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ІАА посилив присутність на міжнародному рівні. Ми надавали 

експертну підтримку у сфері бюджетної адвокації для НУО 

регіону Східна Європа та Центральна Азія, здійснили 14 закор-

донних відряджень. Другий рік поспіль ІАА увійшов до ТОП-100 

найкращих аналітичних центрів у Східній та Центральній Європі 

щорічного  індексу  «Global  Go  to  Think  Tank  Index  Report».

В епоху «великих даних», світ – це велика лабораторія, в якій усі 

ми залишаємо «цифрові сліди». Користуючись ними, цифрові 

алгоритми знають нас краще, аніж ми самі, допомагають знайти 

оптимальні  рішення  у  вирі  існуючих  тенденцій.

2019 рік, пронизаний кризою довіри та політичної турбулент-

ності, вкотре засвідчив необхідність бути гнучкими, швидкими   

та адаптивними до постійних змін. Неурядові центри мають бути 

верткими катерами, а не габаритними вантажними суднами, 

прагнучи покращувати якість та практику вироблення публічної 

політики  в  Україні.

Тож, поділяючи думку про необхідність цифрової трансформації 

держави та громад, ми розпочали впроваджувати інформацій-  

ну екосистему «Poltava – Smart City», яка об’єднує жителів, бізнес 

та владу задля перетворення Полтави на цифрове та прогре-

сивне місто.

ІАА відзначив своє 6-річчя. Ці роки ми займались нарощуванням 

організаційних «м’язів», які тепер допомагають нам робити чер-

говий  поштовх  у  життєвому  циклі  організації.

В умовах постійних змінних та турбулентності, ми не знаємо 

достеменно, куди потрібно пливти у наступних роках. Але ми 

точно знаємо: якщо на нашому кораблі буде команда, де кожен 

на правильному місці, ми неодмінно зрозуміємо, куди нам 

потрібно  пливти  і  де  нам  буде  добре.

Продовжуючи посилення інституційної спроможності, у звітний 

період команда ІАА взяла участь у 60-ти навчальних заходах, 

наші експерти стажувались в США, Німеччині, Литві. Ми працю-

вали  над  диверсифікацією  задля  забезпечення  сталості.

Опрацьовуючи різні методологічні підходи, у 2019 році ми про-

водили дослідження у сфері громадського здоров’я, публічних 

фінансів, закупівель, урядування, соціальній сфері, щоби допо-

магати виробникам політик приймати ефективні рішення та 

отримувати стійкі результати. Загалом ми підготували понад       

50  аналітичних  продуктів.

Вступне слово

Виконавчий директор 

Юрій Ромашко
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Ще одним нашим партнером протягом цього часу були ре-

гіональні НУО. Переконані, що саме в синергії з іншими 

організаціями можна досягти максимальних результатів та 

згуртувати активних людей у критичну масу, необхідну для 

запровадження  безповоротних  змін.

Якісні та актуальні аналітичні матеріали, необхідні для вироб-

лення публічної політики та прийняття рішень на місцевому     

та загальнодержавному рівнях, не можуть бути визнані та 

використані  без  довіри  до  даних,  які  в  них  містяться.

Правда полягає в тому, що ефективну довгострокову модель 

розвитку неможливо побудувати без довіри з боку всіх 

зацікавлених сторін: співробітників, партнерів, ЗМІ, клієнтів, 

постачальників, представників органів влади та місцевого 

самоврядування.

Розвиток довіри у часи найбільших викликів та невизначе-

ності залишається одним із основних завдань на найближче 

майбутнє.

Так, за цей період ІАА став рівноправним гравцем національ-

ного рівня. Більше того, наш аналітичний центр у 2018 році 

вперше визнали у рейтингу найкращих аналітичних центрів 

світу «Global Go to Think Tank Index Report». Довіра як у середи-

ні України, так і за її межами, дозволяє зосередитись на основ- 

ній меті – проводити якісні та впливові дослідження, які мо-

жуть  допомогти  у  формуванні  політики.

Ми звикли жити у світі, де довгострокове бачення, стратегія   

та плани втілюються послідовно і крок за кроком. У реаліях 

сьогодення така модель більше не працює. Ми увійшли у 

період невизначеності, часи раптових змін та глибоких роз-

чарувань. У цю епоху вирішальне значення отримує довіра,    

як фундамент для розвитку будь-якої системи та організації.    

Її важко отримати, але легко втратити. Саме зміцненню дові-  

ри до ІАА та його діяльності була присвячена дворічна каден-

ція Правління. Довіра – інструмент заохочення працівників, 

маркер задоволення та лояльності стейкхолдерів, показник 

успіху організації на глобальному ринку.
Голова правління

Дмитро Піддубний
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Розробили  аналітичних продуктів 

Створили графічних матеріалів

Провели публічних заходів

Заходи, у яких брали участь, 14 з них – закордонні

Надали юридичних послуг для жителів ОТГ Полтавської обл

Реалізували проєктних ініціатив 

1410 

125

83

14 

53

38 

Провадили діяльність на всій території України, за винятком тимчасово 

окупованих територій, а також надавали експертну підтримку фахівцям із 

країн  регіону  СЄЦА  (Східна  Європа  та  Центральна  Азія).

ІАА – аналітичний центр, заснований в 2013 році. Ми проводимо та по-

ширюємо дослідження, щоби допомагати органам влади приймати ефек-

тивні рішення при формуванні і реалізації політик та отримувати стійкі 

результати.

Другий рік поспіль ІАА входить до ТОП-100 рейтингу найкращих 

аналітичних  центрів світу «Global Go to Think Tank Index Report» в катего-   

рії  «Кращі  аналітичні  центри  Центральної  та  Східної  Європи».

ІАА як член стратегічної робочої групи при ЦГЗ МОЗ України сприяв 

успішній реалізації другого етапу плану перехідного періоду від до-

норського до бюджетного фінансування послуг у сфері ВІЛ та початку 

третього  етапу.

І А А   2 0 1 9

100

Провели 3 Школи бюджетної адвокації budgetadvocacy.ua

4 стажування
50 консультацій для регіональних НУО, 4 тренінги,

300 слухачів. Створили онлайн-платформу democracy.watch
процесі – сформували 184 кейси, провели 11 заходів для

ІВ «Трибуна» випустила близько 1500 матеріалів, 
які набрали понад 300 тис. переглядів. tribuna.pl.ua

Досліджували використання адмінресурсу у виборчому

Як хаб регіонального розвитку ОГС провели більше

Як хаб регіонального моніторингу координували проведення 
аналізу 3650 публічних закупівель закладів охорони здоров'я

Розпочали розробку та впровадження екосистеми
Poltava – smart city. Візитний веб-сайт – smartcity.pl.ua

DE
mocracy

POLTAVA
SMART CITY
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Із  першим  впоратися  реально.

Будьте гнучкими та здобувайте досвід. 

В Україні зростає попит на аналітику. Керівники міністерств і 

посадовці все частіше говорять про надійні дані для прийняття 

політичних рішень. Відтак, якщо попит росте (а точніше – 

виникає), то його має задовольнити пропозиція. Для аналітичних 

центрів  це  означає  2  виклики: 

2. бути  достатньо  експертними. 

Усе, що потрібно - адаптувати свої аналітичні підходи до нових 

тем чи галузей. Сміливо заходити в нові ніші. Виклик експертнос-

ті складніший. Аналітики або мають достатній досвід та навички 

або ні. І тоді потрібен час, якого завжди не вистачає, бо в 

сучасних умовах виграє не той, хто зробив ідеально, а той, хто 

швидко. 

1. бути  достатньо  гнучкими; 

Успіх перед Вами!

АНАЛІТИКА

Керівник напрямку аналітики

Олександр Ткаченко 

Реалізували 3 проєктні ініціативи та 

9 аналітичних і соціологічних досліджень:

Аналітичні  дослідження  у  сфері  ВІЛ/СНІД

Мета проєкту: забезпечення збільшення охоплення тестуванням на 

ВІЛ-інфекцію представників ключових груп та лікуванням ВІЛ-

інфікованих осіб шляхом формування аналітичного та адвокаційного 

підґрунтя щодо регуляції потоків тест-систем та АРВ препаратів у 

регіонах.

Моніторинг  закупівель  ЗОЗ

Мета проєкту: направлення експертного потенціалу неурядових 

організацій на забезпечення інноваційного підходу до забезпечення 

лікуванням людей, що живуть з ВІЛ, шляхом контролю за публічними 

закупівлями  у  системі  охорони  здоров’я.

Спільні  дослідження  з  органами  влади

Мета проєкту: проведення трьох спільних з органами державної 

влади досліджень, направлених на налагодження співпраці та по-

силення  спроможності  останніх.

Проведення  аналітичних  та  соціологічних  досліджень                         

на  замовлення
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Здійснили більше 20 консультацій регіональних сервісних організацій стосовно 

участі останніх у державних закупівлях медико-соціальних послуг в рамках пе-

реходу з грантового фінансування на державне для забезпечення стійкості пос-

луг, пов'язаних з ВІЛ. Підготували 12 роз'яснень та інструкцій для НУО з питань 

підготовки та участі в торгах. Працювали над темами: реєстрація НУО платником 

ПДВ, вибір електронного майданчика для участі у торгах, особливості участі у 

відкритих торгах з публікацією англійською мовою, оформлення субвиконання 

договорів  тощо.

Дослідили питання перерозподілу АРТ препаратів серед 12 регіонів України 

(такий механізм взаємодії забезпечує наявність необхідних препаратів у спе-

ціалізованих медичних закладах для безперервного лікування ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів) – сформований аналітичний звіт. У продовження минулорічного дос-

лідження було проаналізовано забезпеченість АРТ препаратами 5 регіонів Украї-

ни у 2017 році, результати якого відображені у звіті. На основі результатів 

дослідження забезпеченості регіонів тест-системами на ВІЛ-інфекцію сформу-

вали  БО «100 ВІДСОТКІВ адвокаційні плани для 11 регіональних організацій

ЖИТТЯ» щодо шляхів удосконалення системи забезпеченості тестуванням   

даних  регіонів.

Координували діяльність 5 аналітиків регіональних відділень БО «100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ», які здійснювали моніторинг публічних закупівель 71 спеціалізованих  

ЗОЗ (СНІД-центри, тубдиспансери, інфекційні лікарні) по всій території України.   

За звітний період  зазначених закладів, з   провели моніторинг 3650 закупівель

них  у  990  процедурах  були  виявлені  порушення. 

Моніторинг  закупівель  ЗОЗ

Аналітичні  дослідження  у  сфері  ВІЛ/СНІД

Командою моніторів було подано до відповідних замовників та правоохоронних 

органів . оскарження  464  закупівель

Дослідили тест-системами на виявлення     забезпеченість 12 регіонів України 

ВІЛ-інфекції протягом 2018 року. Виявили, що українські лікувальні заклади 

отримують тести за кошти державного бюджету, міжнародних організацій (Гло-

бальний фонд), інших держав (США – план PEPFAR), благодійних організацій або   

ж самостійно купують за кошти місцевих бюджетів та сформували звіт щодо час-

тки  кожного  із  постачальників  у  загальному  обсязі  в  розрізі  регіонів.

За результатами аналізу даного переліку 71 ЗОЗ було сформовано ввідний та 4 

квартальні рейтинги, що відображають ефективність проведення замовником 

публічних закупівель.  стосовно виявлених порушень Проводили консультування

тих  замовників,  які  в  рейтингу  попереднього  періоду  набрали  низький  бал. 

Здійснили  з більше 60 консультацій для фахівців моніторингової команди

питань юриспруденції, публічних закупівель, оскаржень останніх, медіа вис-

вітлення  результатів  моніторингу.

Провели 4 публічні заходи в регіонах з презентацією результатів моніторингу 

публічних закупівель у сфері ОЗ за участі представників влади, громадського 

сектору,  керівництва  сфери  охорони  здоров’я  відповідних  регіонів.

Спільні  дослідження  з  органами  влади

Провели дослідження стану впровадження національної Концепції розвитку 

системи громадського здоров’я у Полтавській області. У рамках дослідження 

пропрацювали такі питання як вакцинація населення, боротьба зі шкідливими 

звичками (тютюнопаління, споживання наркотичних засобів та алкоголю), 

закупівля  контрацептивних  засобів  за  рахунок  місцевих  бюджетів  тощо.

У комплексі з аналітичним компонентом провели  соціологічне дослідження

(опитування та фокус-групи за участі 42 представників ОМС і виконавчої вла-  

ди, головних лікарів та директорів ЗОЗ первинного і вторинного рівнів, місцевих 

ЗМІ) з метою напрацювання пропозицій з покращення ефективності заходів     

та пошуку нових шляхів вирішення наявних проблем у сфері ГЗ. Результати 

дослідження  представили  у  аналітичному  та  соціологічному  звітах.

Керівник напрямку аналітики ІАА став членом ради громадського контролю    

при  НСЗУ.

Здійснювали оперативні аналізи на замовлення профільних управлінь вико-

навчого  комітету  Полтавської  міської  ради.

џ Провели аналіз здійснених закупівель Управління освіти Полтавської 

міської ради. Описали пропозиції щодо необхідних змін у підходах до 

здійснення  закупівель  з  метою  підвищення  їх  ефективності.

џ Провели аналіз потреби фінансування галузі культури м. Полтави на    

2019 рік відносно видатків за попередній рік та кредитування місцевих 

бюджетів. 

џ Провели аналіз потреби фінансування галузі освіти м. Полтави на         

2019 рік відносно видатків за попередній рік та кредитування місцевих 

бюджетів. 

џ Провели аналіз динаміки фінансування сфери охорони здоров’я міста 

Полтави у в розрізі 12 ЛПЗ міста на основі початкових кошторисів та 

внесених  змін  фактичних  видатків.

џ Провели аналіз капітальних ремонтів ЛПЗ міста Полтави з огляду на    

стадії  виконання  робіт  та  отриману/потенційну  економію  коштів.
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Проведення  аналітичних  та  соціологічних  досліджень 

Дослідили  на виявлення ВІЛ-інфекції рівень забезпеченості швидкими тестами

ЦПМСД м. Полтави, встановили оціночну кількість пацієнтів, які можуть бути протес-

товані.

Провели дослідження з використанням інструментів експертних інтерв’ю та дос-

лідження відкритих джерел інформації стосовно успіхів і поразок впровадження 

реформи децентралізації у Полтавській області. Результати дослідження викладено     

у  формі  кейсу.

Дослідили  в 5-ти містах України:  рівень медіаграмотності людей поважного віку

Вінниця, Дружківка (Донецька область), Житомир, Миколаїв, Рені (Одеська область). 

Встановили, що рівень медіаграмотності ЛПВ потребує підвищення та описали 

потенційні  шляхи  покращення  даної  ситуації.

на  замовлення

Здійснили аналіз проєктів бюджетів профільних органів виконавчої влади Львівської 

області.

Дослідили на прикладі 5-ти  рівень впровадження медичної реформи первинної ланки 

ЦПМСД в 3-х містах: Житомир, Кривий Ріг, Черкаси. Опитали пацієнтів за принципом 

екзит-полу. Встановили рівень клієнтоорієнтованості закладів, раціональності прове-

дення  ними  закупівель,  забезпеченості  лікарськими  засобами. 

Дослідили  та інших соціально реальне становище внутрішньо переміщених осіб

вразливих категорій населення в Полтавській області: їх соціальні очікування та мож-

ливості держави й ринку, наявні механізми і методики соціальної підтримки людей,       

які потрапили у складні життєві обставини. Це дослідження дозволило впровадити 

інноваційну модель інтеграції послуг із навчання, перекваліфікації та соціальної під-

тримки  цих  цільових  груп  у  Полтавській  області.

Встановили на локальному рівні у    наявність програм протидії вірусним гепатитам 

всіх регіонах України крім тимчасово окупованих територій в розрізі областей та обся- 

ги  їх  фінансування.

Долучились до проєкту «Підтримка взаємодії ОТГ з бізнесом» Програми «U-LEAD з 

Європою», який реалізовувала міжнародна консалтингова компанія «СІВІТТА». Спільно 

з працівниками Опішнянської селищної ради розробили інвестиційний паспорт 

громади та сформували 3 інвестиційні пропозиції для залучення бізнесу. Для цього 

проаналізували ключові ланцюжки формування доданої вартості в ОТГ, кадровий 

потенціал,  переваги  та  можливості  для  розвитку  бізнесу.

Провели соціологічне дослідження, мета якого оцінити ставлення жителів міста 

Полтава до суспільно-політичних подій, визначити «зони відповідальності» місцевих 

політиків  та  електоральні  настрої  в  суспільстві.  Опитали  1968  респондентів.

11
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У 2019 ми адвокатували різні питання: від цифровізації нашого 

міста до звільнення від політичних маніпуляцій всієї держави. 

Крок за кроком ми продовжуємо рухатись до поставлених цілей. 

Цей рік довів, що на теренах адвокації існує своя, особлива 

закономірність    щоб  стати  успішним, треба  бути  палким. –

Не важливо: адвокатуєте ви альтернативні джерела енергії для 

планети чи пандус для будинку, у якому проживаєте – будьте 

натхненними  у  своєму  прагненні  до  змін. 

Горіти тим, що робиш, вболівати за людство і вірити в те, що ми 

змінимо  світ  на  краще    головне. –

АДВОКАЦІЯ

Керівниця напрямку адвокації

Олена Дмитренко 

Реалізували 6 проєктних ініціатив:
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Побудова  екосистеми  Poltava  Smart  City 

Мета проєкту: створення та впровадження Poltava Smart City  інно-–

ваційної екосистеми ефективного управління містом з використанням 

інформаційних технологій задля залучення жителів до вирішення 

питань місцевого значення, відкриття даних, прозорого управління 

містом, запровадження онлайн сервісів з надання послуг та  розвиток  

розумної  міської  інфраструктури. 

Мета проєкту: протидія випадкам використання адміністративного 

ресурсу  медицини  у  період  виборів  народних  депутатів  України.

Мета проєкту: підвищення рівня доступу громадян до правосуддя      

та забезпечення прав людини через створення умов для викорис-

тання внутрішнього потенціалу громад шляхом включення в стратегії/ 

програми розвитку ОТГ заходів із залучення до надання правової 

допомоги жителям громади юристів або створення комунальних 

установ.

Протидія адмінресурсу під час виборів народних депутатів України

Мета проєкту: підвищення рівня прозорості використання публічних 

фінансів та удосконалення локальних інструментів участі громадян     

у  прийнятті  рішень  на  місцевому  рівні.

Підвищення рівня доступу до безоплатної правової допомоги             

у громадах

Підвищення  підзвітності  і  прозорості  на  місцевому  рівні

Протидія  адмінресурсу  під  час  виборів  президента  України

Мета проєкту: протидія випадкам використання адміністративного 

ресурсу та маніпулятивних інструментів інформаційних кампаній у 

період  виборів  президента  України.

Маємо  вплив  в  регіонах

Мета проєкту: збільшити вплив громадянського суспільства на про-

цеси реформ в регіонах, підвищити рівень залучення вразливих 

категорій громадян до прийняття рішень через проведення інфор-

маційно-адвокаційної діяльності та посилення інституційно-організа-

ційної  спроможності  мережі  хабів  України.

POLTAVA
SMART CITY
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Здійснили належне реагування на виявлені порушення – проаналізували виявлені 

кейси на предмет порушень виборчого законодавства та у випадках наявних ймовір-  

них  порушень – подали  20  заяв  та  скарг  до  відповідних  правоохоронних  органів.

Провели 11 просвітницьких заходів для 300 медичних працівників 8 регіонів України, 

розкривши поняття адмінресурсу, приклади його використання та  негативний вплив   

на демократичні процеси, відповідальність і способи повідомлення про зловживання 

адмінресурсом.

Здійснили інформаційну кампанію: поширення розроблених інформаційних матері- 

алів: більше 300 кейсів, новин, аналітичних статей, 600 постів у соціальних мережах; 

просування 5 відеосюжетів з тематики адмінресурсу, які культивують в думках грома-

дян ідею, що адмінресурс – неприйнятне явище в суспільстві із загальним охопленням 

матеріалами  більше  200  тис. переглядів.

Організували роботу 4 регіональних хабів моніторингу та забезпечили безперебій-     

ну діяльність з виявлення фактів зловживання адмінресурсом – сформували та опуб-

лікували 184  кейси  (під  час  президентських  та  парламентських  виборів).

Маємо вплив в регіонах

Взяли участь у проведенні тренінгу для тренерів на тему адвокації та аналізу нор-

мативно-правових актів та представників Мережі хабів України. Провели тренінг для 

представників  ОГС  Полтавської  області  з  теми  «Адвокація  та  аналітика».

Провели аналіз рішень 5 місцевих рад на предмет забезпечення доступу громадян      

до прийняття рішень. щодо підвищення можливості участі Розроблено рекомендації 

громадян  у  прийнятті  рішень  на  місцевому  рівні.

Головні досягнення напрямку             | 2019

Створили онлайн-платформу – democracy.watch , яка об’єднує громадських 

моніторів та експертів виборчого процесу, накопичує інформацію про виявлені 

кейси використання адмінресурсу під час виборів, містить статті про види адмін-

ресурсу та шляхи реагування для громадян, які стали свідками зловживань, а 

також дає можливість направити фахівцям ІАА анонімне повідомлення про 

виявлені  випадки  адмінресурсу  з  подальшим  супроводом  юристів.

Перша версія E-Poltava включить в себе наступні сервіси: кабінет полтавця, карта 

проблем міста, е-черга в дитячий садок, е-карта транспорту, новини міста, елект-

ронні петиції, опитування, довідник туриста, сповіщення, звернення до влади.

Запустили цикл відеороликів про кожну окрему функцію першої версії додатку    

E-Poltava.

Розробили методологію моніторингу адмінресурсу медицини під час виборів – 

практичний інструмент, завдяки якому будь-який залучений до діяльності 

фахівець отримує набір інструментів та засобів для здійснення моніторингу 

виявлення  адмінресурсу.

Протидія адмінресурсу під час виборів президента та 

народних  депутатів  України

Побудова  екосистеми  Poltava  Smart  City

Для  екосистеми створили при Полтавській міській раді формування візії робо-   

чу групу за принципом «золотого трикутника партнерства» у складі 31 представ-

ника громадськості, бізнесу та влади, що забезпечує ефективність та сталість 

позитивних  перетворень.

Спільно із робочою групою розробили концепцію екосистеми Poltava Smart  

City, яка визначає сфери, напрямки, інструменти та черговість етапів цифрової 

трансформації  міста.

Розробили проєкти нормативних актів для міської влади, які необхідні для ство-

рення правових умов запуску та функціонування екосистеми Poltava Smart City.

Сформували технічне завдання першої версії              для ІТ-фахівців на розробку 

E-Poltava – мобільного додатку та порталу управління системою в межах еко-

системи Poltava Smart City. 

Почали розробку першої версії E-Poltava – мобільного додатку та порталу 

управління  системою  в  межах  екосистеми  Poltava  Smart  City. 

POLTAVA
SMART CITY
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Західний хаб
населення 10,5 млн

Центральний хаб
населення 10,7 млн

Південний хаб
населення 9,5 млн

Східний хаб
населення 11,5 млн
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Провели  (презентації, засідання робочих груп, робочі зустрі- 5 публічних заходів

чі) для підсилення адвокаційних кампаній в регіоні стосовно прийняття НПА,        

які  сприятимуть  реалізації  інструментів  громадської  участі.

Розробили  реалізації громадами права на безоплатну методологію моніторингу

правову допомогу, яка включає соціологічний компонент (анкетування жителів). 

Проаналізували інформацію щодо наявності програм/стратегій залучення 

місцевих коштів до системи безоплатної правової допомоги в 2-х цільових ОТГ.

Розробили методологію дослідження НПА  щодо механізмів локальної демо-

кратії, забезпечили 6 організацій-хабів громадянського суспільства практичним 

інструментом для проведення аналітики, розробки рекомендацій та подальшої 

адвокації  змін.

Проадвокатували внесення змін в локальний НПА Решетилівської ОТГ щодо 

участі  громадян  в  прийнятті  рішень  на  місцевому  рівні. 

Підвищення рівня доступу до безоплатної правової 

допомоги у громадах

Проводили  ІАА в Коломацькій та Опіш-виїзні прийоми громадян юристами

нянській ОТГ Полтавщини з метою надання безоплатної правової допомоги – 

жителі громад отримали близько 150 консультацій.

Проадвокатували Програми правової освіти та  затвердження в Коломацькій ОТГ 

надання безоплатної правової допомоги населенню Коломацької сільської ради 

на 2020-2021 роки.

Проадвокатували розміщення модулю e-data Порталу «Відкритий бюджет» на 

сайтах  в  10  бюджетних  установах  Полтавської  області.

Проадвокатували розміщення модулю «Комунальні підприємства» Порталу 

«Відкритий  бюджет»  на  4  сайтах  пілотних  органів  влади.

Проаналізували  у житлових будинках      Програми капітального ремонту ліфтів

м. Полтава на 2018-2020 роки, за результатом підготовлено аналітичний огляд-

статтю.

Здійснили моніторинг закупівель у сфері освіти, інфраструктури та закупівель 

комунальних підприємств. За результатами проведеного моніторингу та оскар-

жень  скасовано  11  тендерних  процедур  та  розірвано  2  укладених  договори.

Провели та опублікували  щодо за-18 матеріалів журналістського розслідування

купівель в сфері освіти, інфраструктури та закупівель комунальних підприємств.

Підвищення підзвітності і прозорості на місцевому рівні

17

Н
а
п
р

я
м

о
к 

№
2
 -

 а
д
в
о
ка

ц
ія



Напрямок №3

Р
іч

н
и
й
 з

в
іт

 ІА
А

 2
0
1
9

18

Ми продовжили свій шлях від створення прецедентів в бюджет-

ній адвокації до побудови системних змін. Тому діяльність, реалі-

зована  у  2019  році,  продовжується  та  масштабується.

За 2019 рік напрямок ресурсного центру здійснив повноцінний 

вихід на міжнародну арену. Наша експертиза була корисною не 

тільки Україні в рамках реалізації Плану переходу, а й іншим 

країнам регіону СЄЦА. Досвід співпраці з останніми показує, що 

наші практики та підходи ефективно імплементуються в реаліях 

інших  держав.

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Керівниця напрямку ресурсного центру

Ірина Домненко
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Реалізували 3 проєктні ініціативи:

Хаб  з  розвитку  регіональних  ОГС

Мета: сприяння формуванню та регулярній роботі Стратегічної робо-

чої групи при ЦГЗ МОЗ України для консолідації зусиль та реаліза-      

ції переходу на бюджетне фінансування послуг з профілактики і 

догляду  та  підтримки  у  сфері  ВІЛ. 

Експертна  підтримка  SoS-project

Мета проєкту: зміцнення інституційної спроможності регіональних 

ОГС задля посилення їх впливу на формування та реалізації політик 

органів  влади.

Експертний  супровід  Плану  переходу

Мета: надання експертної технічної підтримки представникам урядів   

та НУО із країн регіону СЄЦА з питань реалізації механізмів соціаль-

ного контрактування та забезпечення стійкості послуг у сфері ВІЛ за 

бюджетні  кошти.

#SoS
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Взяли участь у створенні , серії з 12 навчальних відеолекцій 9 коротких ін-

терв’ю  з  представниками  НУО,  ЦГЗ,  міжнародних  організацій.

Спільно з експертами БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» та партнерами в країнах 

регіону СЄЦА сформували , які відображають інфор-портфоліо 8 країн регіону

мацію щодо картування ВІЛ-асоційованих послуг, оцінки національних та до-

норських витрат на подолання ВІЛ, стану нормативної бази, дотримання прав 

людини, доступу до лікування та результатів бюджетної адвокації і залучення 

НУО  до  процесів  формування  та  реалізації  політики.

Експерти ІАА в складі Стратегічної робочої групи при ЦГЗ МОЗ України суп-    

роводжували реалізацію 2-го етапу Плану переходу 20-50-80 та планування      

3-го етапу, на який в бюджеті України на 2020 рік закладено 207,5 млн гри-

вень  на фінансування  послуг  із  супроводу  та  профілактики  ВІЛ-інфекції.

Експертна  підтримка  SoS-project

Взяли участь у          координаційній зустрічі з представниками країн Балкан у 

м. Скоп’є (Республіка Північна Македонія), під час якої обговорили ті кроки, які 

країни уже зробили в напрямку переходу на бюджетне фінансування сфери 

ВІЛ/СНІД, презентували досвід України, поділилися специфікою механізмів 

соціального  контрактування.

Створили та розповсюдили  з но- 30 інформаційно-аналітичних дайджестів

винами реалізації плану перехідного періоду, необхідними інструкціями, опи-

туваннями  та  формами  запиту  на  консультування.

Взяли участь у проведенні Адвокатону «Адвокація та ВІЛ» у м. Тбілісі (Грузія) 

для представників країн регіону СЄЦА. Під час Адвокатону команди країн, що 

складалися із представників НУО та державного сектору, разом із закріплени-

ми експертами працювали над розробкою дієвих планів з адвокації забезпе-

чення  сталості  фінансування  сфери  ВІЛ/СНІД.

Взяли участь у підготовці та проведенні семінару «Політика перехідного 

періоду: уроки та стратегії сталого фінансування ВІЛ та інших програм охо-

рони здоров'я» у м. Зальцбург (Австрія), де були присутні представники НУО    

та  державного  сектору  із  країн  регіону  СЄЦА.

Головні досягнення напрямку           | 2019

Хаб  з  розвитку  регіональних  ОГС

Протягом року  для представників неуря-фахівці ІАА надали 45 консультацій

дового сектору Полтавської області з юридичних питань, проведення публічних 

закупівель, проведення аналітичних та соціологічних досліджень, написання 

заявок  та  інші.

Здійснили розрахунок оціночної забезпеченості регіонів послугами у сфері    

ВІЛ відповідно до існуючої потреби. Встановили наміри участі НУО в закупівлях 

медико-соціальних послуг у рамках реалізації Плану переходу та визначили рі-

вень потенційної конкуренції. За результатами аналізу визначили потенційні 

ризики та описали можливі способи їх недопущення. Оцінку проводили двічі на 

різних етапах впровадження Плану переходу та за її результатами сформували      

2  аналітичні  звіти.

Взяли участь у підготовці та проведенні  «Участь НУО в тендерах на конференції

закупівлю послуг в сфері громадського здоров’я за бюджетні кошти», в якій взя-

ли  участь  близько   НУО  України. 300  представників

Протягом року на базі ІАА   провели 4 стажування для 10 представників НУО

Полтавської та Сумської областей, зокрема з тем: операційна діяльність та ме-

неджмент, фінансовий менеджмент та бухгалтерський облік, внутрішні політики  

та процедури НУО, проведення аналітичних та соціологічних досліджень, моні-

торинг  та  оцінка  проєктів,  комунікації  та  медіа.

Провели Полтавської та Сумської облас-4 тренінги для 48 представників НУО 

тей, з тем, які в результаті збору потреб виявились найбільш затребуваними, а 

саме: медіа та дизайн, написання заявок та урядування НУО, проведення аналі-

тичного  дослідження,  робочий  план  проєкту.

Експертний  супровід  Плану  переходу

Здійснювали  в публічних закупівлях. У  технічний супровід участі сервісних НУО

2019 році було проведено 92 таких тендери в 24 регіонах України та м. Київ на 

загальну суму 83 млн гривень. 53 сервісні НУО стали переможцями у проведе-  

них закупівлях та почали надавати послуги з профілактики та догляду і підтримки    

у сфері ВІЛ цільовим групам населення. Найбільш проблемні питання НУО 

об’єднали у групи та підготували розгорнуту практичну  дій для   інструкцію

кожного  конкретного  випадку.

#SoS
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Здійснили  з візити експертів до Молдови, Казахстану, Киргизстану та Грузії

метою надання консультацій з питань бюджетної адвокації, впровадження та 

оптимізації механізмів соціального контрактування у сфері ВІЛ, збільшення 

внутрішнього бюджетного фінансування заходів з профілактики та лікування     

ВІЛ  та  участі  НУО  у  формуванні  та  реалізації  державної  політики  у  цій  сфері.

Брали участь в організації та проведенні ознайомчих та навчальних візитів 

представників Казахстану в Україну щодо питань соціального контрактування    

та  реалізації  програм  ЗПТ.

ВІЛ, туберкульоз і малярію» 2-3 грудня 2019 року в м. Стамбул (Туреччина).

Провели  для НУО України та Грузії, що працюють    3 Школи бюджетної адвокації

з  уразливими  до  ВІЛ  групами.

Сприяли підписанню  між НУО «Initiativa Pozitiva» та Націо-у Молдові меморандуму

нальною програмою профілактики і контролю ВІЛ/СНІДу та інфекцій, що пере-

даються статевим шляхом з метою створення робочої групи по просуванню 

плану  переходу  в  Молдові.

Презентували діяльність із технічної підтримки країн регіону СЄЦА на глобаль-   

ній консультації «Державне фінансування послуг, що надаються організація-   

ми громадянського суспільства в контексті національних заходів у відповідь на 

#SoS
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Робота неурядового сектору дуже неординарна, цікава та 

динамічна. На шляху завжди постає багато викликів, а йдучи до 

намічених цілей часто буває складно оцінити, чи в потрібному 

темпі ми просуваємось, чи досягли необхідного рівня розвитку, 

чи є достатньо лояльними до нагальних проблем суспільства та 

чи не зраджуємо своєї мети. Об’єктивно оцінити та виміряти свій 

прогрес набагато складніше, ніж у бізнес-сфері, адже навряд чи 

можна знайти універсальні KPI для третього сектору. Разом з 

тим, досяжність бажаних цілей суттєво залежить від низки 

зовнішніх чинників, вплив яких важко нівелювати. У такій 

атмосфері ми крокуємо до своєї мети разом з нашою командою. 

Люди, з якими я працюю, об’єднані спільною ідеєю та 

надзвичайно вмотивовані, вони натхненні та запальні і це моя 

найбільша мотивація – працювати пліч-о-пліч з такою командою.

Організаційний розвиток 
ІАА

Заступниця виконавчого директора

Наталія Прохоренко 
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Реалізували 3 проєктні ініціативи:

Забезпечення  сталого  розвитку 

АЦ  «Інститут  аналітики  та  адвокації»

Мета проєкту: зміцнення інституційної спроможності регіональних 

ОГС задля посилення їх впливу на формування та реалізації політик 

органів влади.

Тренінги з організаційного розвитку

Хаб з розвитку регіональних ОГС

Мета проєкту: покращення навичок командної роботи, управління 

людьми та планування роботи колективу, а також навичок сторітелінгу.

Мета проєкту: забезпечення сталості та стабільного розвитку орга-

нізації шляхом посилення та диверсифікації фінансової спроможності 

організації; підвищення професійності та експертного потенціалу 

організації через удосконалення якості досліджень, менеджменту та 

комунікації організації; удосконалення внутрішньої структури та по-

літик внутрішнього урядування організації, забезпечення їх належ-

ного функціонування.
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Головні досягнення напрямку                       | 2019

Сформували  Східної та Західної Європи, країн СНД та Північ-  пул із 600 аналітичних центрів

ної Америки. Розробили та розповсюдили серед даних АЦ ознайомчий інформаційний 

дайджест про ІАА з метою інформування про діяльність ІАА та формування партнерських 

відносин з іноземними організаціями, що здійснюють діяльність в суміжних до ІАА темах. 

ІАА увійшов до ТОП-100 найкращих аналітичних центрів у Східній та Центральній Євро-       

пі рейтингу «Global Go to Think Tank Index Report»щорічного , який формується в рамках 

Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Універси-  

тету  Пенсільванії.

Фахівці ІАА пройшли навчання на 61 заході (тренінги, семінари, онлайн-курси тощо), зокрема 

на загальноорганізаційних тренінгах з командної роботи, сторітелінгу, управління людьми і 

планування діяльності. Фахівці ІАА пройшли 4 іноземні стажування (в США за програмою  

Open World та в аналітичних центрах Литви і Німеччини). Запровадили курси з англійської 

мови щорічну оцінку  на базі організації. Згідно зі запровадженою практикою, здійснили 

персоналу індивідуальні плани розвитку та на основі отриманих результатів розробили  для 

всіх  фахівців  ІАА  на  2020  рік.

Провели  на території України (тренінги, презентації, круглі столи).38 публічних заходів

Взяли участь у (тренінги, дискусії, конференції, форуми тощо) як в якос- 83 публічних заходах 

ті спікерів, так і в якості слухачів.  (робочі/координацій-    Взяли участь у 12 іноземних заходах

ні  зустрічі,  форуми,  конференції  тощо).

Збільшили , зокрема у Facebook на 24% та збіль-охоплення аудиторії у соціальних мережах

шили  кількість  підписників  на  сторінки  ІАА  в  соціальних  мережах  на  35%.

Експерти ІАА здійснили як в якості слухачів на конференціях, так і в   14 іноземних візитів 

якості  тренерів  і  спікерів  на  обговореннях  та  робочих  зустрічах.

Впровадили заходи із : розпочали співпрацю з нови-   диверсифікації джерел фінансування

ми донорськими організаціями; розвивали механізми надання платних послуг. Створили 

ендавмент для забезпечення стійкості та мінімімізації впливу потенційних фінансових    

ризиків.

Випустили : «Немає бюджетних коштів, є кошти платни-     2 соціальні інформаційні кампанії

ків податків», направлену на підвищення свідомості та обізнаності населення з питань 

публічних фінансів та долучились до ініціативи «Європейський тиждень тестування на          

ВІЛ-2019», покликану заохотити громадян Полтави протестуватися на ВІЛ та нагадати про 

можливість  тестування  на  ВІЛ  швидкими  тестами  у  свого  сімейного  лікаря.

Запровадили на предмет специфіки та навчання та подальше тестування членів команди 

напрямків діяльності організації, її структури, а також запроваджених в ІАА правил та про-

цедур,  які  зведені  до  уніфікованого  посібнику.

Провели  – забезпечили належне звітування орга-   щорічну внутрішню звітну конференцію

нів  управління  організації. 
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Діяльність ЗМІ з кожним роком потребує нових підходів та 

трансформацій. Загалом медіасфера влаштована таким чином, 

що надто залежить від тенденцій та інновацій. А якщо ж ми 

говоримо про інтернет-медіа, то вони мають адаптуватися та 

трансформуватися ще швидше, особливо, якщо мова йде про 

незалежні медіа, які бажають продовжувати свою діяльність не 

підпадаючи під вплив політики чи бізнесу. «Трибуна» не стала 

виключенням, а відтак у 2019 році медіа взяло курс на продакшн, 

документалістику  та  авторські  відеопроєкти.

Інтернет-видання 
«Трибуна»

Головна редакторка ІВ «Трибуна»

Юлія Злепко

tribuna.pl.ua
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Реалізували   проєктну   ініціативу    

Медіа   та   план   переходу  

впровадження   реформи   охорони  

 здоров’я   та   імплементації   плану  

 переходу.  

Мета   проєкту:   

посилення   зусиль   неурядового  

 сектору   інформаційної   сфери   у   ході   
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Головні досягнення напрямку      | 2019

Запустили роботу студії для предметної зйомки та відео «KOSMOS».

Для 10 партнерських НУО відзняли, змонтували та поширили 10 адвока-

ційних  відеоматеріалів.

Забезпечили  щодо Пла-інформаційну підтримку адвокаційним проєктам

ну переходу на місцевому рівні - медійники та журналісти 10 партнерських 

НУО та регіональних ЗМІ пройшли навчання на тренінгу з висвітлення те-

матики  громадського  здоров’я.

Сформували більше 40 новинних інформаційно-аналітичних матеріалів 

для партнерських НУО стосовно сфери громадського здоров’я та заку-

півель  у  сфері  охорони  здоров’я.

Провели медіа-аудит інформаційного середовища регіональних парт-

нерських НУО та аудит наявного інформаційного потенціалу даних НУО. 

Надали рекомендації для покращення комунікаційної стратегії та при-

сутності  в  медіа-просторі  партнерських  НУО. 

Змінили специфіку діяльності – відмовилися від формату новин та текстів і 

зосередилися на продакшні: авторських проєктах, соціальних відео та 

документальних  короткометражних  фільмах. 

Розробили більше  для новинних публікацій 30 інфографічних матеріалів

партнерських НУО з візуалізацією інформації про кількісні та якісні показ-

ники  процесу  реалізації  медичної  реформи. 

ІВ «Трибуна»  стосовно теми ГЗ опублікувало 90 інформаційних матеріалів

та впровадження медичної реформи первинної ланки, а також реалізації 

пілотного  проєкту  реформи  вторинної  ланки  в  Полтавській  області.

Протягом 2019 року випустили майже : новини, близько   1500 матеріалів

100 авторських відеопроєктів, аналітичні статті, статті-розслідування тощо. 

Матеріали «Трибуни» на сайті видання набрали понад .300 000 переглядів

Долучилися до  від Open Media Hub, Transparency International 3 проєктів

Ukraine  та  Internews  Ukraine.
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Мета проєкту: підвищити обізнаність пацієнтів та їхніх рідних щодо 

права пацієнтів на гарантовану безоплатну паліативну допомогу, а 

також підвищення обізнаності медичних працівників у принципах 

паліативної допомоги та правилах призначення знеболення паліатив-

них  хворим  згідно  чинного  законодавства.

Інформаційна  кампанія  «За  знеболення»

Розробили та розмістили 2 інформаційні біл борди з теми паліативної 

допомоги.

Долучилися до , реалізації інформаційної кампанії «Біль про права»

яка покликана підвищити обізнаність громадян щодо їх права на 

безоплатну  паліативну  допомогу.

Розпочали  з питань підготовку до проведення навчальних тренінгів

надання паліативної допомоги, призначення адекватного знеболення 

та чинного законодавства, яке регулює дані питання для сімейних 

лікарів  та  педіатрів  міста  Полтави.

Інформаційна кампанія «Немає бюджетних коштів, 

ІАА провели соціальну рекламну кампанію в Полтаві, в межах якої 

підготували та розмістили інформаційні біл борди, мета яких – 

підвищити обізнаність населення з питань публічних фінансів. У 

соціальних мережах активно просували дану кампанію. Заохочували 

користувачів сфотографуватися з даними бордами та опублікувати 

фото в соціальних мережах, тим самим інформуючи ще більше коло 

користувачів  щодо  даної  теми.

є  кошти  платників  податків»
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Головні досягнення напрямку                    | 2019
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Протягом Європейського тижня тестування на ВІЛ (останній тиждень 

листопада) команда ІАА провела акцію, в ході якої жителі міста Полтави 

могли долучитися до безкоштовного тестування на ВІЛ у свого сімей-

ного лікаря та написати про свій досвід у соціальній мережі. Тим самим 

ІАА протестувала забезпеченість ЗОЗ первинної ланки діагностичними 

тестами на ВІЛ, що входить до гарантованого переліку послуг, які мають 

надаватись пацієнтам в результаті впровадження медичної реформи 

первинної ланки та створили попит на збільшення поставок тестів до 

ЗОЗ.

Інформаційна  кампанія  до  Європейського  тижня 
тестування  на  ВІЛ
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Розробили 1410 графічних 

матеріалів (інфографіки, 

відеоінфографіки, аналітичні 

та соціологічні звіти, буклети, 

брошури, макети фірмової 

продукції тощо)

Спільно з ІВ «Трибуна» 

створили 25 відеоматеріалів 

про діяльність ІАА

25

1 410

ІАА та її фахівці 

були згадані в ЗМІ 

430 разів

Матеріали ІАА набрали 668 тис 

переглядів у мережі Facebook 

430

668 000

Матеріали ІАА набрали 33 тис 

переглядів у мережі Instagram

33 000
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КИЇВ

ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
в розрізі проєктів

ПОЛТАВА ХАРКІВ

СУМИ

ЧЕРНІГІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ДОНЕЦЬК

ХЕРСОН

АР КРИМ

ЖИТОМИР

ЛУЦЬК РІВНЕ

ЛЬВІВ

УЖГОРОД

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК

ЧЕРНІВЦІ

ОДЕСА

ЧЕРКАСИ

КРОПИВНИЦЬКИЙ

МИКОЛАЇВ

ЛУГАНСЬК

ВІННИЦЯ

ТЕРНОПІЛЬ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Аналітичні дослідження у сфері ВІЛ/СНІД

Моніторинг закупівель ЗОЗ

Спільні дослідження з органами влади

Підвищення підзвітності і прозорості на місцевому рівні

Протидія адмінресурсу під час виборів президента України

Протидія адмінресурсу під час виборів народних депутатів України

Маємо вплив в регіонах 

Підвищення рівня доступу до безоплатної правової допомоги у громадах

Побудова екосистеми Poltava SmartCity

Хаб з розвитку регіональних ОГС

Експертна підтримка SoS-project

Експертний супровід Плану переходу

Медіа та план переходу

За знеболення

1  |

2  |

3  |

4  |

5  |

6  |

7  |

8  |

9  |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

8  9  10  12  13 14 | | | | | 

1  2  3  5  6  12| | | | |

2  3  5  6  12| | | |

1  2  3  5  6  12  13|  | | | | |

1  2  3  6  12  13| | | | |

1  2  3 6  12  13| | | | | 1  2  3  6  12| | | |

1  2  3 6  12| | | |

1  2 3  6  12  13| | | | |

2  3  6  12  13| | | |

2  3  6  12| | |

1  2  3  6 12  13| | | | |

2 3 6 12 13       | | | |2 3  6 12 |  |  | 

2  3  6  12  13| | | |

2  3  6  12| | | 2  3  6  12| | |

 2  3  6  12| | |

2  3  6  12| | |

2  3  6  12| | |

2  3  6  10  12  13| | | | |

1  2 3  4  5 6  7| | | | |  |

1  2  3  6  12| | | |

2  3  6  12| | |

1  2  3  6  12| | | |

 11 

Надавали експертну підтримку в 

рамках SoS-project представникам 

із країн регіонів СЄЦА та Балкан.



38

Р
іч

н
и
й
 з

в
іт

 ІА
А

 2
0
1
9

В
 м

іж
н
а
р

о
д
н
о
м

у 
п
р

о
с
то

р
і

В міжнародному просторі

І А А   2 0 1 9

ІАА в Вашингтоні, США – 

2 навчальних візити за програмою 

«Відкритий світ» (Open World 

Leadership Program)

ІАА в Кишиневі, Молдова – участь 

в Eurasia Regional Workshop on Corruption 

& Elections. Виступ на панелі 

«corruption & candidate integrity 

as a mobilizing issue»

ІАА в Кишиневі, Молдова – 

участь в робочій зустрічі з 

питань бюджетної адвокації

ІАА в Тбілісі, Грузія – участь 

у координаційній зустрічі 

Адвокатон «Адвокація та ВІЛ»

ІАА в Гданську, Польща – 

участь у форумі PDF forum 

«In whom we trust»

ІАА в Нью-Йорку, США – участь 

у консультації з питань  роботи ІАА 

як АЦ в регіонах СЄЦА з питань 

стійкості програм боротьби з 

епідеміями ВІЛ/СНІДу і туберкульозу

ІАА в Парижі, Франція – участь 

у форумі OECD Global Anti-Corruption 

& Integrity Forum: Tech for Trust 

ІАА в Стамбулі, Туреччина – участь 

у глобальній консультації «Державне 

фінансування послуг, що надаються 

організаціями громадянського суспільства 

в контексті національних заходів у відповідь 

на ВІЛ, туберкульоз і малярію»

ІАА у Вільнюсі, Литва – стажування 

на базі Transparency International 

Lithuania

ІАА в Зальцбурзі, Австрія – участь 

у семінарі «Політика перехідного 

періоду: уроки та стратегії сталого 

фінансування ВІЛ та інших програм 

охорони здоров'я»

ІАА в Дохі, Катар – участь в конференції 

Qatar IT Conference & Exhibition (QITCOM), 

Smart City Expo Doha

ІАА в Берліні, Німеччина – 

стажування на базі аналітичного 

центру European Stability Initiative 

(ESI)

ІАА в Скоп’є, Республіка Північна 

Македонія – участь в координаційній 

зустрічі країн Балкан щодо переходу 

на бюджетне фінансування сфери 

ВІЛ/СНІД

 – ІАА в Казахстані та Киргизстані

участь у робочих зустрічах та 

консультаціях з питань бюджетної 

адвокації

39

ІАА в Тбілісі, Грузія – участь у тренінгу 

«Supporting the Global Fund Transition 

Sustainability in Georgia»
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Правління 

Консультативна рада 

Дмитро Піддубний
адвокат, представник бізнесу

Іван Омелян
координатор регіонального напрямку 

Реанімаційного Пакету Реформ 
(по грудень 2019р.)

Тетяна Савва Руслан ПовергаАйбек Мукамбетов
директор програми 

«Громадське здоров'я», 
«The Soros Foundation-Kyrgyzstan» 

членкиня програми економічних досліджень 
«Independent Think-Tank Expert-grup», 

Молдова

генеральний директор 
ОА «InitiativaPozitiva», 

Молдова

Юрій Нестуля
голова Консультативної ради

Максим Демченко
виконавчий директор 

БО «Світло надії» (2004 - 2017 рр.)
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Наталія Прохоренко
заступниця виконавчого директора

Крістіна Ладика
головна бухгалтерка

Олександр Ткаченко
старший аналітик, 
керівник департаменту 
аналітики

Ірина Домненко
проєктна менеджерка, 
керівниця департаменту 
ресурсний центр

Олена Дмитренко
старша аналітикиня, 
керівниця департаменту 
адвокації

Юрій Романов
юрист

Вячеслав Курило
юрист

Владислав Башук
аналітик

Віталій Набок
молодший аналітик

Катерина Кисла
графічна дизайнерка, 
експертка з інформаційного 
дизайну

Олена Овсяник
графічна дизайнерка

Аліна Кузьменко
асистентка проєктного 
менеджера

Крістіна Криженко
медіа-менеджерка

Олександра Сиротенко
медіа-менеджерка

Яна Клочко
медіа-менеджерка

Лілія Сухенко
SMM-менеджерка

Юлія Злепко
головна редакторка

Анна Сідєльнікова
керівниця студії «KOSMOS»

Олена Мушинська
режисерка-сценаристка

Артем Очнєв
оператор

Іван Підгайний
оператор

Назар Притула
оператор

Олександр Крумін
автор проєкту

Ярослав Журавель
автор проєкту

Андрій Руденко
проєктний менеджер

Поліна Колганова
юристка, керівниця 
практики публічних 
закупівель

Євгенія Козун
аналітикиня, 
соціологиня

Юлія Хижняк
менеджерка з 
моніторингу та оцінки

Юрій Ромашко
виконавчий директор

Дмитро Пономарьов
молодший аналітик

Каріна Строкань
графічна дизайнерка
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Партнери ІАА
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Контакти

Телефон: (094) 963-24-85

ХОЧЕТЕ  БІЛЬШЕ  ДІЗНАВАТИСЯ  ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  ІАА?

Повідомте нам свою електронну пошту, і ми включимо вас у регулярну 

електронну розсилку. Для цього пишіть нам на скриньку mail@iaa.org.ua    

або  телефонуйте  (094) 963-24-85.

Адреса: вул. Гоголя, 12, офіс 501, м. Полтава, 36000, Україна.

Facebook: @iaaukraine.org 

Twitter: @IAAUkraine

Ел. адреса: mail@iaa.org.ua 

Беріть участь у діяльності ІАА та здобувайте реальний досвід! 

Надсилайте своє резюме українською або англійською мовами у форматі 

PDF на адресу mail@iaa.org.ua з темою повідомлення «Хочу долучитися».  

Нам завжди потрібні ініціативні, активні та креативні люди, які прагнуть до 

саморозвитку та розвитку суспільства. Відкриті вакансії ми завжди 

повідомляємо на веб-сайті ІАА у розділі «Новини», але двері ІАА завжди 

відкриті. Перегляньте наші вакансії вже зараз — можливо, ви знайдете там 

себе?

Веб-сайт: iaa.org.ua

Інститут аналітики та адвокації проводить та поширює дослідження, щоби 

допомагати органам влади приймати ефективні рішення при формуванні і 

реалізації політик та отримувати стійкі результати. Благодійність — це ваша 

підтримка нашої діяльності, спрямованої на розширення прав та мож-

ливостей українців, зміцнення інститутів громадянського суспільства та 

розвиток  демократії.

ЯК  ПІДТРИМАТИ? 

НАШІ  РЕКВІЗИТИ: 

р/р UA 62 322313 0000026006000020337 в АТ «Укрексімбанк»

Отримувач: ГО «Інститут аналітики та адвокації»

код ЄДРПОУ: 38667738

Призначення: благодійна допомога на статутну діяльність організації.

ХОЧЕТЕ  ПРИЄДНАТИСЯ?

Фактично отримані кошти у 2019 році, грн

Оплата за 
надані послуги

% по залишку 
на рахунках

866 568,50
5,4%

38 080,34
0,2%

Фінанси

Грантові 
надходження

15 042 708,16
94,3%

15 947 357,00
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www.iaa.org.ua


