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З кінця 2013 року Фонд Східна Європа почав впроваджувати в Україні проект
USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) – Програму «РАДА: підзвітність,
відповідальність, демократичне парламентське представництво».
Головною метою Програми РАДА є сприяння становленню підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу – Парламенту України – шляхом:
1. Сприяння народним депутатам України у їх зусиллях із налагодження ефективної системи співпраці з виборцями і підвищення якості виконання їх
представницьких повноважень;
2. Сприяння поширенню ініціатив громадянської освіти і моніторингу за діяльністю як Верховної Ради України так і народних депутатів України з метою
покращення їх підзвітності виборцям;
3. Сприяння становленню незалежної законодавчої гілки влади у системі органів державної влади України шляхом підвищення ефективності чинних парламентських процедур.
Завданнями проекту є:
• Більш ефективне залучення громадян до законодавчого процесу;
• Розширення участі громадян у моніторингу роботи єдиного законодавчого
органу держави;
• Посилення ефективності незалежного парламентського контролю за виконавчою владою.
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ПРОЕКТИ

Програма USAID РАДА: підзвітність,
відповідальність, демократичне
парламентське представництво
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

- Фонд Східна Європа,

Сфера діяльності

демократія, права людини та врядування

Адреса:

вул. Михайла Грушевського, 34а, офіс 46.
01021, м.Київ, Україна»
Тел.: 38 (044) 253-82-90
38 (050) 443-61-97»
E-mail: office@radaprogram.org
веб-сайт: http://www.radaprogram.org

Цілі, місії, завдання:

Цілі: 1) сприяння народним депутатам України в їх зусиллях із налагодження ефективної
системи співпраці з виборцями і підвищення
якості виконання їхніх представницьких повноважень; 2) сприяння поширенню ініціатив
громадянської освіти і моніторингу діяльності
як Верховної Ради України, так і народних
депутатів України з метою покращення їх підзвітності виборцям; 3) сприяння становленню
незалежної законодавчої гілки влади у системі органів державної влади України шляхом
підвищення ефективності чинних парламентських процедур.
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З яким комітетом чи підрозділом
Апарату Верховної Ради України
співпрацює

Комітет з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування; Комітет з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради України;
Комітет з питань запобігання і протидії корупції; Апарат Верховної Ради України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

• сприяння в організації заходів (виїзні засідання, комітетські слухання, круглі столи,
конференції тощо);
• аналітичні продукти (методичні матеріали,
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 працівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект USAID «Справедливе
правосуддя»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Chemonics International, Inc

Сфера діяльності
судова система

Адреса:

вул. Івана Франка, 36, 3-й поверх, 3-й офіс,
01030, м.Київ, Україна
Тел.: 380 (44) 581-33-03
Факс: 38 (044) 581-33-03
E-mail: office@fair.org.ua
веб-сайт: http://www.fair.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Мета проекту – сприяти утвердженню
верховенства права в Україні через зміцнення
суддівської незалежності, підвищення рівня
прозорості та підзвітності судової системи,
підвищення рівня обізнаності громадян із
діяльністю судової влади задля зростання
довіри суспільства до неї.
Завданнями є сприяння: 1) приведенню
конституційної та нормативно-правової
бази по впровадженню судової реформи
у відповідність до європейських та
міжнародних стандартів щодо підзвітності та
незалежності судової влади; 2) підвищенню
рівня прозорості та підзвітності в діяльності
ключових судових установ; 3) підвищенню
професіоналізму та ефективності судової
системи України; 4) посиленню ролі
громадських організацій у здійсненні

моніторингу та підтримці ходу судової
реформи;
5) запровадженню Закону України «Про
очищення влади».

З яким комітетом чи підрозділом
Апарату Верховної Ради України
співпрацює

• Комітет з питань правової політики і правосуддя;
• Апарат Верховної Ради України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Експертна підтримка законодавчих ініціатив
у сфері судової реформи задля утвердження
принципу верховенства права у відповідності
із європейськими стандартами.
Тренінг «Аналіз і оцінка законопроектів. Юридичне дослідження» (16 грудня 2015 року).

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Проект USAID UNITER. «Зміцнення
громадянського суспільства в Україні»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується
Pact, Inc.

Сфера діяльності

розбудова громадянського суспільства

Адреса:

вул. Малопідвальна 10, Офіс 2, 1 поверх,
01001, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 495-53-83
Факс: 38 (044) 495-53-84
E-mail: uniter@uniter.org.ua
веб-сайт: http://uniter.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Зміцнення та підтримка активних організацій
громадянського суспільства в Україні (ОГС)
з метою консолідації та посилення демократичних перетворень. Програма UNITER
підтримує діяльність організацій, орієнтованих на боротьбу з корупцією та здійснення
конституційної реформи, а також діяльність
коаліцій і проведення кампаній, які сприяють
розширенню суспільної бази ОГС, мобілізації
суспільної підтримки та налагодженню ефективного діалогу між громадянами, громадянським суспільством, владою, приватним
бізнесом та іншими ключовими учасниками
процесу реформ.

Проект USAID «Створення сприятливого
середовища для діяльності
громадянського суспільства в Україні»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Український незалежний центр політичних
досліджень (УНЦПД)

Сфера діяльності

розбудова громадянського суспільства

Адреса:

вул. Софіївська, 18, оф. 2, 01001, м. Київ,
Україна
Тел.: 38 (044) 599-42-51
38 (044) 592-98-23»
Факс: 38 (044) 278-28-25
E-mail: ucipr@ucipr.org.ua
веб-сайт: http://www.ucipr.org.ua/
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Цілі, місії, завдання:

Загальна мета цього проекту полягає в тому,
щоб сприяти 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) сприяти підвищенню якості законів, що
забезпечують діяльність громадського суспільства та відповідних заходів державної політики; 2) сприяти підвищенню спроможності
державних службовців та самих організацій
громадянського суспільства забезпечувати
ефективне впровадження цих законів та державної політики.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект USAID «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування
в Україні (PULSE)»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Асоціація міст України

Сфера діяльності

місцеве самоврядування

Адреса:

вул. Січових Стрільців, 73, 11-й поверх.
04053, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 486-28-78
38 (044) 486-28-12
Факс:
38 (044) 486-28-41
E-mail: info@auc.org.ua
Веб-сайт: http://auc.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Метою проекту є зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократії, покращення умов для розвитку територіальних
громад та забезпечення стабільності. Проект
допомагає Урядові України та місцевим органам влади започаткувати й впровадити раціональні підходи до здійснення децентралізації,
починаючи із законодавства, що забезпечує
цей процес, з врахуванням думок та пропозицій місцевої влади на основі збільшення
ресурсів і потенціалу органів місцевого самоврядування.

З яким комітетом чи підрозділом
Апарату Верховної Ради України
співпрацює

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин; Комітет з питань будівництва,
містобудування та житлово-комунального
господарства; Комітет з питань економічної
політики; Комітет з питань бюджету; Комітет
з питань держбудівницва, регіональної політики та місцевого самоврядування; Комітет
з питань науки і освіти; Комітет з питань охорони здоров’я; Комітет з питань податкової та
митної політики; Комітет з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; Комітет з питань фінансової політики і
банківської діяльності; парламентський офіс
місцевого самоврядування.

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Проект надає пропозиції, висновки та рекомендації до законопроектів, які стосуються
реформи децентралізації та сфери місцевого
самоврядування.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

7

Проект USAID «Внутрішнє спостереження
за політичними процесами в Україні»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Всеукраїнська громадська організація
«Громадянська мережа ОПОРА»

Сфера діяльності

виборчий процес, освітня політика, житловокомунальна політика

Адреса:

вул. професора Підвисоцького, 10/10, офіс 3,
01103, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 286-26-70
E-mail: info@opora.org.ua
веб-сайт: http://www.oporaua.org/

Цілі, місії, завдання:

Проект має на меті сприяти вдосконаленню
виборчих процесів в Україні та їх нормативноправової бази, аби вони краще відображали
волю українського народу.
Освітня політика – розробка та апробація
механізмів комплексного громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО) та вступною кампанією до
вищих навчальних закладів, протягом всіх
етапів процесу.
Житлово-комунальна політика – розробка та
впровадження в Україні дієвої інституціолізованої моделі організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Проект USAID «Вода для агросектору»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

ГО «Інститут розвитку аграрних ринків»

Сфера діяльності
аграрна

Адреса:

вул. Вадима Гетьмана, 1-В, офіс 168.
03057, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 456-27-29
38 (044) 456-27-25
Факс: 38 (044) 456-27-31
E-mail: office@amdi.org.ua
веб-сайт: http://amdi.org.ua/swasadro-usaid
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Цілі, місії, завдання:

Метою проекту є відновлення систем водної
інфраструктури та поліпшення водопостачання сільського населення та сільськогосподарського виробництва, що позитивно впливає
на продуктивність праці, розмір і передбачуваність урожаїв сільськогосподарських культур в Херсонській області. Для реалізації цієї
мети проект ставить перед собою такі завдання: 1) підвищення потенціалу пілотних громад
для нарощування та підвищення врожайності
високорентабельних культур; 2) мобілізація
та створення громади, яка приймає участь
в управлінні водними ресурсами, завдяки
забезпеченню доступу до поліпшеної інфраструктури водопостачання, що є громадською
власністю; 3) поліпшення державно-приватного діалогу шляхом вдосконалення нагляду з
боку громадян і залучення їх до формування
політики та прийняття рішень на рівні органів
місцевої влади Херсонської області.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект USAID «Розвиток комерційного
права в Україні (Фаза - II)»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

ГО «Центр комерційного права»

Сфера діяльності

правова і регуляторна реформа

Адреса:

вул.Шовковична 42-44, 01004, м. Київ,
Україна
Тел.: 38 (044) 490-65-75
38 (066) 599-23-84

Факс: 38 (044) 490-65-74
E-mail: vd@clc.com.ua clc@clc.com.ua
веб-сайт: http://commerciallaw.com.ua

Цілі, місії, завдання:

Вдосконалення правового середовища і в
такий спосіб покращення загального клімату
для ведення бізнесу та сприяння надходженню інвестицій в Україну. При досягненні цієї
мети буде поступ у напрямку зближення з
комерційним законодавством ЄС та кращими
міжнародними практиками в процесі застосування комерційного законодавства в Україні.

Проект USAID «Лідерство в
економічному врядуванні (ЛЕВ)»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Фонд Східна Європа у партнерстві з Інститутом
економічних досліджень та політичних консультацій (IER), CASE Україна та Київським економічним інститутом Київської школи економіки (KEI)

Сфера діяльності

підтримка розвитку малого та середнього
бізнесу

Адреса:

вул. Саксаганського, 44, оф.5, 01033, м. Київ,
Україна
Тел.: 38 (044) 289-55-32
E-mail: lev_info@eef.org.ua
веб-сайт: http://eef.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Визначення правових, нормативних та адміністративних заходів, які покращують бізнес-середовище для МСП в Україні;
2) Надання підтримки на центральному та

місцевому рівнях у підготовці, просуванні та
впровадженні ефективного законодавства,
регулюванні та процедур, що базуватимуться
на результатах аналізу основних правових,
нормативних та адміністративних бар’єрів;
3) Координація та підтримка ініціативи бізнесспільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ.

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

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Експертні рекомендації, аналіз та коментування законопроектів, участь у розробці законопроектів, аналітика, допомога в імплементації
законодавства, налагодження приватно-публичного діалогу.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Проект USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

International resources group Ltd. (IRG)

Сфера діяльності

енергетична реформа

Адреса:

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

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 неурядових організацій щодо енергоефективності,
відновлюваних джерел та зменшення 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,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та ін.

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Розробка та покращення законодавства.

Проект USAID «Репродуктивне здоров’я
в Україні»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Благодійний фонд «Здоров’я жінки і
планування сім’ї»

Сфера діяльності
охорона здоров’я

Адреса:

вул. Льва Толстого 9А, 2-ий поверх, 01004,
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 596-50-99
38 (050) 917-39-06
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Факс: 38 (044) 596-73-68
E-mail: info@rhr.org.ua
веб-сайт: http://reprohealth.info/

Цілі, місії, завдання:

1) Вдосконалення регуляторно-правового
середовища з метою сприяння успішній
реалізації програм у сфері планування сім’ї
та репродуктивного здоров’я; 2) Створення
та підтримка постійно діючого форуму за
участю провідних українських експертів,
представників громадських організацій та всіх
зацікавлених сторін, які підтримують не тільки
медичний, а й суспільний, просвітницький та
профілактичний компонент ПС/РЗ.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект USAID «Зміцнення місцевої
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ)
впровадження»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Інститут бюджету та соціально-економічних
досліджень(ІБСЕД)

Сфера діяльності
фінансовий сектор

Адреса:

вул. Борисоглібська 15-В, 2 поверх, 04070,
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 353-58-68
38 (044) 492-97-80
38 (044) 492-97-81
Факс: 38 (044) 492-97-83
E-mail: inform@ibser.org.ua
веб-сайт: http://www.ibser.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Розробка та втілення методології, механіз-

мів управління фінансами, законопроектів та
нормативно-правових актів; 2) Проведення
тренінгів та підготовка матеріалів з питань
прогресивних технологій бюджетування на
всіх рівнях влади; 3) Підвищення прозорості
бюджетного процесу; 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 прозорості видобувних галузей (ІПВГ).

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

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Бюджетні моніторинги: аналіз виконання
бюджету за періоди

Проект USAID «У-Медіа»
Донор/хто фінансує
USAID

e-mail: umedia@internews.org
веб-сайт: http://umedia.kiev.ua/

Ким виконується

Цілі, місії, завдання:

Інтерньюз-Україна

Сфера діяльності

засоби масової інформації

Адреса:

вул. Ризька, 15, 04112,м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 458-44-39
Факс: (044) 458-44-41

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 свободи слова; 4) Вдосконалення організаційного потенціалу неурядових
медіа організацій.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується
Делойт Консалтінг

Сфера діяльності
охорона здоров’я

Адреса:

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

Цілі, місії, завдання:

Мета проекту: посилення системи охорони

здоров’я України для забезпечення ефективного та сталого надання послуг з профілактики, лікування та догляду у сфері ВІЛ-інфекції/
СНІДу найбільш уразливим групам населення.
Проект працює за трьома напрямками:
ПОЛІТИКА. Сприяння посиленню ролі держави та розвитку національного потенціалу у
справі формування та реалізації науково-обґрунтованих і гендерно-чутливих програм у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
ФІНАНСИ. Поліпшення та оптимізація розподілу ресурсів і фінансування національних
та окремих обласних програм з протидії ВІЛінфекції/ СНІДу для найбільш уразливих груп
населення.
КАДРИ. Оптимізація і зміцнення кадрових
ресурсів охорони здоров’я для надання гендерно-чутливих послуг з протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу найбільш уразливим групам населення.

Проект «HIV/PLEDGE»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Управління ООН з наркотиків та злочинності

Сфера діяльності
охорона здоров’я

Адреса:

вул. Еспланадна, 20, 7-й поверх, офіс 701.
01023, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 253-59-60
Факс: 38 (044) 253-59-61
E-mail: po.ukraine@unodc.org
Веб-сайт: http://respond.org.ua/
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Цілі, місії, завдання:

1) Створення сприятливого середовища для
програм профілактики ВІЛ/СНІДу та лікування
наркотичної залежності; 2) Розбудова спроможності Державної пенітенціарної служби
України щодо впровадження комплексних
програм профілактики ВІЛ/СНІДу; 3) Посилення потенціалу системи наркологічної допомоги для надання інтегрованих послуг лікування
наркозалежності та профілактики ВІЛ/СНІДу;
4) Розбудова спроможності недержавних
організацій щодо надання комплексних та
гендерно-чутливих програм для людей, що
вживають наркотики; 5) Підтримка розвитку
національної системи моніторингу і оцінки.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект USAID «Посилення контролю за
туберкульозом в Україні»
Донор/хто фінансує
USAID

веб-сайт: www.stbcu.com.ua;
www.tb.ucdc.gov.ua

Ким виконується

Цілі, місії, завдання:

Chemonics International Inc

Сфера діяльності
медицина

Адреса:

вул. Ігорівська, 14-А, 2-й поверх, 04070,
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 425-47-47
38 (044) 425-01-08
Факс: 38 (044) 425-73-33
E-mail: info@stbcu.com.ua

Метою проекту є поліпшення стану здоров’я
українців шляхом зменшення тягаря туберкульозу через покращення якості послуг з діагностики, ведення випадку та профілактики туберкульозу, включно з випадками туберкульозу з
множинною та широкою лікарською стійкістю і
випадками ВІЛ-асоційованого туберкульозу.

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює
Зацікавлені у співпраці з Комітетом з питань
охорони здоров’я

Програма USAID «Реагування на пору
шення прав людини та посилення право
вої спроможності громадян та право
захисників в Україні» (Права людини в дії)
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Громадська спілка «Українська Гельсінська
спілка з прав людини»

Сфера діяльності

правозахисна діяльність

Адреса:

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

Цілі, місії, завдання:

Метою Програми є просування та розбудова
культури поваги до прав людини в Україні
відповідно до європейських стандартів.
Завдання проекту: 1) Розширення та
посилення моніторингу дотримання та
просування прав людини; 2) Посилення
участі у стратегічних судових справах; 3)
Вдосконалення та розширення роботи
з підвищення обізнаності та посилення
правової спроможності громадян; 4)
Посилення Освітнього дому прав людиниЧернігів; 5) Відновлення порушених прав
та справедливості для жертв катувань та
збройного конфлікту.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Програма USAID «Розвиток фінансового
сектору» (FINREP-II)
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

«Financial Markets International, Inc.»(FMI);
Management Systems International» (MSI).

Сфера діяльності
фінансовий сектор

Адреса:

Ярославський провулок, 7/9, поверх 2, 04071,
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 379-13-75
Факс: 38 (044) 379-13-76
E-mail: office@finrep.kiev.ua
веб-сайт: http://www.finrep.kiev.ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Розвиток фінансового сектору України
шляхом вдосконалення загальної стратегії
його розвитку, моніторингу, підвищення рівня
стабільності, прозорості та стійкості; 2) Вдосконалення нормативно-правового середовища, необхідного для покращення торгівлі
на товарних біржах та ринку деривативів; 3)
Надання допомоги уряду України у розробці
та впровадженні Національної стратегії підвищення фінансової грамотності.

Проект USAID «Громадяни в дії»
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

Український незалежний центр політичних
досліджень (УНЦПД)

Сфера діяльності

просвітницька, правова, політична сфера

Адреса:

вул. Софіївська,18, 01001, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 278-28-25
E-mail: executive@ucipr.org.ua
Веб-сайт: http://www.ucipr.org.ua/

реєстрації громадських і благодійних організацій, сприятливого оподаткування громадської і благодійної діяльності, дієвих процедур
громадської участі в ухваленні рішень.

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює
Комітет з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування; Комітет з питань податкової та
митної політики; Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин; Комітет з питань правової політики
та правосуддя; Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Цілі, місії, завдання:

Запровадження простих і зручних процедур
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Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект USAID «Системи покращеного
доступу до лікарських засобів та
фармацевтичних послуг»
Донор/хто фінансує
Ким виконується

собів та ефективних фармацевтичних послуг
шляхом зміцнення системи охорони здоров’я
задля досягнення позитивних та сталих результатів лікувального процесу.

Сфера діяльності

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

USAID

Management Sciences for Health (MSH, Inc.)
охорона здоров’я

Адреса:

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

Цілі, місії, завдання:

Комітет з питань охорони здоров’я

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Технічні звіти щодо питань, пов’язаних із розширенням доступу пацієнтів до належних
лікарських засобів.

Покращення доступу до якісних лікарських за-

Альянс Програми сприяння зовнішньому
тестуванню в Україні (Альянс USETI)
Донор/хто фінансує
USAID

Цілі, місії, завдання:

Сфера діяльності

Розбудова спроможності елементів та компонентів національної системи тестування; вдосконалення законодавчої та нормативної бази
для доступної якісної вищої освіти; зміцнення
ефективної громадської підтримки доступності вищої освіти в Україні.

Адреса:

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

Ким виконується

Американські Ради з міжнародної освіти
реформа освіти

вул. Еспланадна, 20, 6-й поверх, Київ, 01001,
Україна
Тел.: 38 (044) 289-39-52
38 (044) 289-39-53
Факс: 38 (044) 289-39-21
E-mail: useti@useti.org.ua
веб-сайт: http://www.useti.org.ua

Комітет з питань науки та освіти

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Участь у розробці законопроектів

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Проект USAID з торговельної політики
Донор/хто фінансує
USAID

Ким виконується

International Development Group, LLC

Сфера діяльності

підтримка економічного зростання, формулювання торговельної політки, підтримка експортного потенціалу

Адреса:

E-mail: ukrainetradepolicyproject@gmail.com

Цілі, місії, завдання:

1) Розширення експортних можливостей приватного сектору і сприяння диверсифікації експортних ринків України; 2) Сприяння ефективному використанню переваг членства в СОТ,

застосуванню всіх інструментів для належного
захисту торговельних інтересів від недружніх дій торговельних партнерів; 3) Надання
прямої експертної підтримки та консультацій,
фахове оцінювання та технічну допомогу в розробці інформаційних інструментів, навчальних
матеріалів, проведення тренінгів.

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює
Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет у закордонних справах та інші комітети

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Аналітичні звіти щодо законодавства

Проект «Партисипативна демократія та
обгрунтовані рішення на місцевому рівні
в Україні»
Донор/хто фінансує

Міністерство закордонних справ Норвегії

Ким виконується

Норвезька асоціація місцевих і регіональних
влад, Асоціація міст України у співпраці з
Норвезьким інститутом міських і регіональних
досліджень

Сфера діяльності

місцеве самоврядування

Адреса:

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

Цілі, місії, завдання:

Мета проекту - зміцнення місцевого самовря-
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дування в Україні шляхом підвищення якості
надання послуг соціального сектору: освіта,
охорона здоров’я, соціальний захист населення, та створення умов для забезпечення
соціальної рівності та впровадження 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 політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Проект надаватиме аналітику з регіонів профільним комітетам

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект «Прозорий, підзвітний,
ефективний бюджетний процес на
місцевому рівні в Україні» (ПБП)
Донор/хто фінансує

Сфера діяльності

прозорого, підзвітного, ефективного управління коштами територіальних громад через
налагодження якісної взаємодії органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації, громадян.

Адреса:

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

Цілі, місії, завдання:

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Європейський Союз

Ким виконується

Асоціація міст України
місцеве самоврядування
вул. Січових Стрільців, 73, 11-й поверх.
04053, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 486-28-78,
38 (044) 486-28-12
Факс:
38 (044) 486-28-41
E-mail: info@auc.org.ua
Веб-сайт: http://auc.org.ua/
Мета проекту – сприяння процесу децентралізації в Україні шляхом забезпечення ефективного та підзвітного управління бюджетними
ресурсами органами місцевого самоврядування шляхом впровадження інструментів

Комітет з питань податкової та митної політики; Комітет з питань бюджету; Комітет з
питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування

Пропозиції, висновки та рекомендації до
законопроектів, які стосуються реформи
децентралізації та сфери місцевого самоврядування; консультації, експертна підтримка та
аналітика з регіонів профільним комітетам

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Проект Академії Фольке Бернадотта
«Місцеве самоврядування і
верховенство права в Україні»
Донор/хто фінансує

SIDA – шведське агентство з міжнародного
розвитку

Ким виконується

Асоціація малих міст України

Сфера діяльності

місцеве самоврядування, верховенство права

Адреса:

вул. Богдана Хмельницького, 52-А,
(Офіс Шведської Торгової Ради).
01030, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (050) 357-14-45,
38 (097) 299-07-24
Факс:
38 (044) 496-06-25
E-mail: jsedyk@gmail.com,
olya.luchka@gmail.com
веб-сайт: http://www.fba.se
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Цілі, місії, завдання:

1) Підтримка зміцнення та інтеграції принципів верховенства права в сфері надання публічних послуг органами місцевого самоврядування в Україні через посилення спроможності органів місцевої влади щодо надання
публічних послуг у відповідності до принципів
верховенства права та впливу на прийняття
рішень на центральному політичному рівні;
2) підвищення розуміння різних категорій
громадян стосовно того, як реалізовувати свої
права при зверненні за одержанням послуг;
3) зміцнення громадянського суспільства в
його спроможності вимагати правової відповідальності та підзвітності від органів влади
на місцевому рівні

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект «Гендерне бюджетування в
Україні» (ГОБ Проект)
Донор/хто фінансує

SIDA – шведське агентство з міжнародного
розвитку

Ким виконується

консорціум у складі трьох консультаційних
компаній: Indevelop, CPM та НІРАС

Сфера діяльності

гендерна і бюджетна політика

Адреса:

вул. Басейна, 21-а, 6-й офіс.
01001, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 234-96-00
E-mail: nataliia.gubina@grbproject.
org, alexey.krolevets@grbproject.org
веб-сайт: http://grbproject.org/

Цілі, місії, завдання:

Мета проекту - підвищення економічної ефективності та прозорості бюджетних асигнувань

з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків
шляхом впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) в Україні.
Кінцева мета ҐОБ – посилення результатів
бюджетної політики шляхом введення ґендерного і соціального аспекту як аналітичної
категорії, що безпосередньо сприяє реформуванню управління державними фінансами
в Україні

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює
Міжфракційне об`єднання «Рівні можливості»; Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Тренінги

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Швейцарсько-український проект
“Підтримка децентралізації в Україні”
(DESPRO)
Донор/хто фінансує

Швейцарська Конфедерація через Швейцарське бюро співробітництва (ШБС/SDC)

Ким виконується

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 самоврядування ключовим національним інституціям
та асоціаціям органів місцевого самоврядування, 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 самоврядування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Участь у засіданнях робочих груп, створених
при Комітеті, а також надання підтримки під
час проведення окремих заходів Комітету

Проект «Спідометр Україна-ЄС:
конституційна та судова реформи»
Донор/хто фінансує
Європейська комісія

E-mail: centre@pravo.org.ua
веб-сайт: http://pravo.org.ua/

Ким виконується

Цілі, місії, завдання:

Центр політико-правових реформ

Сфера діяльності

конституційна та судова реформи

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
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1) Моніторинг конституційної та судової
реформи; 2) Підготовка переліку наявних
європейських стандартів у сфері Конституції і
правосуддя; 3) Розробка сайту та інфографіки
щодо результатів моніторингу; 4) Проведення
соціологічних опитувань про обізнаність населення щодо європейських стандартів у сфері
Конституції і правосуддя; 5) Проведення
конкурсу студентських робіт про європейські
стандарти у сфері Конституції і правосуддя.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект «Українська школа політичних
студій»
Донор/хто фінансує

Адреса:

Ким виконується

Цілі, місії, завдання:

«Фонд Конрада Аденауера;
Friedrich Naumann Stiftung;
Міжнародний Фонд «»Відродження»»;
Посольство Королівства Нідерландів в Україні;
Рада Європи;
Посольство Японії в Україні»
Лабораторія законодавчих ініціатив

Сфера діяльності

освітній проект(політична освіта)

вул. Нижній Вал 15, офіс 303. 04071, м.Київ,
Україна
Тел.: 38 (044) 531-37-68
Факс: 38 (044) 425-25-33
E-mail: info@usps.org.ua
веб-сайт: http://www.usps.org.ua/index.php/ua/
УШПС - це освітньо-мережевий проект, розроблений з метою підвищення культури
публічної політики в Україні, яка базується на
принципах справедливості, довіри та діалогу

Проект «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду 3»
Донор/хто фінансує

Європейський Союз; Програма розвитку ООН
в Україні

Ким виконується

Програма розвитку ООН в Україні

Сфера діяльності

Місцеве самоврядування

Адреса:

вул. Еспланадна 20, 7 поверх, кк. 704-708,
01601, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 253-59-75
Факс: 38 (044) 253-59-73

E-mail: elena.suvorova@undp.org
веб-сайт: http://cba.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Мета проекту полягає у розбудові
спроможностей місцевих громад та
представників влади, у впровадженні
місцевого розвитку, орієнтованого на
громаду, запровадженні місцевого
планування за участі громад, наданні
громадських послуг, відновленні базової
соціальної та комунальної інфраструктур, а
також розвитку малого фермерського бізнесу.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Програма Ради Європи
«Децентралізація і територіальна
консолідація в Україні»
Донор/хто фінансує

Уряд Швейцарської Конфедерації, Уряд Королівства Данії

Ким виконується

Центр експертизи реформ місцевого самоврядування Генерального директорату з питань
демократії – II Генерального секретаріату
Ради Європи

Сфера діяльності

Місцеве самоврядування

Адреса:

м.Київ, Україна
Тел: 38 (044) 303-99-16
Факс: 38 (044) 425-60-01
E-mail: andriy.guk@coe.int
веб-сайт: http://www.slg-coe.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Посилення інституційної і адміністративної
спроможності уряду України заохочувати,
координувати та здійснювати
децентралізацію, підтримка підготовки і
реалізації територіального об’єднання на всій
території країни.

вул. Іллінська, 8, 7-й під’їзд. 04070,

Проект «Відкрите місто»
Донор/хто фінансує
Фонд Східна Європа

Ким виконується

Фонд Східна Європа за підтримки
Фонду Ч.С. Мотта (США)

Сфера діяльності

взаємодія громадян і місцевої влади

Адреса:

вул. Саксаганського 83, 3 поверх.
01033, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 200-38-26
Факс:
38 (044) 200-38-26
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E-mail: support@opencity.in.ua
info@eef.org.ua
веб-сайт: http://opencity.in.ua/

Цілі, місії, завдання:

Проект «Відкрите місто: посилення участі
громадян у розвитку місцевої громади» спрямований на запровадження інноваційних
механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної
співпраці громадян і органів місцевої влади,
активізацію самоорганізації громадян.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері
юстиції в Україні»
Донор/хто фінансує

Представництво Європейського Союзу
в Україні

Ким виконується

Міністерство Юстиції України

Сфера діяльності

реформа в сфері юстиції

Адреса:

вул. Ярославів Вал 19/33, офіс 51-52,
Київ, 01054, Україна
Тел.: 38 (044) 234-83-77
Факс: 38 (044) 234-83-77
E-mail: office@justicereformukraine.eu
веб-сайт: http://www.justicereformukraine.eu/uk/

Цілі, місії, завдання:

1) Сприяння зміцнення верховенства права в
Україні;
2) Узгодження політики і пріоритетів
реформування сфери юстиції за участю
ключових зацікавлених сторін в загальну
стратегію послідовної реформи;
3) Узгодження плану реалізації і багаторічної
програми фінансування, гарантовану
рішенням Уряду України та погоджену
з Адміністрацією Президента України;
4) Створення життєздатної структури
секторальної координації у сфері юстиції;
5) Забезпечення експертизою ключового
законодавства у сфері юстиції.

Profrights.org: Правозахист викладачів та
студентів
Донор/хто фінансує

лення найбільш поширених з них та інформування про можливі шляхи захисту своїх прав

Ким виконується

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

National Endowment for Democracy (NED)
Аналітичний центр CEDOS

Сфера діяльності

освіта, правозахист, інформування

Адреса:

04071, Київ-71, Україна, а/с 98.
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

Комітет з питань освіти та науки; Комітет з
питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Звіти, інфографічні матеріали

Цілі, місії, завдання:

Забезпечення моніторингу порушень, вияв-

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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MISTOSITE
Донор/хто фінансує

Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Think Tank Fund
Інституту відкритого суспільства

Ким виконується

Аналітичний центр CEDOS

Сфера діяльності

аналітика та суспільна діяльність у сфері розвитку міст

Адреса:

04071, Київ-71, Україна, а/с 98.
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

Цілі, місії, завдання:

Дослідження міських просторів, розвитку
міських спільнот, учасницької демократії в
Україні, міської економіки, муніципальної
бюджетної політики, інфраструктури, міської
політики та управління містами

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

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Аналітичні записки, довідники

Шкільна карта України
Донор/хто фінансує

Open Society Foundation

Ким виконується

Аналітичний центр CEDOS

Сфера діяльності

освіта, аналіз даних

Адреса:

регіональні відмінності та цікаві факти з
метою надання можливості журналістам,
громадським активістам, батькам, вчителям
та усім зацікавленм поставити обґрунтовані, чіткі питання щодо фінансування і стану
шкільної мережі, учнів та вчителів, шкільних
приміщень і обладнання, та знаходити відповіді на них.

04071, Київ-71, Україна, а/с 98.
Тел.:
38 (044) 287-72-11
38 (044) 288-08-66
E-mail: info@cedos.org.ua
iryna@cedos.org.ua
Веб-сайт: www.cedos.org.ua/edustat
www.cedos.org.ua/proftech

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

Цілі, місії, завдання:

Аналіз даних, правки до законів

Оцінка стану справ зі школами в усій країні,
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Комітет з питань освіти та науки

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Програма «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі
громади» (EGAP)
Донор/хто фінансує

Швейцарська Конфедерація через Швейцарське бюро співробітництва (ШБС/SDC)

Ким виконується

Фонд Східна Європа, Фонд InnovaBridge та
партнери

Сфера діяльності

взаємодія громадян і місцевої влади,
е-врядування, е-демократія

Адреса:

вул. Саксаганського, 83, 3 поверх,
01033, м. Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 200-38-25
38 (044) 200-38-26
Факс:
38 (044) 200-38-25
38 (044) 200-38-26
E-mail: info@eef.org.ua
веб-сайт: http://www.eef.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Програма спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), що допомагатимуть вдосконалити якість
врядування, покращать взаємодію влади та
громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. У співпраці з органами влади,
громадськими організаціями та громадянами
Програма 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-комунікаційних технологій;
зміцнити роль організацій громадянського
суспільства в адвокації, мобілізації 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 інтереси та
потреби регіонів.

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

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Експертні рекомендації, аналіз та коментування законопроектів, участь у розробці законопроектів, аналітика, допомога в імплементації
законодавства, налагодження приватно-пуб
личного діалогу.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Коаліція з протидії дискримінації в Україні
Ким виконується

Громадські, благодійні організації, а також
індивідуальні експерти

E-mail: info@antidi.org.ua,
public.alternative@gmail.com
веб-сайт: http://antidi.org.ua/

Сфера діяльності

Цілі, місії, завдання:

антидискримінаційна політика

Адреса:

03126, Київ 126, а/с 75
Тел.: 38 (050) 402-34-56

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 протидії
дискримінації

Коаліція «Права дитини в Україні»
Ким виконується

Громадські та міжнародні організації і
об’єднання, що працюють в інтересах
дітей на території України

Сфера діяльності

правозахисна діяльність

Адреса:

вул. Дарвіна, 8, кв. 55, 01004, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (066) 444 -05-11
38 (044) 592-68-54

E-mail: crc.ngo.ukraine@gmail.com
веб-сайт: http://www.childrights.in.ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Сприяння дотриманню прав дитини в
Україні; 2) Відстеження та сприяння реалізації
рекомендацій Комітету ООН з прав дитини
щодо виконання Конвенції ООН про права
дитини; 3) Обмін найкращими практиками в
сфері забезпечення прав дитини.

Офіційний портал публічних фінансів
України www.e-data.gov.ua
Ким виконується

Міністерство фінансів України

E-mail: shchelokov@minfin.gov.ua
Веб-сайт: www.e-data.gov.ua

Сфера діяльності

Цілі, місії, завдання:

фінансовий сектор

Адреса:

вул. Межигірська, 11.
04071, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (095) 674-12-12

26

Створення відкритого ресурсу, який забезпечить повну прозорість державних фінансів та
задовольнить право громадськості на доступ
до інформації.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

ОРГАНІЗАЦІЇ

Всеукраїнська громадська організація
«Громадянська мережа ОПОРА»
Сфера діяльності

виборчий процес, освітня політика,
житлово-комунальна політика

Адреса:

вул. професора Підвисоцького, 10/10, офіс 3,
01103, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 286-26-70
Факс: 38 (044) 581-33-03
E-mail: info@opora.org.ua
веб-сайт: http://www.oporaua.org/

Цілі, місії, завдання:

1) Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні; 2) Підтримка та
розвиток суспільних груп і середовищ на рівні
місцевих громад, їх об’єднання в загальноукраїнську мережу співпраці і комунікації;
3) Розробка та впровадження інноваційної
системи навчання громадських активістів.

Transparency International Україна
Сфера діяльності

боротьба з корупцією

Адреса:

вул. Єгорова, буд. 40, оф. 203, 25006,
м. Кіровоград, Україна;
вул. Саксаганського, 69, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 360-52-62
38 (0522) 27-27-54
Факс: 38 (0522)32-15-53
E-mail: office@ti-ukraine.org
веб-сайт: http://ti-ukraine.org/
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Цілі, місії, завдання:

1) аналіз публічної політики; 2) громадський
контроль та адвокасі (представництво громадських інтересів); 3) залучення громадськості до вироблення владних рішень;
4) протидія корупції на всіх рівнях.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Асоціація сприяння самоорганізації
населення
Сфера діяльності

місцеве самоврядування

Адреса:

вул. Маразліївська, 38, 65014, м. Одеса,
Україна
Тел.: 38 (048) 738-68-30
Факс: 38 (048) 738-68-30
E-mail: samoorg@ukr.net
веб-сайт: http://samoorg.com.ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Дослідження та аналіз політики з актуальних проблем розвитку суспільства; 2) Надання
допомоги на всіх етапах створення і роботи
органів самоорганізації населення, надання
консультацій; 3) Розробка і допомога у при-

йнятті ефективної законодавчої та нормативної бази місцевого самоврядування як на
державному, так і на місцевому рівнях.

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

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Співпраця в сфері вдосконалення нормативної бази, що регламентує реалізацію форм
місцевої демократії

Український незалежний центр
політичних досліджень (УНЦПД)
Сфера діяльності

розбудова громадянського суспільства, NGO

Адреса:

Цілі, місії, завдання:

Просування цінностей і процедур демократії в
поле публічної політики та управління.

вул. Софіївська, 18, оф. 2, 01001, м. Київ,
Україна
Тел.: 38 (044) 599-42-51
38 (044) 592-98-23
Факс: 38 (044) 278-28-25
E-mail: ucipr@ucipr.org.ua
веб-сайт: http://www.ucipr.org.ua/

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Громадська організація
«Інститут світової політики»
Сфера діяльності

європейська інтеграція

Адреса:

вул. Інститутська 20/8, 01021, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 253-55-57
38 (044) 253-53-58
E-mail: info@iwp.org.ua
веб-сайт: http://iwp.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Розробка аналітичних досліджень та
здійснення проектної діяльності для
просування європейських стандартів та
практик в Україні, а також для зростання
підтримки лідерами громадської думки,
офіційними особами ЄС і НАТО європейської
та євроатлантичної перспективи України.

Центр політичних студій та аналітики
«Ейдос»
Сфера діяльності

Цілі, місії, завдання:

аналітичний центр

Адреса:

вул. Ділова, 22-б, 2-й поверх, 03150,
м.Київ, Україна
Тел.: 38 (067) 506-81-62
E-mail: office@cpsa.org.ua
веб-сайт: http://eidos.org.ua/
facebook.com/EidosUa
twitter/EidosUa
instagram.com/EidosUa/
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1) Підвищення рівня політичної освіти
громадян шляхом проведення навчальних
та просвітницьких заходів; 2) Здійснення
якісного та кількісного аналізу міжнародної,
всеукраїнської та місцевої політичної ситуації;
3) Запровадження системи прозорості та
відкритості у відносинах між органами
влади та громадянами; 4) Стимулювання та
сприяння у створенні механізмів активного
громадянського контролю за діяльністю
органів законодавчої, виконавчої, судової
гілок влади та місцевого самоврядування;
5) Аналіз існуючої політичної ситуації.
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Центр політико-правових реформ
Сфера діяльності
аналітичний центр

Адреса:

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

Цілі, місії, завдання:

Сприяння інституційній організації України
як відповідальної перед громадянином
держави, основною метою діяльності якої
є забезпечення прав людини. ЦППР не є
класичною правозахисною організацією,
однак саме цінність прав людини визначає
сутність і мету діяльності організації.

ВГО «Інститут політичної освіти»
Сфера діяльності

освітні проекти (політична освіта)

Email: office@ipo.org.ua
Веб-сайт: http://ipo.org.ua/

Адреса:

Цілі, місії, завдання:

вул. Паторжинського, 4, офіс 4.
01034, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 278-55-16,
38 (044) 235-97-63
Факс:
38 (044) 278-55-16,
38 (044) 235-97-63

Політична освіта українського суспільства,
розвиток місцевого самоврядування та
парламентаризму, європейська інтеграція
України, утвердження демократичних
цінностей.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Громадська спілка «Українськоа
Гельсінська спілка з прав людини»
Сфера діяльності

правозахисна діяльність

Адреса:

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

Цілі, місії, завдання:

1) Постійний моніторинг дотримання прав
людини та основних свобод в Україні й інфор-

мування про факти порушень прав і свобод;
2) Захист прав людини та основних свобод у
судах, органах державної влади та місцевого
самоврядування; 3) Надання правової допомоги особам у захисті своїх прав і свобод;
4) Здійснення досліджень з прав людини та
основних свобод, у тому числі, постійний моніторинг проектів законів та інших правових
актів, а також підготовка та лобіювання власних законодавчих пропозицій; 5) Проведення
освітніх заходів і кампаній, семінарів, тренінгів, конференцій тощо; 6) Сприяння розвитку
мережі правозахисних організацій.

Лабораторія законодавчих ініціатив
Сфера діяльності

Цілі, місії, завдання:

аналітичний центр

Адреса:

вул. Нижній Вал 15, офіс 303
04071, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 531-37-68
Факс: 38 (044) 425-25-33
E-mail: info@laboratory.kіev.ua
веб-сайт: http://www.parlament.org.ua/
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1)Здійснення демократичних перетворень
та реалізації принципу верховенства права
відповідно до європейської традиції; 2) Вдосконалення діяльності різних гілок влади,
зокрема, підвищення ефективності роботи
українського парламенту; 3) Налагодження
конструктивної взаємодії між владою та громадянським суспільством; 4) Формування
якісно нової демократичної свідомості політиків, державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, журналістів,
громадських лідерів, юристів та бізнесменів.
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Громадська організація «Ліга інтернів»
Сфера діяльності

ту та для реалізації спільних проектів у сферах
державного управління, бізнесу, громадської
діяльності.

Адреса:

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

молодіжна політика, розбудова громадянського суспільства
вул. Велика Житомирська, 11, каб. 511, 01001
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 255 92 44
Факс: 38 (044) 255 92 44
E-mail: liga.interniv@gmail.com
веб-сайт: http://interns.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Сприяти розвитку молодих фахівців шляхом
створення платформи для комунікації з метою постійного оновлення державного апара-

Апарат Верховної Ради України

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Учасники Програми стажування у Верховній
Раді України; аналітичні матеріали

Громадська організація «Центр UA»
Сфера діяльності

прозорість, підзвітність української політики

Адреса:

вул. Суворова, 4/6, 13 поверх, 01010, м. Київ,
Україна
Тел.: 38 (067) 658-77-98
E-mail: ua.centre@gmail.com
веб-сайт: http://centreua.org/

Цілі, місії, завдання:

Просування європейських реформ, адвокація
прозорості та підзвітності влади, сприяння
підвищенню якості політики та боротьба за
свободу слова.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Громадська організація
«Інтерньюз-Україна»
Сфера діяльності

медіа та комунікації

Адреса:

вул. Ризька 15, 04112, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 458-44-40
38 (044) 501-92-03
Факс: 38 (044) 458-44-43
E-mail: info@internews.ua		
веб-сайт: http://internews.ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Становлення незалежних та плюралістичних медіа в Україні; 2) Підвищення стандартів
журналістики; 3) Удосконалення законодавчої
бази, що регулює відносини в сфері медіа в
Україні; 4) Розвиток нових медіа; 5) Встановлення ефективної співпраці між медіа, третім
сектором та владою, а також підтримка європейської інтеграції України.

ВБО «Всеукраїнська мережа людей,
які живуть з ВІЛ»
Сфера діяльності
медична сфера

Адреса:

вул. Межигірська, 87-Б, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 467-75-67
Факс: 38 (044) 467-75-66
E-mail: l.gavrysh@network.org.ua
веб-сайт: http://network.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

2) Зміцнення потенціалу надавачів цих послуг;
3) Розвиток моделі успішної взаємодії
державного та громадського секторів для
стійкого подолання соціальних проблем; 4) У
тісній співпраці із державним та громадським
секторам приведення законодавства у
відповідність до міжнародних стандартів;
5) Змінення ставлення суспільства до прав
людей із певними потребами, в першу чергу
до ЛЖВ, захист їхніх прав.

1) Розробка на надання необхідних послуг;
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Інститут законодавства Верховної Ради
України
Сфера діяльності

законотворча діяльність

Адреса:

пров. Несторівський,4, 04053, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 235-96-01
Факс: 38 (044) 235-96-05
E-mail: zak_norm@rada.gov.ua
веб-сайт: http://instzak.rada.gov.ua/

Цілі, місії, завдання:

Підготовка пропозицій щодо формування
стратегії державної правової політики Верховної Ради України; розробка наукових концепцій розвитку національного законодавства;
проведення порівняльних досліджень зако-

нодавства України й законодавств іноземних
держав та проблеми приведення національного законодавства у відповідність з нормами
міжнародного права. На Інститут також покладено завдання щодо підготовки проектів
перспективних та поточних державних програм законопроектних робіт Верховної Ради
України; організації моніторингу ефективності
чинного законодавства України та прогнозування наслідків його застосування; підготовки
проектів законів з найважливіших питань розвитку суспільства і держави та їх наукове обґрунтування; проведення наукової експертизи
проектів законодавчих актів України тощо.

Всеукраїнська громадська організація
«Жіночий консорціум України»
Сфера діяльності
гендерна рівність

Адреса:

вул. Дарвіна 8, кв. 55, 01004, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 592-68-54
38 (044) 234-64-05
Факс: 38 (044) 234-64-05
E-mail: porovska.v@wcu-network.org.ua
веб-сайт: http://wcu-network.org.ua/ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Отримання жінками рівного доступу до
прийняття рішень; 2) Розширення соціальноекономічних можливостей жінок; 3) Правова освіта для жінок та молоді; 4) Підтримка
жінок у складних життєвих обставинах; 5)
Нівелювання впливу ґендерних стереотипів у
всіх сферах приватного та професійного життя
людини; 6) Захист прав дітей; 7) Утвердження
принципу найкращого забезпечення інтересів
дитини
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Національний Еразмус + офіс в Україні
Сфера діяльності

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

сфера освіти

Комітет з питань науки і освіти

Адреса:

вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 8.
01014, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 332-26-45
Факс:
38 (044) 286-66-68
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Веб-сайт: http://erasmusplus.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Поширення інформації про Програму ЄС ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти та її популяризація,
а також посилення впливу міжнародного компоненту Програми через ефективне запровадження освітніх проектів ЕРАЗМУС+ в Україні.

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Участь у засіданнях, робочих групах з підготовки нормативно-правових і методичних
документів; проведення семінарів, тренінгів
і конференцій з питань запровадження положень Закону України «Про вищу освіту» та
інструментів Болонського процесу, розробка
корисних матеріалів для розбудови потенціалу вищих навчальних закладів та інших стейкхолдерів задля запровадження реформ.

ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
Сфера діяльності

Цілі, місії, завдання:

бібліотечна справа

Адреса:

вул. Тургенівська, 83-85, 04050, м. Київ,
Україна
Тел.: 38 (044) 383-14-32
E-mail: info@ula.org.ua		
веб-сайт: http://ula.org.ua/ua/
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Всебічне сприяння розвитку бібліотечної
справи і забезпечення реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів УБА.
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Український форум благодійників
Сфера діяльності

сфера благодійництва

Адреса:

вул. Іллінська, 18, офіс 1, 04070,
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 425-92-94
Факс: 38 (044) 425-92-95
E-mail: info@ufb.org.ua		
веб-сайт: http://ufb.org.ua/

Цілі, місії, завдання:

Форум сприяє розвитку відповідального, прозорого та підзвітного благодійництва.

Центр Громадянських Свобод
Сфера діяльності

правозахисна діяльність

Адреса:

вул. Басейна 9г, оф.25, 01004, м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 246-71-36
E-mail: ccl.org.ua@gmail.com
веб-сайт: www.ccl.org.ua

Цілі, місії, завдання:

Захист фундаментальних прав і свобод людини. Контроль національного керівництва, регіональної влади стосовно дотримання прав і
свобод людини.

Польсько-Американсько-Українська
ініціатива про співпрацю (PAUCI)
Сфера діяльності

міжнародна організація

Адреса:

вул. Іллінська 18, 2-й поверх, офіс 1.
04070, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 425-92-58
38 (044) 425-92-59
Факс:
38 (044) 425-92-95
E-mail: pauci.kp@gmail.com
Веб-сайт: http://www.pauci.org/

Цілі, місії, завдання:

Розвиток спроможності України інтегруватись
до європейських та євроатлантичних структур
через запровадження європейського та, зокрема, польського досвіду в Україні, а також
інтенсивний транскордонний обмін знаннями
та досвідом у ключових сферах, що впливають на розвиток людського капіталу та формування громадянського суспільства.
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Асоціація міст України
Сфера діяльності

мога містам в налагодженні побратимських
зв’язків.

Адреса:

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

місцеве самоврядування
вул. Січових Стрільців, 73, 11 поверх.
04053, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 486-28-78
Факс:
38 (044) 486-28-12
E-mail: info@auc.org.ua
Веб-сайт: http://auc.org.ua

Цілі, місії, завдання:

1) Представлення та захист інтересів міст у
Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших
органах центральної влади; 2) Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчої
бази місцевого самоврядування та управління на місцях; 3) Розробка законопроектів
та інших нормативних актів, що стосуються
життєдіяльності міст; 4) Розробка пропозицій
до Закону України «Про Державний бюджет»
та сприяння його затвердженню Парламентом України; 5) Надання інформаційної,
організаційної та консультативно-експертної
допомоги містам-членам АМУ; 6) Розробка
навчальних програм з проблем підготовки муніципальних кадрів; 7) Налагодження зв’язків
з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність спрямована на вирішення
проблем місцевого самоврядування; 8) Допо-
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Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин; Комітет з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального
господарства; Комітет з питань економічної
політики; Комітет з питань бюджету; Комітет
з питань держбудівницва, регіональної політики та місцевого самоврядування; Комітет
з питань науки і освіти; Комітет з питань охорони здоров’я; Комітет з питань податкової та
митної політики; Комітет з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; Комітет з питань фінансової політики і
банківської діяльності; парламентський офіс
місцевого самоврядування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Надання пропозицій, висновків та рекомендацій до законопроектів, які стосуються децентралізаційної реформи та сфери місцевого
самоврядування. Надання профільним комітетам консультацій, експертної підтримки та
аналітики з регіонів.
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Офіс з фінансового та економічного
аналізу у Верховній Раді України
Сфера діяльності

фінансово-економічна сфера

Адреса:

вул.Велика Житомирська, 11, офіс 619 /
вул.Банкова, 6-8, офіс 323
Тел.: 38 (044) 255-92-31, 38 (044) 255-41-65
E-mail: Oleh.Oliynyk@rada.gov.ua
Веб-сайт: feao.org.ua

Цілі, місії, завдання:

Надання експертних порад щодо наближення
українського законодавства до законодавства
ЄС у сферах економіки та фінансів та надання
фінансового аналізу в формі стандартних продуктів, а також за потребою у відповідь на
запити народних депутатів в простих і доступних форматах.

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

Комітет з питань бюджету; Комітет з питань
державного будівництва, 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 комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Експертні висновки, рекомендації, консультації та оцінки щодо фінансового та економічного законодавства, яке розглядається парламентом, з точки зору їх відповідності принципам та нормам права ЄС.
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.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Національний превентивний механізм
Сфера діяльності

дотримання прав людини в місцях несвободи

Адреса:

ції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання

вул. Інститутська, 21/8.
01008, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 253-09-97
E-mail: npm.ukraine@ukr.net
Веб-сайт: http://www.npm.org.ua/,
https://www.facebook.com/NPMUkraine

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

Цілі, місії, завдання:

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням права на
захист від катувань та іншого жорстокого, нелюдського або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання відповідно до
вимог Факультативного протоколу до Конвен-

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності, Комітет з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

Моніторинг місць несвободи в Україні: стан
реалізації національного превентивного механізму (щорічні аналітичні звіти)

Аналітичний центр DiXi Group
Сфера діяльності
енергетика

Адреса:

вул. Липська, 12/5.
01021, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 253-66-94
E-mail: author@dixigroup.org
Веб-сайт: http://dixigroup.org/

Цілі, місії, завдання:

1) Посилення прозорості в галузі енергетики
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 до-
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сягнення цієї мети; 4) Сприяння у поліпшенні
комунікації щодо змісту реформ через демонстрацію конкретних 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
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Експертні зустрічі, консультації, участь у дорадчих органах, підготовка аналітичних матеріалів на замовлення

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Центр інформації про права людини
Сфера діяльності

інформаційно-просвітницька, освітня, моніторингова та адвокаційна діяльність у сфері
прав людини

Адреса:

вул. Ярославів Вал, 33-б, 3-й поверх.
01034, Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 272-42-52
38 (067) 502-08-01
E-mail: info@humanrights.org.ua
Веб-сайт: www.humanrights.org.ua

Цілі, місії, завдання:

Покращення ситуації з правами людини та
утвердження верховенства права в Україні

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 комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Участь у роботі експертної ради Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин

Аналітичний центр CEDOS
Сфера діяльності

них широкому загалу; підготовка аналітичних
записок та звітів, розробка стратегії кращих
політик та інструментів втілення їх у життя.

Адреса:

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

аналітика в сферах освіти, міграції, розвитку
міст, економіки
04071, Київ-71, Україна, а/с 98
Тел.:
38 (044) 287-72-11
38 (044) 288-08-66
38 (093) 79-303-76
E-mail:
info@cedos.org.ua
estadniy@cedos.org.ua
Веб-сайт: www.cedos.org.ua

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 прийнятті рішень. Збір та аналіз даних, ілюстрація їх та забезпечення доступу до

Комітет з питань науки і освіти; Комітет з
питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення; Комітет з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Аналітичні записки і звіти, довідники, розробка законопроектів та правок до законів

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Громадська організація «Трудові
ініціативи»
Сфера діяльності

сприяння розвитку демократії, трудові права,
розбудова профспілкового руху в Україні

Адреса:

вул.Петлюри, 10, 01032, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (063) 363-64-74,
38 (066) 839-17-75
E-mail: info@trudovi.org
Веб-сайт: http://trudovi.org/

Цілі, місії, завдання:

1) Сприяння розвитку демократії в Україні;
2) Захист трудових прав населення, надання
безкоштовних юридичних консультацій;
3) Ведення просвітницької роботи задля
утвердження верховенства права та обізнанності громадян зі своїми правами;
4) Співпраця з профспілками задля розбудови
незалежного профспілкового руху в Україні;
5) Моніторинг законодавства
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З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

1) Підготовка міжнародної конференції «Солідарність проти корупції. Антикорупційна
діяльність профспілок: найкращі практики,
досвід та перспективи» 16-17 травня 2016;
2) Аналітичні продукти (аналіз законопроектів
тощо); 3) Спіпраця з народними депутатами
України в рамках проекту утвердження європейських стандартів трудових прав.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Громадський рух «ЧЕСНО»
Сфера діяльності

персональне голосування в парламенті, фінансова прозорість та підзвітність депутатів,
чиновників та партій, приймальні та помічники народних депутатів, відкритість роботи
парламентських комітетів, робота депутатів
місцевих рад, доброчесність кандидатів у народні депутати та депутати місцевих рад

Адреса:

Тел.: 38 (067) 658-77-98
E-mail: info.chesno@gmail.com
Веб-сайт: http://www.chesno.org/
https://www.facebook.com/chesno.
movement?fref=ts

Цілі, місії, завдання:

Стимулювання прозорості, підзвітності та відкритості представників влади та якісної політики серед громадян.

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює
Комітет з питань Регламенту та організації
роботи Верховної Ради України; Комітет з питань запобігання і протидії корупції; Комітет

з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України; Комітет у закордонних справах;
коаліція «Відкритий парламент».

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

1) Експертні коментарі з пропонованої структури даних інформації про народних депутатів та зворотній зв’язок з приводу тестової
версії Порталу відкритих даних Верховної
Ради України;
2) Активісти Руху входять до робочої групи
щодо обговорення законопроекту «Про державну службу в органах місцевого самоврядування»;
3) Експерти Чесно внесли поправки до законопроекту «Про державне фінансування політичних партій»;
4) Спільно з NDI звітують перед Комітетом у
закордонних справах по кампанії «Стеж за
грошима».

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Сфера діяльності

З яким комітетом чи підрозділом Апарату
Верховної Ради України співпрацює

бібліотечна справа

Адреса:

проспект 40-річчя Жовтня, 3,
03039, м.Київ, Україна
Тел.:
38 (044) 525-40-74
38 (044) 524-81-36
38 (044) 525-81-04
Факс:
38 (044) 525-56-02
E-mail: library@nbuv.gov.ua,
Веб-сайт: http://www.nbuv.gov.ua

Цілі, місії, завдання:

НБУВ, за своїми теоретичними, методичними та практичними напрацюваннями, є
головною організацією з реалізації проекту
створення національної бібліографії України
і послідовно здійснює багатотомне видання
системи покажчиків національного бібліографічного репертуару, якого Україна практично
не мала за всю свою історію, формує бібліографічні бази даних.
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Комітет з питань бюджету; Комітет з питань
економічної політики; Комітет з питань інформатизації та зв’язку; Комітет з питань податкової та митної політики; Комітет з питань
фінансової політики і банківської діяльності

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України

Громадська думка щодо правотворення;
Конституційний процес в Україні; «Стратегія
– 2020»: практика суспільних перетворень;
«Стратегія – 2020»: інформаційні технології в
державному управлінні; Україна: події, факти,
коментарі; Резонанс; Соціальні мережі як
чинник інформаційної безпеки.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

ФОНДИ,
ПРЕДСТАВНИЦТВА
МІЖНАРОДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ,
ДИПЛОМАТИЧНІ
ПРЕДСТАВНИЦТВА

Агенство 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:

врядування, економічний розвиток, зміцнення системи охорони здоров’я та надання
гуманітарної допомоги. Сприяння у сфері
розвитку сприяє побудові більш прозорих і
підзвітних механізмів врядування за участі
широких верств суспільства, активній участі
громадян у процесі демократичних, економічних і суспільних реформ, стійкому розвитку економіки на широкій суспільній базі
та підвищенню якості медичних послуг для
українців.

Програми Агентства надають підтримку Україні передусім у таких сферах, як досконале

Американська асоціація юристів
Ініціатива з верховенства права в Україні
Сфера діяльності

судова реформа, реформа юридичної сфери

Адреса:

вул.Антоновича, 18а, офіс 3,
01004, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 459-01-50
Факс: 38 (044) 459-01-57
E-mail: dmytro.filipenko@abaroli.org
веб-сайт: http://www.americanbar.org/aba.html
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Цілі, місії, завдання:

Надання підтримки програмам, спрямованим
на правову реформу, реформування вищої
юридичної освіти, розвиток юридичних клінік,
реформування судової системи, протидію
торгівлі людьми, надання безоплатної правової допомоги, боротьбу з корупцією та захист
прав людини.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

Американські Ради з міжнародної oсвіти:
ACTR/ACCELS
Сфера діяльності
сфера освіти

Адреса:

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

Цілі, місії, завдання:

Американські Ради застосовують свій досвід
на створенні та втіленні програм академічних
обмінів, професійних тренінгів, розробці навчальних планів і тестів, а також наданні технічної допомоги та консультаційних послуг з
питань освіти у США.

Міжнародний фонд “Відродження” (IRF)
Сфера діяльності

демократія і утвердження прав людини, розвиток громадянського суспільства

Факс: 38 (044) 486-76-29
E-mail: irf@irf.ua
веб-сайт: http://www.irf.ua/

Адреса:

Цілі, місії, завдання:

вул. Січових Стрільців, 46.
04053, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 461-97-09,

Місія – розвивати відкрите суспільство в Україні на основі демократичних цінностей.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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Міжнародна фундація виборчих систем
(IFES)
Сфера діяльності
виборчий процес

Адреса:

вул. Велика Васильківська, 72, офіс 39,
16-й поверх.
03150, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 300-13-44
E-mail: info@ifesukraine.org
Веб-сайт: www.IFES.org/ukraine

Цілі, місії, завдання:

Розробка та сприяння запровадженню заходів, спрямованих на створення більш інклюзивної виборчої системи в Україні, за допомо-

гою співпраці з організаціями громадянського
суспільства (ОГС) щодо розробки та сприяння
запровадженню заходів, спрямованих на
розв’язання проблеми недостатнього представництва жінок в українській політиці та
забезпечення більшої доступності місцевих і
загальнонаціональних виборів для осіб з інвалідністю; розбудови потенціалу ОГС задля підвищення прозорості та контролю політичного
фінансування; надання технічної допомоги
Центральній виборчій комісії України (ЦВК) з
метою запровадження нової програми підготовки персоналу та підвищення її здатності
відстежувати й регулювати політичне фінансування.

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/
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Цілі, місії, завдання:

В Україні організація зосереджує свою діяльність на таких приорітетах: 1) Протидія міліцейському свавіллю і безкарності: Кампанія
«Зупинимо тортури в Україні»; 2) Підтримка
прав людини в Росії: Кампанія «За права людини в Росії»; 3) Захист від дискримінації та
підтримка прав ЛГБТ: Кампанія «Подолаємо
дискримінацію в Європі!»; 4) Підтримка
людей, що опинилися в складних ситуаціях:
Робота над індивідуальними справами.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги

БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БОГДАНА
ГАВРИЛИШИНА»
Сфера діяльності
освітня діяльність

Адреса:

вул. Інститутська 24/7,офіс 49.
01021, м.Київ, Україна,
Тел.: 38 (044) 253-88-49
Факс: 38 (044) 253-88-49
E-mail: info@bhfoundation.com.ua
веб-сайт: http://bhfoundation.com.ua/

Цілі, місії, завдання:

Сприяти становленню людей нового покоління - професійних, патріотичних, етичних
українців, які турбуються про суспільне благо
й активні у громадському і політичному житті
суспільства, вміють співпрацювати з іншими.
Ці молоді українці утворять критичну масу
людей, які здійснять трансформацію України.

Регіональне представництво Фонду
ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі
Сфера діяльності

політико-просвітницька робота, політичні консультації, 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: http://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 переконань; активної та сильної демократії, сталого економічного росту та наявності для всіх
громадян гідної роботи; соціально-орієнтованої держави з розвиненою системою освіти
та охорони здоров’я, яка одночасно прагне
подолати бідність й забезпечує захист від
тяжких випробовувань та труднощів, з якими
доводиться стикатися громадянам в житті;
держави, що несе відповідальність за мир та
соціальний прогрес в Європі та світі в цілому.

Довідник організацій міжнародної донорської та технічної допомоги
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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: http://www.kas.de/ukraine/ukr/

Цілі, місії, завдання:

1)Реалізація проектів, спрямованих на
підтримку демократичного розвитку,
побудову громадянського суспільства,
ствердження вільних ЗМІ та консолідацію
демократичних інститутів; 2)Підтримка
демократичних політичних партій України,
їхніх молодіжних організації, підтримка
молодих політиків та обдарованих студентів.

Німецьке товариство з міжнародної
співпраці (GIZ)
Сфера діяльності

демократія, громадянське суспільство, державне управління, регіональний розвиток,
децентралізація,
енергетика,
сталий економічний розвиток

Адреса:

вул. Червоноармійська, 44.
01004, м.Київ, Україна
E-mail: info@giz.de
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Тел.: 38 (044) 581-19-56
38 (044) 581-19-57
Факс: 38 (044) 581-19-54
E-mail: info@giz.de
Веб-сайт: https://www.giz.de/de/html/index.html

Цілі, місії, завдання:

Зосередження діяльності на трьох основних
напрямках: сталий економічний розвиток;
енергоефективність; боротьба з ВІЛ/СНІД.
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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: http://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.

Фонд Східна Європа
Сфера діяльності

розбудова громадянського суспільства, налагодження 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
Факс:
38 (044) 200-38-24,
38 (044) 200-38-25,
38 (044) 200-38-26

E-mail: info@eef.org.ua
Веб-сайт: http://www.eef.org.ua/ua/

Цілі, місії, завдання:

1) Сприяє встановленню та посиленню партнерств між неурядовими організаціями, місцевою владою, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами; 2) Посилення потенціалу
своїх партнерів, щоби вони ефективніше реалізовували власні цілі; 3) Підтримка створення
та поширення інноваційних моделей розвитку
та сприяння налагодженню співпраці серед
своїх партнерів.
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Київський офіс Інституту Кеннана
Сфера діяльності

освіта, наукова діяльність

Адреса:

вул. Еспланадна 20, офіс 629.
01001, м.Київ, Україна
Тел. 38 (044) 461-99-20
Факс: 38 (044) 230-20-60
E-mail: kateryna.kennan@gmail.com
Веб-сайт: http://kennankyiv.org

Цілі, місії, завдання:

1) Поглиблення співпраці між випускниками
дослідницьких програм Інституту та популяризація результатів цих досліджень у регіоні;

2) Проведення конференцій, семінарів та зустрічей випускників, публікація їхніх наукових
матеріалів, залучення випускників до напрацювання рекомендацій Уряду України щодо
гуманітарної політики та освітніх реформ.

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

Ресурсна підтримка або інтелектуальні
продукти, які надаються комітетам чи
підрозділам Апарату Верховної Ради
України
Співпраця на рівні експертів

Національний демократичний інститут
Сфера діяльності

політична освіта, розвиток НДО, гендерна
політика

Адреса:

вул. Ярославів Вал, буд. 16-а, офіс 1-2, 01030,
м. Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 279-75-43
Факс: 38 (050) 440-99-26
E-mail: ukraine@ndi.org		
веб-сайт: https://www.ndi.org/
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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».
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Democracy Reporting International
Сфера діяльності

полічитні та правові реформи

E-mail: info@democracy-reporting.org
Веб-сайт: http://democracy-reporting.org/

Адреса:

Цілі, місії, завдання:

пров. Музейний, 4, 01001, м. Київ, Україна
Тел: 38 (044) 495-84-35

Основна мета діяльності - сприяти політичним
та правовим реформам в Україні.

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: http://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 ефективного 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 розвитку
Європейського Союзу, роз’яснення та
відстоювання окремих аспектів політики ЄС;
4) Участь у впровадженні програм зовнішньої
допомоги Європейського Союзу.
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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: https://www.eda.admin.ch/ukraine

Цілі, місії, завдання:

Підтримка перехідних процесів в Україні
шляхом: 1) Сприяння демократичним реформам державних інститутів; 2) Забезпечення
сталого розвитку економіки; 3) Впровадження
принципів справедливого суспільства на засадах участі громадян у суспільному житті;
4) Допомога в поглибленні інтерграції в Європу.

Корпус миру США в Україні
Сфера діяльності

соціальний та економічний розвиток на
місцевому рівні

Адреса:

вул. Саксаганьского, 111-А.
01032, м.Київ, Україна
Тел.: 38 (044) 391-66-20
38 (073) 357-44-19
Факс: 38 (044) 391-66-21
E-mail: roleksenko@peacecorps.gov
Веб-сайт: http://ukraine.peacecorps.gov
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Цілі, місії, завдання:

1) Допомога громадянам України шляхом
надання компетентних спеціалістів для
задоволення існуючих потреб у технічній
кваліфікації; 2)Сприяння кращого розуміння
американців українцями;
3)Сприяння кращому розумінню українців з
боку американців.
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