
Наразі лише ефективний вплив на владу через різноманітні адвока-
ційні механізми здатен вирішити місцеві проблеми. Одеською об-
ласною організацією Комітету виборців України протягом 2013 року 
в рамках оголошеного конкурсу «Адвокасі в дії», було отримано 46 
конкретних прикладів реалізації успішних місцевих адвокаційних 
ініціатив в самих різних сферах з різних регіонів України. Всі отри-
мані історії достойні для поширення, проте було відібрано лише 15 
прикладів проведення адвокаційних кампаній, котрі збалансовані 
тематично та територіально, презентують успішне застосування різ-
них механізмів адвокасі (від переговорів за “круглим столом” та ро-
боти спільних робочих груп до мирних протестів та інформаційної 
“війни”). Головна ідея поширення цих 15 історій — описати досвід 
та “секрети успіху” цих ініціатив, надихнути та спонукати громадян 
та неурядові організації до широкого застосування інструментів ад-
вокасі в ході захисту прав людини та вирішення місцевих проблем.

АДВОКАСІ В ДІЇ:
15 УСПІШНИХ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ
Електронний збірник

Автори-упорядники електронного збірника: Ігор Бринош, Анатолій Бойко

Ініціатива «Адвокасі в дії» впроваджується Одеською 
обласною організацією ВГО «Комітет виборців Укра-
їни», за фінансової підтримки Міжнародного фонду 
"Відродження", з метою сприяння більш широкому та 
ефективному застосуванню адвокації для вирішення 
локальних проблем в Україні.
 
© Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців 
України», 2013
© І.Бринош, А.Бойко, 2013



РЕГІОН: м. Одеса. ПЕРІОД: 2013 рік. 
УЧАСНИКИ: Громадський рух в складі більше 10 громадських та політичних організацій. 

КОНТАКТИ
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»
Анатолій Бойко, odesakvu@ukr.net

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації:
http://dumskaya.net/news/generalnyj-protest-chto-
skazano-i-chto-sdelano--029193/
Відеоролик «Генеральний протест м. Одеси: ніхто крім 
нас» http://www.youtube.com/watch?v=YuVhrRaiwfQ 

ПРОБЛЕМА
Громадський рух під назвою “Генеральний протест” 
об’єднав одеситів, активістів різних громадських та по-
літичних організацій (в тому числі ідейних супротивни-
ків) проти прийняття Генерального плану міста Одеси, 
котрий передбачав фактичний “дерибан” міста та зни-
щення його екологічного і культурно-архітектурного 
обличчя. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
В результаті цілого комплексу різноманітних заходів 
(громадські слухання, багатотисячні колективні звер-
нення, вплив на депутатський корпус міської ради та 
народних депутатів, масові мирні акції, флеш-моби, пе-
рекриття вулиць тощо), потужної інформаційної кампа-
нії та підтримки багатьох місцевих ЗМІ, було створено 
спільну погоджувальну комісію та досягнуто значних 
успіхів в доопрацюванні Генерального плану. Зокрема, 
заборонена забудова прибережних схилів, збережені всі 
зелені зони, тролейбусні та трамвайні маршрути, існу-
ючі автостоянки та гаражні кооперативи, передбачено 
розвиток вело-інфраструктури. І хоча питання з при-
йняттям Генерального плану міста Одеси наразі ще не 
закінчено, “Генеральний протест” примусив владу раху-
ватися з позицією громади та значно активізував гро-
мадську активність традиційно спокійного курортного 
міста. 

«Генеральний протест» м. Одеси



РЕГІОН: м. Євпаторія, АР Крим. ПЕРІОД: 2003-2013 роки. 
УЧАСНИКИ: громадські організації «Євпаторійський центр регіонального розвитку», “Кримська громадська спілка 
захисту прав мешканців багатоквартирних будинків та гуртожитків”.  

КОНТАКТИ
Громадська організація «Євпаторійський центр регіо-
нального розвитку»
Юрій Довгань, ambassador3000@rambler.ru 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://www.start.crimea.ua/news/news_details.
php?news_type_id=13&news_id=264950
Відеоролик «Євпаторійські гуртожитки»
http://www.youtube.com/watch?v=NnkE87c98pY#t=130

ПРОБЛЕМА
Під час санації у 2004 році ВАТ «Євпаторіябуд» через 
ряд “сумнівних” юридичних маніпуляцій, керівник під-
приємства став власником чотирьох євпаторійських 
гуртожитків, а близько 3000 їх мешканців стали “заруч-
никами” нового власника. Людям різко підняли плату за 
проживання, ввели тимчасову реєстрацію (до 6 місяців) 
замість постійної, відключили подачу електроенергії, 
газу та опалення, в деяких жителів відібрали навіть міс-
ця загального користування. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Для організованого захисту свого права на житло, жи-
телі гуртожитків створили громадську організацію, по-
стійно залучали національні та регіональні ЗМІ, зверта-
лися до органів влади та депутатів всіх рівнів, проводили 
масові мирні акції (наприклад, у 2008 році під Адміні-
страцію Президента вийшло більше 1500 осіб). Першим 
спільним успіхом жителів гуртожитків стало прийняття 
рішення Верховної Ради АР Крим про створення робо-
чої групи з проблем мешканців гуртожитків м. Євпа-
торія. Проте найбільший ефект дала підтримка стра-
тегічних судових справ щодо скасування незаконних 
рішень про передачу гуртожитків, а також порушення 
кримінальних справ щодо їх незаконної приватизації. В 
результаті численних судових процесів в усіх можливих 
інстанціях, у 2013 році жителі гуртожитків Євпаторії 
отримали врешті остаточне рішення, котрим всі гур-
тожитки передали до власності територіальної громади 
з гарантуванням всіх прав їх жителів.

Десять років боротьби  
за євпаторійські гуртожитки



РЕГІОН: Закарпатська область. ПЕРІОД: 2011-2013 роки.
УЧАСНИКИ: коаліційне об’єднання «Форум екологічного порятунку Закарпаття» (РМЕО «Екосфера», Міжнарод-
ний інститут людини і глобалістики «Ноосфера», Громадський центр м. Ужгорода та низка інших організацій).

КОНТАКТИ
РМЕО «ЕКОСФЕРА»
Оксана Станкевич, ostankiewicz@yahoo.de 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/
chi-adekvatna-cina
Відеорепортаж Першого національного телеканалу
http://zakarpattya.net.ua/News/95826-Na-Zakarpatti-zrozumily-
nedotsilnist-sporudzhennia-330-mini-HES-VIDEO

ПРОБЛЕМА
Наприкінці 2011 року Закарпатська обласна рада ви-
рішила побудувати міні-гідроелектростанції у верхів’ї 
гірських річок Закарпаття без попереднього вивчення 
їх впливу на довкілля, соціально-економічного впливу 
на місцеві громади та без врахування енергетичного ба-
лансу. Думку місцевих громад було нівельовано - гро-
мадські слухання проведені практично потайки, багато 
мешканці сіл про це не поінформовані.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
З метою призупинити розгортання проектів будівниц-
тва малих ГЕС у Закарпатті до здійснення їх оцінки з 
точки зору можливого негативного впливу на довкіл-
ля, ландшафти та соціально-економічні наслідки, було 
створено коаліційне об’єднання «Форум екологічного 
порятунку Закарпаття». Оперативною метою першої 
фази адвокаційної кампанії було скасувати рішення 
Закарпатської обласної ради про будівництво 360 міні 
ГЕС у верхів’ї гірських річок Карпат, що і було досягну-
то - судовий процес у суді першої інстанції виграли. І 
хоча обласна рада подала апеляцію, значний резонанс 
цієї справи в суспільстві грає на користь громадським 
активістам. Окрім того, було поінформовано про про-
блему все активне населення області, позитивно прове-
дено громадські слухання та збори села у громадах, де 
планується будівництво міні ГЕС, перешкоджено будів-
ництво 7 міні-ГЕС на рівні погодження містобудівної 
документації з місцевими громадами. Вагомим резуль-
татом стала розробка  методики визначення місць для 
будівництва міні ГЕС у Карпатах на основі екологічних 
принципів та критеріїв. 

СТОП масовому будівництву міні-ГЕС  
на карпатських річках 



РЕГІОН: м. Кіровоград. ПЕРІОД: 2011-2013 роки.
УЧАСНИКИ: ГО «Територія успіху», ДЕГО «Флора», КОБО «Нове покоління».

КОНТАКТИ
ГО «Територія успіху»
Інга Дуднік, ing-dudnik@yandex.ua 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://uc.kr.ua/streethabitant/
Відеорепортаж телеканалу Інтер: http://podrobnosti.ua/
podrobnosti/2013/03/05/891679.html 

ПРОБЛЕМА
Відсутність паспорта та реєстрації автоматично позбав-
ляє особу можливості реалізувати свої права — офіцій-
но працевлаштуватися, отримати медичну та соціальну 
допомогу, звернутися за захистом тощо. В більшості 
випадків такі люди поповнюють ряди безпритульних. В 
Кіровоградській області не існувало жодного закладу чи 
установи, які б опікувались безхатченками. Відсутній 
навіть Центр реєстрації безпритульних, що унеможлив-
лює відновлення для них ідентифікаційних документів. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Для Кіровограда нагальним питанням стало не лише 
надання допомоги безпритульним, але і лобіювання 
створення  в місті такого Центру. Вдалося це досягти в 
декілька етапів: підтвердження для представників орга-
нів влади проблеми та її реальних масштабів (офіційна 
статистика “давала” на 01 січня 2011 року лише 7 без-
притульних в області); досягнення домовленостей з чи-
новниками та депутатами міської ради; розробка про-
екту рішення міської ради та його винесення до сесійної 
зали. Врешті, 11 грудня 2012 року Кіровоградська місь-
ка рада прийняла рішення “Про створення Кіровоград-
ського міського центру обліку та тимчасового перебу-
вання бездомних осіб”. Успіх кампанії напряму залежав 
від формування громадської думки з цього приводу — 
завдяки зусиллям учасників кампанії питання створен-
ня притулку для безхатченків стало топовою темою для 
журналістів місцевих та центральних ЗМІ. Проте, на 
цьому громадські активісти не зупинилися, адже на чер-
зі необхідно домогтися ефективної роботи створеного 
центру. 

Допомога кіровоградським безхатченкам   

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 грудня 2012 року              № 2093 

Про створення Кіровоградського
міського центру обліку та тимчасового  
перебування бездомних осіб

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 25 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 03 квітня 2006 року   
№ 98 «Про затвердження Типового положення про соціальний готель»,  
наказу Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2011 року
№ 135 «Про затвердження Типового положення про Центр обліку бездомних
осіб», Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Створити Кіровоградський міський центр обліку та тимчасового
перебування бездомних осіб. 

2. Затвердити Положення про Кіровоградський міський центр обліку та
тимчасового перебування бездомних осіб (додається). 

3. Відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради подати
фінансовому управлінню міської ради розрахунки щодо фінансування
міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб              
на 2013 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Дьячука С.С. 

Міський голова         О. Саінсус

Краснокутський 32 04 79 



РЕГІОН: м. Саки, АР Крим.  ПЕРІОД: 2011-2013 роки.
УЧАСНИКИ: Кримська республіканська організація захисту прав інвалідів “Надія”, Кримське відділення ВГО “Ко-
мітет виборців України”. 

КОНТАКТИ
Кримське відділення ВГО “Комітет виборців України”
Андрій Крисько, jamand@mail.ru 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://freewave.com.ua/obshestvo/
nedostupnaya-stolica/
Відеорепортаж телеканалу ИТВ: http://itv.in.ua/
vnews/1445-sakskim-chinovnikam-predlozhili-prokatitsya-
na-invalidnoy-kolyaske.html

ПРОБЛЕМА
Місто Саки є унікальним курортом по лікуванню інва-
лідів-візочників державного значення. Однак, курорт не 
розрахований на комфортне проживання та оздоров-
лення інвалідів, через що набув “слави” одного з най-
менш пристосованих під потреби людей з обмеженими 
фізичними можливостями. Люди з інвалідністю, котрі 
тут проживають чи приїжджають на оздоровлення, іс-
тотно обмежені в реалізації своїх прав і свобод - немає 
спеціального транспорту, пляжів і пішохідних зон, соці-
альна та побутова інфраструктура не обладнана необ-
хідними елементами архітектурної доступності. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Внаслідок послідовних спланований дій (здійснення 
попереднього моніторингу та розробка рекомендацій, 
стратегічних судових справ, вуличних акцій “Марш ін-
валідів”, “Прочуствуй доступність”, активної інформа-
ційної кампанії), вдалося значно наблизити місто Саки 
до стандартів безбар’єрного середовища. Зокрема, по-
будовано (реконструйовано) пандуси в будівлях гро-
мадського користування, встановлені кнопки виклику, 
обладнано спеціальні віконця, встановлено більш про-
сторі двері та відповідно обладнано туалети в обслуго-
вуючих організаціях. За рішенням суду Сакська міська 
рада зобов’язана проводити всі засідання сесій та по-
стійних комісій тільки в приміщеннях, доступних для 
людей з обмеженими фізичними можливостями. Про-
позиції організацій щодо створення безбар’єрного сере-
довища спонукали Міністерство з соціальної політики 
АРК розробити програму створення доступності в АР 
Крим на 2012-2015 роки. 

Безбар’єрне середовище  
для профільного курорту 



РЕГІОН: м. Луганськ. ПЕРІОД: 2012-2013 роки.
УЧАСНИКИ: Луганський міський осередок ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, ОСН «Комітет 
громадсько-територіального самоуправління селища Видне-1”.

КОНТАКТИ
Луганський міський осередок ВГО “Асоціація сприяння 
самоорганізації населення”
Тетяна Кірілова, lmovgoassn@ukr.net

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://ngo.lg.ua/?p=14622
http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view
=article&id=39984:2013-05-28-09-23-36&catid=23:news-
cs&Itemid=64

ПРОБЛЕМА
Територіально селище Видне-1 розташоване на околиці 
м. Луганська, і до нього можна дістатися тільки марш-
рутним таксі обласного значення. Це значно усклад-
нювало можливість проїзду жителів селища до місця 
роботи, навчання, для особистих потреб та суттєво об-
межувало їх право на рівні можливості у користуван-
ні громадським транспортом. В ході активної забудови 
селища, проблема недостатнього забезпечення міським 
громадським транспортом особливо загострилася.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
З 2006 року жителі Видного-1 неодноразово та безуспіш-
но зверталися до Луганської міської ради про продов-
ження маршрутів міського громадського транспорту. 
Лише в 2012 році, після переговорів учасників кампанії 
з міською владою, було запропоновано жителям сели-
ща  організувати та облаштувати місце для розвороту 
громадського міського транспорту на кінцевій зупинці, 
що і було зроблено силами самих жителів. В свою чер-
гу, виконком Луганської міської ради 13 лютого 2013 
року продовжив 2 маршрути, а сесія Луганської місь-
кої ради 28 серпня 2013 року прийняла рішення «Про 
затвердження маршрутної мережі міських автобусних 
маршрутів загального користування м. Луганська» про 
продовження 8 маршрутів. Після того, як перевізники 
внесли відповідні зміни в паспорти своїх маршрутів, 
проблема забезпечення селища Видне-1 міським тран-
спортом була вирішена.

Громадський транспорт  
для передмістя Луганська



РЕГІОН: м. Одеса. ПЕРІОД: 2012-2013 роки.
УЧАСНИКИ: Спортивний клуб інвалідів «Одеса-Баскет».

КОНТАКТИ
Спортивний клуб інвалідів «Одеса-Баскет»
Олег Прохоров, burs.net@gmail.com

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://dumskaya.net/news/chast-odesskogo-
plyaga-delfin-oborudovali-dlya-i-027358/
Відеорепортаж телеканала АТВ http://atv.odessa.
ua/?t=25671 

ПРОБЛЕМА
Морські ванни є вкрай дієвими лікувально-відновлю-
вальними процедурами для людей з обмеженими фізич-
ними можливостями. Крім того, відпочинок біля моря 
позитивно впливає на психоемоційний стан людей, ко-
трі більшість часу проводять у чотирьох стінах. В той 
же час, обмежений доступ інвалідів до моря та пляжу 
спричиняє чи ускладнює проблеми з їх соціалізацією. 
Незважаючи на наявність в місті Одесі близько 55 ти-
сяч інвалідів та статус курортного центру, пляжі міста 
не були пристосовані до потреб людей з обмеженими 
фізичними можливостями. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
В результаті потужної інформаційної компанії по при-
верненню уваги до проблеми, залучення громадської 
ради при обласній державній адміністрації та депутат-
ської групи міськради з соціального профілю, вдалося 
досягти прийняття  рішення Одеської міської ради про 
внесення змін до міської цільової соціальної програми 
«Равенство». Зміни торкалися саме включення пунк-
ту про відповідне обладнання пляжів міста для потреб 
людей з обмеженими фізичними можливостями та ви-
ділення належного фінансування. Завдячуючи такій 
роботі, в місті Одесі з’явилося 4 доступних для інвалі-
дів пляжі в усіх районах міста. Після обладнання спеці-
альних пляжів, виникла ідея створити дайвінг-клуб для 
інвалідів-візочників.  22 серпня 2013 року в місті Одесі 
в районі траверса №16 пляжу “Дельфін” відкрили уні-
кальний та єдиний в Україні дайвінг-клуб для інвалідів.

Море для всіх!



РЕГІОН: м. Вознесенськ, Миколаївська область. ПЕРІОД: 2010-2012 роки.
УЧАСНИКИ: Вознесенська міська громадська організація “Агентство економічного розвитку” та Коаліція в складі 
18 ОСББ м. Вознесенська.

КОНТАКТИ
Вознесенська міська громадська організація “Агентство 
економічного розвитку”
Сергій Аверков, aerbox@ukr.net  

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://proosbb.info/2011/10-05/14:18/
vitayu-osbb-m-voznesens1100ka-z-malen1100koyu-ale-
vazhlivoyu-peremogoyu.html
http://proosbb.info/2013/03-26/17:04/97-osbb-na-
mikolaivschini-ne-mayut1100-pribudinkovikh-teritoriy.html 

ПРОБЛЕМА
На момент реалізації ініціативи, ОСББ міста Вознесен-
ська не могли  реалізувати своє право на безоплатну 
приватизацію прибудинкової території через усклад-
неність та завищену вартість процедури. Біля 15 ОСББ 
почали процедуру приватизації землі, але станом на 1 
серпня 2010 року жодне з них не мало правовстановлю-
ючих документів на землю, що створювало значні пе-
репони та обмеження в їх розвитку. В першу чергу, без 
права власності на землю, ОСББ не могли ефективно 
захиститись від небажаних забудовників та нецільового 
використання їх прибудинкової території, рівно як і не 
мали права її використовувати – здавати в оренду, або 
здійснювати господарську діяльність. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Учасниками кампанії було розроблено рекомендації 
(у вигляді Тимчасового порядку) по удосконаленню 
процедури передачі прибудинкових територій. Також 
розроблені та направлені до профільного комітету 
Верховної ради рекомендації по удосконаленню про-
цедури передачі прибудинкових територій до проекту 
закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо об’єднань співвласників ба-
гатоквартирного будинку» від 11.05.2011 року. В резуль-
таті ініціативи, 16 вересня 2011 року прийнято рішення 
Вознесенської міської ради в порядку місцевої ініціати-
ви (вперше в місті), яким затверджені розроблені Коа-
ліцією рекомендації у вигляді Тимчасового порядку пе-
редачі землі. У 2012 році місцева коаліція переросла в 
національну з регіональним осередком в Миколаївській 
області та продовжила працювати над удосконаленням 
національної нормативно-правової базу в сфері оформ-
лення прибудинкових територій, базуючись на досвіді 
м. Вознесенська. Одним з локальних результатів робо-
ти національної коаліції було прийняття аналогічного 
рішення про тимчасовий порядок передачі землі в смт. 
Баштанка Миколаївської області.

ОСББ отримали порядок передачі  
прибудинкової території



РЕГІОН: невеликі громади Донецької, Харківської та Луганської областей.  ПЕРІОД: 2013 рік. 
УЧАСНИКИ: Луганська громадська організація «Cхідноукраїнський центр громадських ініціатив», ініціативна 
група «Разом за майбутнє», Громадська організація Пролетарського району міста Донецька «Громада Першотравне-
ва», Новоайдарська районна громадська організація «Товариство сільських жінок «Акація», Громадська організація 
«Школа життя», ініціативна група «Надія».

КОНТАКТИ
Луганська громадська організація «Cхідноукраїнський 
центр громадських ініціатив»
Оксана Дрєпіна, zahumanrights@gmail.com

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://mk-donbass.com.ua/index.php?id=8058
&show=news&newsid=50897
Відеорепортаж ТРК Сігма http://www.youtube.com/
watch?v=dRja43vZThM

ПРОБЛЕМА
Протягом 2010-2012 років в Україні закрилося 628 шкіл, 
з них майже 80% - у сільській місцевості. Метою ініці-
ативи було знизити ризик ліквідації п’яти шкіл Луган-
ської, Донецької та Харківської областей за допомогою 
реалізації громадських ініціатив на користь збереження 
статусу шкіл, відкриття на їх базі додаткових освітніх 
послуг для дошкільнят та дорослих мешканців селищ та 
міських депресивних шахтарських мікрорайонів. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
В результаті активних спланованих адвокаційних дій 
було прийнято чотири позитивних рішення: зниження 
ступеня закриття Денежниківської школи за результата-
ми місцевого референдуму; створення на базі Донецької 
загальноосвітньої школи №138 експериментального 
майданчика та консультаційного пункту районного зна-
чення; виділення коштів з районного бюджету на опла-
ту ставок для роботи шкільного гуртка «Юний ерудит» 
на базі Новочернещинської школи; збережено інфор-
маційно-технічний профіль Златоустівської школи за 
допомогою відкриття комп’ютерних курсів  для меш-
канців громади. Ця адвокаційна кампанія доводить, що 
цілком можливо попередити закриття школи та домог-
тися рішення від місцевої влади на користь збереження 
закладу. В продовження ініціативи розпочато кроки до 
створення мережі представників ОГС та шкіл, які заці-
кавлені у збереженні шкільної мережі на принципах рів-
ної та якісної освіти.

Зберегли від закриття невеликі школи  
Сходу України



РЕГІОН: м. Татарбунари Одеської області.  ПЕРІОД: 2012 рік. 
УЧАСНИКИ: Татарбунарська районна громадська екологічна організація «Відродження», місцеві осередки ВО 
«Батьківщина» та «Свободи».

КОНТАКТИ
Татарбунарська районна громадська екологічна органі-
зація «Відродження»
Ірина Вихристюк, csd_tat@i.ua

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Відеоролик «Захистимо парк Татарбунарського 
повстання від вандалів»: http://www.youtube.com/
watch?v=h24PAQHyK3A

ПРОБЛЕМА
Рішенням виконавчого комітету Татарбунарської місь-
кої ради влітку 2012 року було надано дозвіл приватно-
му підприємцеві на розміщення групи тимчасових спо-
руд в міському парку біля пам’ятника Татарбунарського 
повстання. Згідно Реєстру об’єктів культурної спадщи-
ни Одеської області, це братська могила 186 учасників 
Татарбунарського повстання, вбитих у вересні 1924 
року. Для усіх татарбунарців це історична та культурна 
пам’ятка, а також візитна картка містечка. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Отримавши інформацію щодо прийняття згаданого рі-
шення, учасники кампанії, в першу чергу опрацювали 
містобудівне та природоохоронне законодавство, зро-
били відповідні запити до управління об’єктів культур-
ної спадщини, знайшли документи про захоронення в 
місцевому музеї. Надалі направили скаргу до районної 
прокуратури, активісти відзняли відеоролик та виклали 
його в Інтернеті, листівки з закликом зупинити місце-
ву владу від вандалізму розклеїли по місту. Фінальним 
акордом стала мирна акція татарбунарців, котрі з пла-
катами пікетували міську раду. В результаті, спільними 
діями домоглися скасування рішення Татарбунарської 
міської ради №125 від 19.07.2012 року «Про доцільність 
розміщення групи тимчасових споруд в міському парку 
біля пам’ятника Татарбунарського повстання» та пока-
зали принципову позицію громади щодо недопущення 
у подальшому забудови/знищення зелених зон міста та 
місць масових поховань людей.

Захистили історію від вандалів



РЕГІОН: м. Миколаїв. ПЕРІОД: 2009–2013 роки 
УЧАСНИКИ: Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва», Центральна бібліо-
течна система м. Миколаєва, МОО ВГО, ТРК «МАРТ».

КОНТАКТИ
Миколаївська міська громадська організація «Фонд роз-
витку міста Миколаєва»
Михайло Золотухін, frgn@ukrpost.ua 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації — http://gurt.org.ua/news/recent/7059/
Відеорепортаж Телевізійних новин Миколаїв-
щини — http://www.youtube.com/watch?v=dYQc-
yQKCh4&feature=youtu.be 

ПРОБЛЕМА
Наразі три міста в Україні  мають цілісну програму 
впровадження системи електронного врядування (Київ, 
Луцьк і Миколаїв), ще 7 міст користуються програма-
ми інформатизації діяльності міських рад. В Миколаєві 
електронне врядування стало можливим завдяки три-
валій роботі учасників ініціативи. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Основу діяльності склала успішно проведена базова ад-
вокаційна кампанія, в результаті чого з'явилося рішення 
Миколаївської міської ради №47/21 від 24 червня 2010 
року «Про затвердження міської Програми «Електронне 
врядування та електронна демократія в місті Миколає-
ві на 2010-2015 роки». Проте, незважаючи на прийнят-
тя самої програми, бракувало механізму її реалізації за 
участю громадських активістів та бюджетного фінансу-
вання. Тому наступним кроком був аналіз (діагностуван-
ня) Миколаївської міської ради щодо наявної системи 

управління якістю виконавчих органів за міжнародним 
стандартом ISO 9001:2008 та компанія громадського 
лобіювання НПА згідно рекомендацій дослідження. Зо-
крема, було прийнято 6 нормативних документів, що за-
провадили систему е-демократії у місті та забезпечили 
її фінансування з міського бюджету (1 млн грн. у 2011 
році). Складовими моделі стали портали мера та вірту-
альна приймальня “Місто в якому ти живеш”, мережа 
18 центрів обслуговування громадян. Лише за один рік 
послугами центрів обслуговування громадян скориста-
лось понад 2300 осіб, які отримали 1807 е-послуг. Також 
запрацювала створена громадська експертна рада, яка 
займається впровадженням електронного управління 
та електронної демократії. Вказаний досвід неодноразо-
во визнано успішним. Так, у травні 2012 року ініціати-
ва стала переможцем  у конкурсі на «Бібліо-ярмарку» у 
номінації «Захист прав та представлення інтересів гро-
мади», у травні 2013 року — переможцем міжнародного 
конкурсу «Внесок у відкритий уряд» (EIFL-PLIP). 

Електронне врядування в Миколаєві



РЕГІОН: м. Херсон. ПЕРІОД: 2009-2013 роки. 
УЧАСНИКИ: коаліція громадських організацій, громадян та журналістів (зокрема, діалогова група “Архітектурне 
та естетичне обличчя Херсона”, Херсонська коаліція Громадянської Асамблеї України, до якої входить 16 найактивні-
ших громадських організацій області).

КОНТАКТИ
Газета “Вгору” http://www.vgoru.org
Наталя Бімбірайте, bimbirayte@gmail.com

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://cvu.ks.ua/hazeta-vhoruyak-dubky-
znovu-staly-parkom/
Відеоролик «За Дубки» http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=syMkq11SWiY#t=48

ПРОБЛЕМА
Про те, що депутати мають намір віддати під вирубку 
5 га дубового гаю за автовок-залом в місті Херсоні (так 
звані “Дубки”), вперше забила тривогу газета “Вгору” в 
2007 році. А це єдиний парк у Таврійському і Північно-
му мікрорайонах міста, де проживає близько 100 тисяч 
людей. 13 жовтня 2009 року 40 депутатів Херсонської 
міської ради дійсно надали дозвіл на розробку проекту 
забудови нового торгово-розважального комплексу на 
території “Дубків” донецькій фірмі “Амстор”. Так поча-
лася кампанія “За Дубки”, яка стала безпрецедентною за 
кількістю учасників і різноманітністю застосовуваних 
технік тиску на владу.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Вперше в Херсоні були задіяні ресурси не тільки гро-
мадських організацій, але й ОСББ, трьох партій, учених, 
органів самоорганізації населення, здебільшого місце-
вих ЗМІ. Після років боротьби дубовий гай, відомий в 
Херсоні як “Дубки”, нарешті віднесено до списку парків 
та скверів Херсона під назвою “Парк “Ювілейний”, від-
повідно вирубувати дерева і забудовувати цю територію 
відтепер заборонено. Сталася ця довгоочікувана подія 
30 серпня 2013 року, коли сесія міськради прийняла 
“Концепцію розвитку парків та скверів Херсона”. Цю 
концепцію ще у 2011 році розробили і запропонували 
міськраді громадські організації, але знадобилося ще 2 
роки, щоб переконати більшість депутатів проголосува-
ти за цей документ, який перед-бачає збереження, від-
новлення і розвиток зелених зон міста.

Як «Дубки» знову стали парком



РЕГІОН: м. Донецьк.  ПЕРІОД: 2012-2013 роки 
УЧАСНИКИ: Донецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».

КОНТАКТИ
Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців 
України»
Дурнєва Тетяна, donetsksafecity@gmail.com

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/
doneck-syadet-na-velosipedy 
Відеорепортаж Першого муніципального телеканалу
http://www.youtube.com/watch?v=-iJyYPpNKiE

ПРОБЛЕМА
Велосипедист досі не вважається рівноправним учас-
ником дорожнього руху, його право на безпечні та ком-
фортні умови на дорогах не забезпечене. В Донецьку 
велосипедисти – найбільш уразливіші учасники дорож-
нього руху. Відсутність спеціальних велосипедних дорі-
жок змушує велосипедистів щоденно ризикувати своїм 
життям. Більшість донеччан не дозволяють собі велоси-
педні пересування саме через відсутність почуття без-
пеки. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Метою адвокаційної кампанії було розробити та 
прийняти Концепцію розвитку велосипедної інфра-
структури м. Донецька, котра б передбачила надання 
велосипедистам реальної можливості безпечно та ком-
фортно пересуватися в місті. В грудні 2012 року, вра-
ховуючи рекомендації учасників кампанії, Донецька 
міська рада прийняла Програму розвитку дорожньо-

го руху та підвищення його безпеки на території міста 
Донецька на 2013-2015 роки. Серед інших пунктів, в 
програмі передбачено розробити Концепцію розвит-
ку руху велосипедного транспорту в м. Донецьку та 
виконати проектування та будівництво велосипедних 
доріжок в строк до 2015 року. В червні 2013 року про-
ект Концепції розвитку велосипедної інфраструктури 
був оприлюднений на сайті Донецької міської ради, 
розпочалися консультації з громадськістю та прийом 
коментарів від велосипедистів. В серпні 2013 року в 
парковій зоні відкрита перша в історії Донецька вело-
сипедна доріжка. Створена робоча група з представ-
ників громадськості, ЗМІ, проектантів та управлінь 
міськради (50/50) задля обговорення проектів кож-
ного наступного вело-маршруту. Наразі управління 
благоустрою та комунального обслуговування готує 
проект рішення для прийняття Концепції розвитку 
велосипедної інфраструктури депутатами на черговій 
сесії Донецької міської ради.

Розвиток велосипедної  
інфраструктури Донецька



РЕГІОН: м. Чернігів.  ПЕРІОД: 2012-2013 роки 
УЧАСНИКИ: Чернігівський обласний осередок ВМГО «Демократичні перетворення України».

КОНТАКТИ
Чернігівський обласний осередок ВМГО «Демократич-
ні перетворення України»
Григорій Становой, project55@ukr.net 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://monitor.cn.ua/ua/monitoring/12806
Відеоролик «Громадська варта Чернігівщини: у фокусі 
антикорупційна політика»: http://www.youtube.com/
watch?v=NpWhk2-2zGY 

ПРОБЛЕМА
Попри оприлюднення в рамках громадського моніто-
рингу 15 конкретних справ із ознаками  корупції та їх 
широкого інформаційного резонансу, в 2012 році серед 
посадовців виконкому Чернігівської міської ради та 
Чернігівської обласної державної адміністрації, депута-
тів обласної та міської рад не виявлено жодного коруп-
ціонера. Саме таке формальне відношення до антико-
рупційної політики і спонукало громадських активістів 
до активних дій з адвокації належного виконання вимог 
антикорупційного законодавства на Чернігівщині та 
підвищення ефективності таких актів.  

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
Напочатку було проведено перший в Україні комплек-
сний  громадський моніторинг та експертизу антико-
рупційної політики у місті Чернігові та Чернігівській 
області та надано 160 пропозицій щодо усунення та 
попередження корупційних ризиків (досі об’єктом ува-
ги громадських активістів були лише окремі елементи 
антикорупційної політики на кшталт моніторингу дер-

жавних закупівель). Також Чернігівщина стала першим 
регіоном України, де була апробована комплексна ме-
тодологія «Індексу корупції та антикорупційної політи-
ки». В ході ініціативи, здійснено вплив безпосередньо 
на Чернігівська обласну державну адміністрацію як на 
виробника антикорупційної політики в сфері бюджету-
вання та надання адміністративних та дозвільних по-
слуг. Зокрема, вдалося домогтися врахування пропози-
ції громадськості та розробити проект розпорядження 
«Про внесення змін та доповнень до обласної програми 
запобігання і протидії корупції на 2013–2015роки». Та-
кож реалізована ініціатива значно посилила та активі-
зувала громадський контроль за виявленими корупцій-
ними ризиками в діяльності обласної та міської влади. 
Наприклад, по т.з справі “Тойота для мера” правоохо-
ронними органами зараз проводиться ревізія  факту не-
доплати до міського бюджету 630 тис. грн. податків ТОВ 
«Автомобільна компанія «Сівер-Авто» (саме ця фірма, 
через обласну спілку ветеранів-афганців та низку юри-
дичних дій фактично подарувала міському голові Черні-
гова автомобіль «Тойота Камрі»). 

Громадський контроль за антикорупційною 
політикою на Чернігівщині



РЕГІОН: Волинська область. ПЕРІОД: 2012-2013 роки 
УЧАСНИКИ: Волинська обласна молодіжна громадська організація «Волинський Інститут Підтримки та розвитку 
Громадських Ініціатив».

КОНТАКТИ
Волинська обласна молодіжна громадська організація 
«Волинський Інститут Підтримки та розвитку Громад-
ських Ініціатив»
Лавринюк Петро, vipgi@ukr.net 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ПРО ІНІЦІАТИВУ
Публікації: http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/37237/
http://proosbb.info/2012/01-27/17:10/luc1100ki-osbb-
virishili-problemu-z-liftami-priklad-dlya-vsiei-ukraini.html

ПРОБЛЕМА
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) – це сучасна альтернатива ЖЕКам, які вже ба-
гато років не виконують покладених на них зобов’язань 
щодо утримання багатоповерхових будинків, а також 
чи не найефективніший механізм управління спільною 
власністю та розпорядження коштами, які сплачують-
ся мешканцями квартир. Однак, у Волинській області 
ОСББ створювалися досить мляво, відповідна норма-
тивно-правова база була недосконалою, місцева вла-
да майже не приділяла уваги сприянню розвитку цих 
об’єднань (Програма підтримки ОСББ у Луцьку носила 
чисто формальний характер). Тому адвокаційна кампа-
нія була спрямована на створення сприятливих умов 
для розвитку ОСББ у Волинській області, покращен-
ня відповідного правового середовища та норматив-
но-правової бази. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТ
В результаті кампанії, створено Раду голів ОСББ міста Луць-
ка, обласну Раду голів ОСББ, Ради голів ОСББ у містах Но-
воволинськ, Ковель, Володимир-Волинський. На сьогодні 
ради голів ОСББ - це успішні майданчики для обміну досві-
дом, вирішення найскладніших питань діяльності ОСББ, 
розв’язання проблемних питань взаємодії із монополістами, 
які надають житлово-комунальні послуги. Розроблено та до-
сягнуто прийняття Програми сприяння діяльності ОСББ в 
місті Луцьку на 2012-14 роки (на реалізацію програми виді-
лили 9 млн. гривень), обласної програми сприяння діяльно-
сті об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 
2013  — 2015 роки. Створено окрему муніципальну інстан-
цію — відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та еко-
номічного аналізу. Вперше в Україні розроблено Програму 
відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансо-
вих установах короткостроковими кредитами, що надаються 
ОСББ та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 
енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному гос-
подарстві на 2012-2014 роки, що дало змогу для ОСББ брати 
безвідсоткові кредити. 

Сприятливе середовище  
для розвитку ОСББ


