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Передмова 

 

2016 рік був для України періодом активних реформ, суспільних та політичних змін. Комітет виборців України з вдячністю та гордістю 

ділиться результатами роботи з просування демократичних перетворень. Цих результатів було досягнуто спільною роботою дуже багатьох 

людей та організацій – працівників та волонтерів ВГО КВУ в усіх регіонах України, партнерських неурядових та урядових організацій, 

правоохоронних органів, Центральної виборчої комісії, міжнародних організацій. 

 

Від імені Комітету виборців України висловлюю щиру подяку за довіру та підтримку. Я радий відзначити зростання активності українців у 

питаннях самоврядування та законотворчості. Багато чого вдалось досягти – розроблено та втілено низку змін до законних та підзаконних 

актів, що посилюють народовладдя та права людини; більше громадян отримали просвітницьку та правову інформацію або консультації; 

забезпечено навчання тисяч членів виборчих комісій, спостерігачів, представників громадських організацій; більше громадян залучаються до 

процесів громадського моніторингу. Ще більше нових викликів попереду. Комітет виборців України запрошує до співпраці усіх небайдужих 

та активних громадян. 

 

Олексій Кошель 

Генеральний директор 

 

Наша місія полягає у створенні умов для забезпечення реалізації прав громадян та реального народовладдя шляхом: 

 просвіти і активізації конкретного громадянина, інститутів громадянського суспільства; 



 участі у формуванні та реалізації політики у пріоритетних для ВГО КВУ сферах; 

 громадського моніторингу і контролю реалізації політики у відповідній сфері; 

 взаємодії із зацікавленими сторонами. 

 

 

Наші цінності:  

Служіння суспільству 

Незалежність 

Визнання демократичних цінностей 

Повага до прав людини 

Рівність 

Прозорість 

Підзвітність 

Відповідальність 

Доброчесність 

Співпраця з усіма зацікавленими сторонами 

Неприбутковий характер діяльності 

Добровільність 

 

 

Наша діяльність в 2016 р. 

 

 

Проектна діяльність 

Спільний проект ВГО КВУ та Promo-LEX  

 

«Консолідація зусиль громадянського суспільства у протидії 

політичної корупції у країнах Східного партнерства» 

 

25.05.2016-25.10.2016 

Підготовано порівняльний міні-звіт обсягом 15 сторінок, що містив 

співставлення антикорупційних законів з антикорупційними 

законами країн Східного партнерства; 

 

Розроблена методологія моніторингу політичних фінансів; 

 

Підготовано перелік рекомендацій щодо змін у антикорупційне 

законодавство та проведені публічні обгоровення; 

 

Участь у літньому таборі з подолання корупції та отримання нових 



навичок моніторингу політичної корупції; 

 

Участь моніторів ВГО КВУ у спостереженні за парламентськими 

виборами у Грузії. 

 

Спільний проект ВГО КВУ та ОБСЄ  

 

 «Проведення просвітницької кампанії для виборців стосовно перших 

місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах у червні – 

вересні 2016 року» 

 

01.06.2016– 15.09.2016 

 

Проведено 37 просвітницьких заходів для місцевих лідерів і активістів у 6-

ти областях України напередодні перших виборів у об’єднаних громадах; 

Підготовлено довідкову інформацію щодо перших виборів для поширення 

серед засобів масової інформації; 

 

Розроблено та поширено на просвітницьких заходах плакати та буклети 

щодо перших виборів у об’єднаних територіальних громадах; 

 

Розроблено сценарій для радіоінтерв’ю з експертом-консультантом про 

перші місцеві вибори в об’єднаних громадах і реформи децентралізації, 

виготовлено та поширено серед регіональних дирекцій Національної 

телекомпанії України. 

Спільний проект ВГО КВУ та NDI (National Democratic Institute) 

 

«Моніторинг прозорості у наданні державної підтримки партіям, 

в сегменті рівного доступу партій до пільгової комунальної 

власності» 

 

15.09.2016-15.05.2016 

 

Розроблено методологію моніторингу оренди комунального майна 

політичними партіями за пільговою ціною; 

 

Проведено навчання для 24 обласних представництв ВГО КВУ з 

моніторингу оренди комунального майна політичними партіями за 

пільговою ціною; 

 

Надіслано 444 запити до міських рад щодо оренди комунального 

майна за пільговою ціною; 

 

Отримано близько 70% відповідей на запити (311 з 444) щодо оренди 

комунального майна за пільговою ціною. 

Проект «Дослівно»  

(Реалізується в рамках інституційних завдань ВГО КВУ) 

(01.09. 2016 – в даний момент) 

Проведено ряд досліджень, що стосуються моніторингу виконання 

обіцянок, що були дані народними депутатами, аналізу заяв 

політиків. 

 

На даний момент підготовано та опубліковано 4 дослідження в 

рамках проекту «Дослівно» (див. Розділ «Проведення досліджень»).  



Проведення досліджень 

Звіт ВГО КВУ «Верховна Рада: підсумки року»  

 

(в рамках проекту «Дослівно») 

Дослідження проведено в рамках проекту «Дослівно». Було 

проаналізовано зареєстровані законопроекти за кількісними і 

якісними показниками; 

 

Проаналізовано прийняті закони за кількісними та якісними 

показниками; 

 

Проаналізовано голосування фракцій за законопроекти усіх 

тематичних блоків.  

 

Звіт ВГО КВУ «Як фракції Верховної Ради VIII скликання виконують 

обіцянки в частині соціальної політики» 

 

(в рамках проекту «Дослівно») 

Дослідження проведено в рамках проекту «Дослівно». Було 

проаналізовано обіцянки депутатів в рамках соціальної сфери 

(кожний четвертий закон, прийнятий Верховною Радою VIII 

скликання був соціальним).  

 

Проаналізовано фракційну дисципліну за індексом Райса; 

 

Проаналізовано результати голосування фракцій за енергетичні 

закони. 

Звіт ВГО КВУ «Стан політичних партій напередодні державного 

фінансування» 

Проаналізовано кількість зареєстрованих політичних партій в Україні 

протягом останніх трьох років, порівняно з кількістю партій, 

зареєстрованих у інших країнах Європи; 

 

Проаналізовано кількість зареєстрованих політичними партіями 

партійних осередків; 

 

Проаналізовано суми державного фінансування, виділеного на партії.  

 

Звіт ВГО КВУ «Хто саботує проведення реформи децентралізації 

України» 

 

(в рамках проекту «Дослівно») 

Дослідження проведено в рамках проекту «Дослівно».  Було 

проаналізовано передвиборні програми політичних партій на 

позачергових парламентських виборах 2014 року; 

 

Проаналізовано передвиборні програми кандидатів у президенти 



України на позачергових президентських виборах 2014 року; 

 

Проаналізовано програми політичних партій та публічні заяви 

основних спікерів партій; 

 

Проаналізовано положення коаліційної угоди; 

 

Виділено шість напрямків роботи з децентралізації та проаналізовано 

об’єм виконаних робіт. Складено ТОП-10 обіцянок в частині 

децентралізації для кожної з парламентських партій.  

 

Фінальний аналітичний звіт ВГО КВУ за результатами моніторингу 

процесу люстрації  

 

(в рамках проекту «Моніторинг процесу люстрації та перевірки 

державних службовців і суддів громадянським суспільством та 

підвищення обізнаності громадськості щодо процесів і процедур 

люстрації та перевірки державних службовців та суддів») 

Було проаналізовано процес люстрації у регіонах України. Аналіз 

здійснювався на основі моніторингу процесів перевірки і люстрації в 

регіонах України, звіту за результатами всеукраїнської інформаційно-

просвітницької кампанії щодо  процесів перевірки і люстрації, а 

також звіту з оцінки результатів діяльності організацій, які пройшли 

навчання і застосовували методологію моніторингу процесів 

перевірок та люстрації. 

 

При підготовці публікації використано 53 звіти, підготовлені 

волонтерами-громадськими активістами з усіх областей України. 

 

Звіт ВГО КВУ «Два роки Верховної Ради: як фракції виконують 

передвиборчі програми» 

 

(в рамках проекту «Дослівно») 

В рамках дослідження було проаналізовано прийняті та зареєстровані 

законопроекти, що стосувались виконання положень виборчих 

програм (2014-2016 рр.); 

 

Визначено ТОП-10 популістських законопроектів (ті, що не 

передбачали шляхів їх втілення або відверто суперечили чинному 

законодавству чи Конституції України); 

 

Проаналізовано кількість пленарних засідань ВРУ, днів роботи з 

виборцями та кількість внесених законопроектів у порівнянні з 

минулими скликаннями; 

 



 

 

 

 

 

Фінансові показники 

 

Структура витрат за основними напрямками діяльності 

 

Рух грошових коштів за проектами, які Організація реалізовувала у періоді з 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р., використовуючи кошти донорів:  
(тис. грн) 

 

Надходження та витрачання грошових коштів донорів   
Звіряння залишків коштів з 

залишками по резервах 

 

Резерви 

                         
  

Донор 

Грошові 
кошти 
станом 

на 
01.01.20

16 

Резерви по 
грантам 

станом на 
01.01.2016 

 

Надход
ження   

Вплив 
курсових 
різниць 

 

Поверне
ння 

міжпроек
тних 
позик 

минулих 
років 

 

Витрача
ння / 

Поверне
ння 

невикор
истаних 
коштів  

 

Розподіл 
% між 

проекта
ми 

 

Перерозподіл 
невикористан
их цільових 

коштів за 
дозволом 

грантодавця 

 

Позики 
між 

проекта
ми 

 

Грошові 
кошти 

станом на 
31.12.2016 

 

Забезп
ечення 

на 
31.12.16

р. 

 

Аванс
и на 

31.12.
2016 

 

Позики 
між 

проект
ами на 
31.12.2

016 

 

Резерви на 
31.12.2016р

. 

Єврокомісія - (158)    -   -   (158)   -   -   158   -     -   -   -   -   - 

IFES - (148)  179    -   (148)   -   -   (31)   -    -   -   -   -   - 

NDI - -  337   -   -   (336)      -   -    1   -   -   -   1 

OSCE - -  272  -  -  (272)  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sida - 48    -    -   -   (48 )   -    48   -   -   -   -     -   -   

USAID 27   27 
 

421    -   -   (448 )   -   -   -   -     -   -   -   -  

PROMO LEX - -    31    -    -     (31)   -   -   -   -   -   -   -   - 

Royal Netherlands 
Embassy 

- (400)  400    -   (400)   -   -   -   -    -   -   -   -   - 

Посольство США - 41  -   -   -   (41)   -   41   -   -   -   -   -   -   

Council of Europe - (316)  367    -   (316)   -   -   (51)   -     -   -   -   -   - 



Необмежені внески 
від інших осіб 

2 599 
 

639    -   1022    (1 229)   32     (165}   -   301   (34)   212   -     479  

% банка - - 
 

32     -   -   0     (32 )   -   -   -   -   -   -   - 

Всього 29   (307) 
 

2 678   
 

- 
 

- 
 

(2405) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

302   
 

(34) 
 

212 
 

- 
 

480 

 

Статистика відвідування веб-порталів ВГО КВУ та electioninfo.org.ua: 



 



 

 

Підтримати КВУ 

Якщо ви розділяєте наші цінності та наше бачення шляхів для забезпечення реалізації прав громадян та реального народовладдя, ви можете 

підтримати Комітет виборців України, долучившись до нашої роботи як волонтер, або надати фінансову підтримку. 

 

З приводу роботи волонтерів – спостерігачів на виборах або учасників програм – просимо звертатись до головного офісу КВУ, а також 

безпосередньо до обласних відділень.  Якщо ви бажаєте надати КВУ фінансову підтримку, просимо скористатись наступною інформацією: 

 

Банківські реквізити 

Отримувач: ВГО «КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ» 

П/Р 2600435766101 

ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" 

МФО 300120 

Код 00012003 

Призначення платежу – добровільна пожертва без ПДВ 

 

 

 


