публічні консультації
№ 4533 про конституційну процедуру
№ 4298 щодо реформування територіальної організації виконавчої
влади в Україні
№ 5323 про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики»

УХВАЛЕНІ В ДРУГОМУ ЧИТАННІ ЗАКОНОПРОЄКТИ:
№ 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум
№ 3718 про основні засади молодіжної політики
№ 4358 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу
тютюну
№ 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії
суддів та № 5068 щодо порядку обрання на посади членів Вищої
ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП
№ 5459-1 стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції
№ 5807 щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи
№ 3475 про адміністративну процедуру
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Результати у 2021 році
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Руслан Стефанчук,

Голова Верховної Ради України
«Експертиза та підтримка Коаліції РПР і
громадянського суспільства щодо напрацювання
та ухвалення Закону «Про всеукраїнський
референдум» була вкрай важлива для Парламенту».

Роман Грищук,

Голова підкомітету з питань освіти впродовж
життя та позашкільної освіти Комітету Верховної
Ради України з питань освіти, науки та інновацій

«Модель роботи Коаліції РПР засвідчує
сталість і системність підходів громадянського
суспільства в адвокації реформ».

Володимир В’ятрович,

член Комітету Верховної Ради України з питань
гуманітарної та інформаційної політики
«Коаліція РПР стала не лише спроможною
адвокаційною організацією, а й символом
ціннісної трансформації України».

Альона Шкрум,

членкиня Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики
«Експертиза Коаліції РПР є дуже цінною для всіх
зацікавлених сторін у впровадженні реформ».

с. 13
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Результати у 2021 році

КОМУНІКАЦІЙНИЙ
НАПРЯМ
Забезпечено комунікаційний супровід 12 медіазаходів різного
формату (форуми, пресконференції, онлайн-заходи тощо)

Організовано 6 ефірів експертів Коаліції РПР у медіа

Підготовлено 40 колонок і блогів експертів Коаліції РПР у ЗМІ

Проведено 7 інтерв'ю з громадськими експертами та посадовцями щодо впровадження реформ
Підготовлено 43 дайджести і 10 англомовних ньюзлетерів з
добірками найважливіших подій у сфері реформ в Україні
Забезпечено 90+ публікацій у медіа за підсумками публічних заходів
Коаліції РПР і майже 300 інших згадок у ЗМІ

ДИДЖИТАЛ-АУДИТОРІЯ КОАЛІЦІЇ РПР:

160 000
унікальних
користувачів
сайту

46 500

підписників у Facebook

переглядів онлайнзаходів і відеороликів

підписників у Twitter

9 500

+

+

+

360 000
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Результати у 2021 році
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МІЖНАРОДНИЙ
НАПРЯМ
Забезпечено участь 20 іноземних спікерів у публічних заходах

Організовано 5 публічних заходів у межах Трансатлантичної робочої
групи Київ — Брюссель — Вашингтон

Проведено 20+ зустрічей представників Коаліції РПР з міжнародними
експертами та іноземними високопосадовцями

с. 15
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Трансатлантична робоча група / Transatlantic Task Force on Ukraine

ТРАНСАТЛАНТИЧНА РОБОЧА ГРУПА

TRANSATLANTIC TASK FORCE ON UKRAINE
Трансатлантичну робочу групу заснували в жовтні 2018 року Німецький фонд Маршалла Сполучених
Штатів разом з Коаліцією РПР за
підтримки низки українських організацій громадянського суспільства.
Основний фокус діяльності робочої
групи — посилення взаємодії між
США, Європою та Україною через
обмін думками політиків й експертів громадянського суспільства про
політичні, економічні й безпекові
проблеми, які впливають на Україну,
її демократичний розвиток і взаємодію із західними партнерами.

Річний звіт РПР 2021

Трансатлантична робоча група / Transatlantic Task Force on Ukraine

У 2021 році в межах Трансатлантичної
робочої групи відбулося п’ять публічних онлайн-заходів, серед спікерів
яких були Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

с. 16

України, та Джеймс Аппатурай, заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань та
спеціальний представник Генерального секретаря НАТО з питань Кавказу
та Центральної Азії.

Ольга Стефанішина,

Віцепрем'єр-міністерка з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України
«Співпраця громадянського суспільства та влади — неодмінна умова
дієвих і стійких реформ, а отже, основа успіху на шляху України до
євроатлантичної спільноти. Напрацьовані Коаліцією РПР пропозиції
щодо проведення реформ стали важливим аналітичним внеском громадськості в організацію Ukraine Reform Conference. Ще одна успішна
історія співпраці — Трансатлантична робоча група, де лідери думок з
Вашингтона та Брюсселя чують інсайти щодо політичної, економічної
та безпекової ситуації в Україні».

с. 17
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Головні перемоги року

ГОЛОВНІ ПЕРЕМОГИ РОКУ
Законопроєкт № 3612
про народовладдя через
всеукраїнський референдум
Юлія Кириченко,

Співголова Ради Коаліції РПР, членкиня
правління Центру політико-правових реформ
«26 січня 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
народовладдя через всеукраїнський референдум», яким нарешті врегульовано цей інститут. Законодавча прогалина з’явилася у 2018 році, коли
Конституційний Суд України справедливо визнав неконституційним Закон України «Про всеукраїнський референдум» 2012 року. Коаліція РПР
домоглася скасування попереднього закону та розробила новий, який
відповідає Конституції та рекомендаціям Венеційської комісії».

Законопроєкт № 4358
про охорону здоров’я населення
від шкідливого впливу тютюну
Дмитро Купира,

виконавчий директор ГО «Життя»
«У 2021 році Парламент ухвалив комплексний антитютюновий Закон
№ 1978-IX (реєстр. № 4358). Це знакова перемога парламентарів і громадянського суспільства для захисту дітей і молоді від заохочення до
куріння та шкоди електронних пристроїв для куріння. Ефективні законодавчі зміни на основі визнаних політик РКБТ ВООЗ щодо зменшення
куріння як тютюнових виробів, так і електронних пристроїв для куріння
рятують життя українців та наближують Україну до реалізації третьої
Цілі сталого розвитку. Ці успіхи в інтересах здоров'я українців доводять, що громадянське представництво є дієвим інструментом відстоювання інтересів людей».
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Законопроєкт № 3475
про адміністративну процедуру
Віктор Тимощук,

заступник голови правління
Центру політико-правових реформ
«Ухвалення Парламентом Закону України «Про адміністративну процедуру» у другому читанні та в цілому — дуже важливий історичний крок.
Навіть попри подальше ветування Главою держави й очікуваний розгляд
пропозицій Президента, можна відзначити, що остаточне ухвалення цього закону суттєво наближає українську систему врядування до європейських стандартів. Адже будуть запроваджені умови для ефективної взаємодії громадян і суб’єктів господарювання з публічною адміністрацією,
справедливого розв'язання їхніх справ, захисту від свавілля держави».

с. 19
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ПОДІЇ РОКУ
У 2021 році Коаліція РПР організувала
дві масштабні події. Одна з них відбулася в межах підготовки до Ukraine
Reform Conference — ключової міжнародної конференції про реформи в
Україні, організованої у Вільнюсі, Литовська Республіка. Інша — об'єдна-

ла кілька десятків представників 13
коаліцій регіональних громадських
організацій, які є партнерами Коаліції
РПР.
Також відбулося 15 публічних консультацій і 12 публічних обговорень.

Вальдемарас Сарапінас,
Надзвичайний і Повноважний
Посол Литовської Республіки
в Україні

«Литві та Україні судилося бути найкращими друзями та партнерами. Історія успіху України — наш стратегічний інтерес. Тому цілком природно, що у 2021 році у Вільнюсі відбулася Ukraine Reform
Conference, яка мала на меті допомогти мобілізувати міжнародну
допомогу та підтримку для продовження реформ в Україні. Я хотів
би подякувати Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ за два роки
чудової співпраці у підготовці конференції. Дякуємо за вашу видатну роботу задля мобілізації підтримки та експертного досвіду громадянського суспільства під час серії онлайн- та офлайн-зустрічей,
а також за аналітичні документи, підготовлені Коаліцією РПР».
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Онлайн-дискусія «Посилення діалогу щодо прогресу реформ:
роль громадянського суспільства в побудові демократичної
ЧЕРВНЯ
стійкості України» за участі Дениса Шмигаля, Прем'єр-міністра України, Інґріди Шимоніте,
Прем’єр-міністерки Литовської Республіки, Руслана Стефанчука, Першого заступника Голови Верховної Ради України.

30

Дискусію подивилися понад 9 600 глядачів.
Напередодні заходу ми організували 4 панельні
дискусії на тему антикорупційної та судової реформ, економічного розвитку та децентралізації.

Коаліція РПР презентувала
онлайн-моніторинг впровадження реформ в Україні у 22 напрямах, який
підготували понад 100
експертів громадянського суспільства до Ukraine
Reform Conference 2021 на
основі галузевих аналітичних брифів.
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Річний звіт РПР 2021

23
ЛИПНЯ

Події року

Під час онлайн-дискусії «Історії успіху місцевих реформ: як
втілювати зміни у своїй громаді» регіональні експерти презентували місцеві Дорожні карти реформ — універсальні алгоритми
для змін у громадах всієї України.
Дискусію подивилися понад 9 000 глядачів.
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ЕКСПЕРТИЗА КОАЛІЦІЇ РПР
Галузі політики, у яких організації-члени Коаліції РПР провадять експертну та
адвокаційну діяльність

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БЕЗПЕКА
КОНСТИТУЦІЙНА
РЕФОРМА

Центр політико-правових реформ

Інститут
громадянського
суспільства

Український незалежний
центр політичних
досліджень

ПРАВОСУДДЯ,
ПРАВОПОРЯДОК,
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Центр політикоправових реформ

Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»

Центр демократії
та верховенства
права

Фонд «Демократичні
ініціативи» імені
Ілька Кучеріва

Урядово-громадська
ініціатива «Разом
проти корупції»

Інститут ЄвроАтлантичного
Співробітництва
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МЕДІАРЕФОРМА

Детектор медіа

Центр демократії
та верховенства права

Інститут розвитку
регіональної преси

Детектор медіа

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Центр «Нова Європа»

Фонд «Демократичні
ініціативи» імені
Ілька Кучеріва

Український незалежний
центр політичних
досліджень

ПРАВОЗАХИСТ,
ПРАВА ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Пласт — Національна
скаутська організація
України

Інститут ЄвроАтлантичного
Співробітництва

Fight for Right

БФ «Восток-СОС»
Юридична Сотня
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ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ
Комітет виборців
України

ВИБОРЧЕ
ЗАКОНОДАВСТВО

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

Центр демократії
та верховенства права

ПУБЛІЧНЕ
ВРЯДУВАННЯ І
АДМІНІСТРАЦІЯ

Центр політикоправових
реформ

Львівський
регуляторний
хаб

Центр політичних студій
та аналітики «Ейдос»

ЕЛЕКТРОННА
ДЕМОКРАТІЯ

Комітет виборців
України

Центр політикоправових реформ

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

Центр розвитку
інновацій
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Урядово-громадська
ініціатива «Разом проти
корупції»

Інститут громадянського
суспільства

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

Львівський
регуляторний хаб

РОЗВИТОК
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА

Центр політикоправових реформ

Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»

Центр розвитку
інновацій

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

Центр демократії та
верховенства права

Інститут
громадянського
суспільства

Центр політикоправових реформ

Комітет виборців
України

Фонд «Демократичні
ініціативи» імені
Ілька Кучеріва

Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»
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ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК
ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

Easy Business

Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

Інститут громадянського
суспільства

Центр політичних студій
та аналітики «Ейдос»

Європа без бар’єрів

МІГРАЦІЙНА
ПОЛІТИКА

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
РЕФОРМА
СИСТЕМИ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
Центр громадянського
представництва «Життя»

МБФ «Українська
фундація
громадського
здоров’я»

Центр демократії та
верховенства права

Батьки за вакцинацію
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РЕФОРМА
ОСВІТИ І НАУКИ

Пласт — Національна
скаутська організація
України

ПОЛІТИКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПАМ’ЯТІ

МБФ «Українська
фундація
громадського
здоров’я»

Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»

Центр досліджень
визвольного руху

Український незалежний
центр політичних
досліджень

Центр демократії
та верховенства
права

Пласт —
Національна
скаутська
організація України

МОЛОДІЖНА
ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА

КУЛЬТУРА

МБФ
«Українська
фундація
громадського
здоров’я»

Fight for Right

Національна спілка
кінематографістів
України
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МЕРЕЖА РЕГІОНАЛЬНИХ
КОАЛІЦІЙ-ПАРТНЕРІВ
Коаліція РПР, яка з 2017 року розвиває регіональні коаліції по всій
Україні, погодила Модель розвитку
Мережі регіональних коаліцій-партнерів, а також Політику партнер-

ства. Коаліція РПР сприяє зміцненню
інституційних, адвокаційних і комунікаційних спроможностей регіональних партнерів для впровадження реформ на місцевому рівні.

Чернігів
Луцьк

Суми
Рівне
Житомир
Харків

Львів
Тернопіль

Хмільник
Хмельницький

Ужгород

ІваноФранківськ

Чернівці

Вінниця

Чугуїв

Полтава

Богуслав
Черкаси
КорсуньШевченківський

Сєвєродонецьк

Ладижин

Дніпро

Кропивницький

Кривий Ріг

Миколаїв

Одеса

відвідані
коаліція створила ДКР

коаліція працює над втіленням ДКР

Херсон

Краматорськ

Запоріжжя
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УСПІХИ РЕГІОНАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ
ГРОМАДСЬКА КОАЛІЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
(М. ХЕРСОН)
Проадвокатовано закупівлю нових тролейбусів для Херсона за
кошти ЄБРР
Розроблено та адвокатовано програму розвитку велосипедної інфраструктури в Херсоні та велотуристичних маршрутів у Херсонській
області
Організовано екологічний фестиваль #Kherson_Zero_Waste
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ЗАПОРІЗЬКА РАДА РЕФОРМ
Зупинено остаточне знищення (забудову) одного з центральних
парків Запоріжжя через розірвання договорів оренди із забудовником
Надано організаційно-правову підтримку створенню трьох нових
місцевих громадських організацій
Укладено меморандум із Запорізьким національним університетом про співпрацю та проходження практики студентами на базі
коаліції
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ЛЬВІВСЬКА РАДА РЕФОРМ
Проадвокатовано створення сектору регуляторної політики при
департаменті економічної політики Львівської обласної державної адміністрації для зменшення адміністративного та бюрократичного навантаження на бізнес
Розроблено методику проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень і проєктів рішень органів місцевого самоврядування, а також посібники «Адвокаційна діяльність ОГС
на місцевому рівні» та «Організація роботи військово-цивільних
адміністрацій в контексті Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Створено чатбот «City helper» у Червонограді для швидкої та
ефективної комунікації між мешканцями та владою
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МИКОЛАЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА РЕФОРМ
Розроблено розділ проєкту міської програми розвитку річок і
маломірного судноплавства на 2021–2022 роки

Підготовлено проєкт доручення мера міста про створення трьох
експедицій з представників служб мерії і громадських рад для
обстеження прибережних зон на предмет стоків, звалищ сміття
й підприємств, які скидають відходи в річку

Перезапущено Експертно-громадську раду виконавчого комітету
Миколаївської міської ради
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РАДА ЕКСПЕРТІВ (М. КРОПИВНИЦЬКИЙ)
Проадвокатовано створення стратегії міста Кропивницький

Розроблено концепцію Smart City

Продовжено декомунізацію Кропивницького: демонтовано низку
комуністичних символів на будівлях міста
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РАДА РЕФОРМ РІВНОГО
Створено при міському голові Рівного робочу групу з питань цифрової трансформації громади: представники коаліції долучилися
до розробки Положення про Управління цифрової трансформації
та інформатизації

Розроблено Положення про шкільний громадський бюджет
Рівного, яке було затверджене Рівненською міською радою

Підготовлено зміни до Положення про проведення конкурсу
проєктів програм, розроблених громадськими молодіжними організаціями
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РАДА РЕФОРМ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Проадвокатовано зміни до Статуту територіальної громади міста
Хмельницького

Узято участь у напрацюванні Плану дій «Зелене місто»

Узято участь у громадських радах при управлінні охорони здоров’я та виконавчому комітеті Хмельницької міської ради
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СУМСЬКА ПЛАТФОРМА РЕФОРМ
Розроблено вебплатформу «Хто твій депутат у Сумах?», яка дозволяє містянам відстежувати діяльність і персональні голосування
депутатів за ключові рішення

Відновлено механізм партиципаторного бюджету, який не працював у Сумах з 2019 року, а також проадвокатовано шкільний громадський бюджет

Розроблено онлайн-сервіс «Громадський транспорт для людей»,
який значно спрощує подання скарг і звернень містян на роботу
громадського транспорту
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ФІНАНСУВАННЯ ТА ДОНОРИ
Залишок
на початок
року, UAH

Надходження
у 2021 році,
UAH

% від
загальної
суми

Витрати
у 2021 році,
UAH

Залишок
на кінець
року, UAH

5 399

120 000

1%

84 370

41 029

213 943

3 085 783

33 %

1 741 426

1 558 300

41 483

2 865 791

31 %

1 992 561

914 713

0

693 567

7%

234 327

459 240

1 671 559

747 899

8%

2 419 458

0

20 518

489 703

5%

510 221

0

Європейський
Союз

7 574

375 982

4%

383 556

0

Міжнародний
фонд
«Відродження»

134 570

0

0%

134 570

0

Посольство
Франції в Україні

203 642

0

0%

203 642

0

83 818

979 555

10 %

907 640

155 733

2 382 507

9 358 280

100 %

8 611 771

3 129 015

Джерело надходжень

Членські
внески

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

Національний демократичний
інститут (NDI)

Чорноморський фонд
регіонального розвитку (BST)

Програма сприяння громадській
активності «Долучайся!» (РАСТ Inc.)
ІнтерньюзУкраїна

Посольство
Республіки
Литва в Україні

РАЗОМ

стор. 38

Річний звіт РПР 2021

Партнери Коаліції РПР

ПАРТНЕРИ КОАЛІЦІЇ РПР
У 2021 РОЦІ

Активна громада

Коаліція прифронтових
громад «На лінії зіткнення»

Телеканал «Рада»

Euromaidan Press

Міжнародна гуманітарна
організація «Людина в біді»
в Україні

Інтерньюз-Україна

Українське радіо

Укрнет

КОАЛІЦІЯ РЕАНІМАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ РЕФОРМ

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).

