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Налагодження співпраці 
та посилення спроможності 
органів влади через 
спільні дослідження
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Сформували аналітичний звіт із висновками та пропозиціями, які покликані підвищити ефектив-

ність роботи РП як вищого органу аудиту. Створили інтерактивну вебвізуалізацію основних показ-

ників дослідження: rahunkova.in.ua 

Провели спільне дослідження з Рахунковою палатою України (РП). 

Проаналізували 1237 рекомендацій, наданих РП органам-суб’єктам аудиту в 2018 році та їх «якість»     

за SMART-критеріями. Встановили, що протягом року під аудит потрапили 447,1 млрд грн. З них        

2,6 млрд грн перевірили повторно декілька разів.  

Провели спільне дослідження з Полтавським обласним центром громадського здоров’я (ОЦЗ) 

щодо стану впровадження національної Концепції розвитку системи громадського здоров’я (ГЗ) у 

Полтавській області. Провели онлайн-дискусію стосовно теми ГЗ на Полтавщині спільно із Полтав-

ським ОЦЗ. У ході дискусії представили результати дослідження та напрацювали й обговорили 

потенційні шляхи підвищення ефективності заходів ГЗ на Полтавщині за участі 34 представників 

галузей медицини, освіти, поліції.

http://rahunkova.in.ua/
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Проаналізували чинні культурні політики національного, регіонального та місцевого рівня, вста-

новили пріоритетні напрямки фінансування окремих культурних програм. Здійснили фінансово-

бюджетний аналіз, дослідивши міську та обласну сфери культури: управління, бюджет галузі та    

його (спричинені COVID-19) зміни, використання бюджетних коштів, мережу комунальних закладів. 

Оцінили масив цільових програм на відповідність SMART-критеріям, що дозволяє встановити ефек-

тивність здійснюваних в рамках програм заходів та їх достатність.

Порівняли результати дослідження громадської думки та аналізу чинної місцевої політики, зіста-

вили отримані відповіді полтавців із пріоритетами цільових програм культури, встановили певні 

«розриви» між ними.

Провели 5 розвідувальних фокус-груп за участі 43 учасників різних вікових та гендерних груп. 

Провели польове опитування громадської думки face-to-face серед 1062 респондентів, а також 201 

респондент через інструменти онлайн-опитування. Встановили культурні потреби та інтереси 

полтавців та рівень доступності для них культурного продукту, а також рівень задоволеності «куль-

турною пропозицією» міста.

Окреслили пропозиції для коригування культурної політики Полтави та підвищення якості життя       

у місті.

Провели онлайн публічну презентацію результатів дослідження за участі посадовців сфери куль-

тури міста та області, творчих діячів тощо. Слухачами презентації стали понад 100 осіб.

Аналітичний звіт за результатами дослідження відрецензували  провідні експерти у галузі культу-  

ри та бюджетування. Фіналізовані версії звіту були представлені у повному та короткому форматах, 

надруковані та поширені серед очільників сфери міста, ключових осіб, що приймають рішення у 

сфері розвитку культури міста.

Аналіз культурної політики та 
задоволення потреб полтавців
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Оцінили можливість репрезентативного поєднання даних рецептурного відпуску 2011-2015 років із 

2016-2019 роками для встановлення десятилітньої тенденції.

Зібрали інформацію щодо потреби в препаратах, які містять наркотичні речовини від ДОЗів 

обласних центрів України. Встановили тенденції відпуску ОА за рецептурною формою Ф-3. Зібрали 

показники смертності й розрахували потребу в морфіні для всіх регіонів. Здійснили моніторинг цін 

на ОА в закупівлях та рецептурному відшкодуванню.

Зібрали офіційні дані щодо аптек-ліцензіатів, які мають право на ведення роботи з підконтрольни-

ми препаратами та обсягів реалізації підконтрольних речовин аптеками-ліцензіатами за 2016-      

2019 рр.

Встановили факт збору обласними ДОЗами показників використання ОА закладами охорони здо-

ров'я та рецептурного відпуску аптеками.

Проаналізували повноваження та специфіку діяльності Центру психічного здоров’я і моніторингу 

наркотиків та алкоголю МОЗ України.

Зібрали інформацію щодо Європейського цінового моніторингу опіоїдних анальгетиків, досліди-    

ли та вивчили підходи, що застосовуються.

Зібрали та проаналізували нормативно-правову базу щодо процесу моніторингу цін на опіоїдні 

анальгетики.

Аналіз тенденцій споживання опіоїдних 
анальгетиків в Україні 2016-2019

06



напрямок 1

АНАЛІТИКА

www.iaa.org.uaРічний звіт ІАА/2020

Сформували policy brief «Чому потрібна вакцинація?», зокрема проаналізували поточний стан з іму-

нізацією в Полтавській, Сумській і Харківській областях та розробили низку пропозицій, що сприя-

тимуть підвищенню рівня охоплення населення вакцинацією.

Створили та поширили 8 статей-лонгрідів, спрямованих на інформування населення про імунізацію 

в Україні та про поширені міфи щодо цієї теми. Створили та поширили 5 відеоматеріалів, покликаних 

спростувати найпоширеніші міфи та збільшити довіру до процесу вакцинації шляхом підвищення 

обізнаності населення щодо переваг, процесів та застережень імунізації. Всі відеоматеріали транс-

лювались на місцевих телеканалах та в соціальних мережах.

Сформували інформаційно-аналітичну довідку «Чому, як та коли потрібно вакцинуватися? Корот-

кий путівник для батьків». Сформовано повну та коротку версії документів, поширено через мережу 

Інтернет, друковані екземпляри поширено через обласний центр Дитячої імунології.

Провели онлайн публічну дискусію Vaccination talks, на якій представили результати проведеного 

дослідження, обговорили найпоширеніші міфи щодо вакцинації та шляхи протидії їх розповсюд-

женню, позакалендарні щеплення та їх закупівлю коштом місцевих бюджетів, наявне охоплення 

вакцинацією у зв’язку з викликами, що створила пандемія COVID-19. Слухачами були медичні пра-

цівники та батьки з різних регіонів України.

Провели соціальну кампанію в Полтаві для студентства та молоді у форматі квесту - «Вакцинуйся 

щоб бути здоровим» з метою підвищення обізнаності і поінформованості про вакцинацію як най-

більш ефективний інструмент захисту від інфекційних хвороб. 

Розвінчування міфів та 
стереотипів про вакцинацію
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За знеболення

Провели онлайн-тренінги з теми адекватного знеболення за участі експертів з паліативної допо-

моги для сімейних лікарів та педіатрів Полтави та області (20 слухачів на онлайн-тренінгу) та понад 

260 переглядів у запису.

Сформували висновки щодо забезпечення такої потреби серед дорослих пацієнтів і дітей та щодо 

забезпечення міста відповідним матеріально-технічним забезпеченням, ліжко-місцями. Результа-  

ти дослідження презентували керівництву галузі ОЗ Полтави та Полтавської області.

Зібрали дані щодо кількості пацієнтів, які отримували паліативну допомогу в Полтаві у 2018 році       

та розрахували потребу в паліативній допомозі за методологією Українського центру суспільних 

даних. На основі результатів дослідження створили інтерактивну вебвізуалізацію - .paliativ.pl.ua Виготовили 3 відеоролики з теми паліативної допомоги, два 

з них – з ознаками соціальної реклами. Відео транслювали на 

зовнішніх екранах міста, телеканалах, у мережі Facebook з за-

гальним охопленням – понад 1 млн переглядів.

Розмістили білборди з тематики паліативу, а також 200 ін-

формаційних плакатів та 1000 брошур в профільних закла-  

дах міста.
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Побудова екосистеми 
Poltava Smart City

Удосконалення та розширення функціоналу продовжується.

Додаток наразі налічує 8 функцій: 

Розробили та впровадили е-Poltava – інформаційну систему, реалізовану у вигляді мобільного 

додатку е-Poltava для жителів міста (  і ) та вебпорталу управління системою для служб IOS Android

міської влади. 

Рішенням Полтавської міської ради затвердили концепцію екосистеми Poltava Smart City, яку 

розробила робоча група при міськраді у складі влади, бізнесу та громадськості – золотого трикутни-

ка партнерства.

Провели навчання роботи в системі е-Poltava, створили особисті кабінети та під’єднали до системи   

13 комунальних установ міста, а саме: КП ПОР «Полтававодоканал», ПЕЗО «Міськсвітло», КП «Деко- 

ративні культури», КАТП-1628, ПАТ «Полтаваобленерго», ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», КП 

«Центральна диспетчерська служба міських пасажирських перевезень», Інспекція по контролю за 

благоустроєм, КП ЖЕО №2, ПАТ «Полтавагаз».

У вересні презентували полтавцям ітерацію 1.0.0. системи е-Poltava. За 3 місяці від презентації 

додаток завантажили понад 3000 користувачів.

Провели чотириетапне тестування першої версії системи e-Poltava за участі 45 відібраних тес-

тувальників, які протягом визначеного періоду внесли 130 пропозицій з вдосконалення системи.

Отримали 370 запитів від містян на карті проблем міста, які були прийняті в роботу відповідальни-   

ми комунальними установами. 

Створили та поширили 15 відеоматеріалів щодо функціонала е-Poltava для інформування та швид-

кої інтеграції містян щодо сервісів системи.

10

џ новини міста

џ е-транспорт міста

џ е-опитування громади

џ карта проблем міста

џ е-кабінет полтавця

џ інформація для туристів

џ міські сповіщення

џ запитання та відповіді

https://apple.co/3idi8CH
https://bit.ly/347fn0F
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Цифра замість паперу – 
впровадження е-ТТН в Україні

Згідно з Розпорядженням КМУ № 1122-р, ІАА – адміністратор системи е-ТТН на період дії 

пілотного проєкту, яку надалі передасть у власність держави.

Взяли участь у розробці та прийнятті Мінінфраструктури Порядку реалізації пілотного проєкту            

е-ТТН.

Спільно з Міністерством інфраструктури України та Міністерством цифрової трансформації України 

розпочали пілотний проєкт щодо впровадження електронної товарно-транспортної накладної в 

Україні.

Сформували policy brief щодо стану вантажоперевезень в Україні: ідентифікували загальний порт-

рет ситуації та виокремили пропозиції щодо цифровізації процесу вантажоперевезень в Україні.

Провели публічну презентацію проміжних результатів за участі Мінінфраструктури, Мінцифри, 

провайдерів електронного документообігу, представників бізнесу, які взяли участь в пілотному 

проєкті.

Пілотний проєкт е-ТТН увійшов до дорожньої карти EU4Digital як пілотне рішення для транс-

кордонного обміну даними у сфері автомобільних вантажоперевезень та впровадження е-CMR для 

країн Східного Партнерства.  

Провели тестування системи е-ТТН – перші 100 е-ТТН зареєстровано в ЦБД е-ТТН. 

Створили MVP версію центральної бази даних е-ТТН та реалізували 2 із 3 фаз пілотного проєкту.

Провели серію онлайн презентацій для представників бізнесу, їх об’єднань, логістичних компа-    

ній, що використовують ТТН у своїй щоденній роботі – понад 2 500 переглядів.

11
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Реєстр декларування 
роздрібних цін та 
публічний дашборд

Разом з Держпродспоживслужбою України та Міністерством цифрової трансформації України 

створили: 

џ реєстр декларування змін роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та 

товари протиепідемічного призначення для запобігання поширенню COVID-19 

џ публічний дашборд до реєстру

Інформацію про оновлені ціни постачальники мають подавати до Держпродспоживслужби в елек-

тронному вигляді. Такий спосіб декларування передбачає Постанова КМУ . Для представни-   №341

ків бізнесу створено кабінети користувача, через які останні з використанням КЕП подають інфор-

мацію про зміни цін, оминаючи зайву бюрократію та додаткові витрати. Такий інтерфейс для кабі-

нету користувача створений за допомогою Дія – . Інформація зберігається у цінове регулювання

центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру. Для Держпродспоживслужби створений е-кабі-

нет інспектора, який забезпечує онлайн доступ до необхідної інформації з Реєстру без зайвої кому-

нікації з бізнесом. Громадяни ж можуть переглянути інформацію (яка їх цікавить) через публічний 

дашборд.
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Стійкість. 
Розвиток. 
Інновації.

Створили інформаційно-комунікаційну платформу , розробивши попередньо   transitionplan.online

її макет, дизайн, архітектуру та налаштувавши інтеграцію з іншими онлайн-платформами відкритих 

даних. Платформа зображає дані стосовно стану реалізації переходу на державне фінансування 

послуг у сфері ВІЛ в країнах регіону СЄЦА.

Заповнили платформу первинними даними: статистичні дані щодо ключових груп і поширення   

ВІЛ, ключові донори та проєкти, які працюють в країнах, координаційні механізми та документи, що 

регулюють сферу ВІЛ. Розпочали розробку власної методології для оцінки успішності переходу в 

Презентували платформу для проєктів та експертів регіону СЄЦА, що працюють в сфері забез-

печення стійкості послуг ВІЛ; для партнерів з МБФ «Альянс громадського здоров'я» і БО «МЕРЕЖА     

100% ЖИТТЯ»; презентували на регіональній платформі, яку проводила «Євразійська асоціація 

зменшення шкоди», де були представлені її функції і план розвитку.

кожній цільовій країні, спираючись на основні критерії з метою представлення оцінки у вигляді пев-

ної шкали на порталі.
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Democracy Watch — протидія 
адміністративному ресурсу в медицині. 
Підготовчий етап до місцевих виборів 2020 року

Провели конкурсний відбір регіональних моніторів на Західний, Південний, Східний та Централь-

ний хаби Для визначеної команди РМ провели онлайн-воркшоп щодо особливостей роботи та ви-

конання проєктних завдань.

Розробили інструкцію «Як ідентифікувати адміністративний ресурс» з урахуванням новел у ви-

борчому законодавстві та особливостей проведення місцевих виборів. Оновили алгоритм юри-

дичних дій, що мають бути здійснені у разі виявлення використання адміністративного ресурсу. 

Розробили аналітичну записку «Медицина і політика: тонка непомітна межа», щоб продемонстру-

вати громадськості шляхи, які можуть бути використані можновладцями для встановлення «своїх» 

Команда РМ здійснювала поточний моніторинг на предмет використання адмінресурсу. Задоку-

ментували 85 кейсів за виявленими випадками. Проаналізували описані кейси на предмет пору-

шень виборчого законодавства, сформували та подали до відповідних органів 5 скарг. Розробили 3 інформаційні кейс-відеоматеріали, сформовані на основі 3 головних типів адмінре-

сурсу. Підготували та поширили 2 відеоролика за участі лідерів громадської думки та національ-     

них експертів у сфері виборчого процесу щодо неприпустимості толерування адмінресурсу у ви-

борчому процесі.  

 людей на місцях з метою подальшого використання адмінресурсу в медичних закладах. 

У регіональних та національних ЗМІ опублікували 5 статей аналітичного характеру.

Сформували та поширили policy brief «Кроки ефективної протидії адміністративному ресурсу для 

його мінімізації під час місцевих виборів 2020 року». 
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Локальна демократія

Проаналізували використання інструментів локальної демократії та інструментів комунікації із 

громадами в умовах спалаху пандемії COVID-19 за наданою методологією в семи ОТГ Полтавської 

області. Провели робочі зустрічі та обговорення з представниками вказаних ОТГ, представили 

розроблені рекомендації щодо покращення участі громадян у вирішенні питань місцевого зна-

чення в умовах карантину, спричиненого спалахами хвороб та іншими кризовими ситуаціями.

Сформували та поширили 4 правові статті за запитом громадян цільових ОТГ, охоплено аудито-      

рію більш як 15 тис. осіб.

Юристи ІАА проводили виїзні прийоми громадян у Коломацькій та Опішнянській ОТГ з метою на-

дання правової допомоги – 60 місцевих жителів, в тому числі представники вразливих груп, отрима-

ли первинну правову допомогу без виїзду зі своєї громади на безоплатній основі.

Презентували результати моніторингу щодо розробки програм/стратегій залучення місцевих кош-

тів до системи безоплатної правової допомоги. За нашого сприяння та консультування Коломацька 

громада розробила та затвердила програму правової освіти та надання безоплатної правової до-

помоги населенню Коломацької сільської ради на 2020-2021 роки.

Провели адвокаційну кампанію в Щербанівській ОТГ: затвердили регламент роботи сільської ради, 

який передбачає здійснення відеотрансляцій засідань сесії та виконавчого комітету, здійснення 

відеофіксації засідань постійних депутатських комісій.

Провели 2 онлайн-діалоги з питань інструментів локальної демократії для активних громадян, 

членів місцевих ОГС, місцевої влади.

Провели онлайн-опитування щодо рівня обізнаності громадян Полтавської області стосовно 

інструментів локальної демократії та їх значення під час участі у процесах прийняття рішень. Взя-      

ли участь у спільному онлайн-обговоренні членів Мережі хабів громадянського суспільства  

України щодо стану використання інструментів локальної демократії.

Провели адвокаційну кампанію в Новоселівській ОТГ: затвердили регламент сільської ради, який 

передбачає можливість проведення відеотрансляцій засідань, інформування населення про скли-

кання сесій, включення до порядку денного пропозицій, поданих в порядку місцевої ініціативи або 

електронної петиції.
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Поширення досвіду та успіху бюджетної адвокації 
в Україні в контексті забезпечення сталості послуг 
зменшення шкоди

Відзняли та поширили 11 документальних відеоматеріалів: 5 відео про успіхи партнерських НУО      

та 6 відео про діяльність організацій за напрямком бюджетної адвокації.

Виготовили та поширили 4 анімаційні відеоролики «Як ефективно створювати відеоконтент для 

неурядових організацій» для досягнення ефективної комунікації з ЦА та адвокаційної діяльності   

НУО у сфері Громадського здоров’я.

Відзняли та поширили 9 авторських фільмів на медичну, соціальну та культурну тематику для при-

вернення уваги аудиторії до проблем пов’язаних з охороною здоров’я та зокрема громадським 

здоров’ям у регіоні та місті, інформування про актуальні події та формування критичного мислення 

аудиторії.
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Стійкість послуг під час переходу на державне фінансування в країнах регіону СЄЦА

Провели 4 навчальні вебінари спільно з представниками проєкту TB REP 2.0. (Центр PAS та ТВЕС) за 

участі міжнародних експертів у якості спікерів для більш ніж 150 слухачів з 8 країн регіону СЄЦА 

стосовно механізмів фінансування послуг у сфері ВІЛ, їх нормативного регулювання, стандартів та 

тарифікації послуг, оцінки якості наданих послуг.

Опитали 22 респондентів з 8 країн регіону СЄЦА: представників міжнародних організацій, сервісних 

НУО, державних структур та лікувальних закладів у рамках проведення дослідження «Здійснений     

та потенційний вплив пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 на стійкість фінансування і реаліза-   

ції програм, пов'язаних з ВІЛ у країнах СЄЦА». Результати аналізу представили в аналітичній записці.

Провели дводенний візит для НУО Таджикистану, що працюють у сфері ВІЛ «Забезпечення сталос-  

ті послуг з ВІЛ через механізм соціального контрактування» в Душанбе, Таджикистан.

Провели 24 фокус-групові зустрічі з експертами бюджетної адвокації, представниками державних 

органів-розпорядників бюджетних коштів, представників НУО-провайдерів послуг профілактики, 

догляду та підтримки у сфері ВІЛ/ТБ за бюджетні кошти за участі 96 респондентів. За результатами 

фокус-груп описали механізми фінансування в 9 країнах регіону СЄЦА.

џ онлайн-вебінар для НУО Киргизстану «Практика участі НУО в закупівлях послуг: плюси і мінуси»;

Провели 5 тематичних навчальних заходів за запитом від представників країн регіону:

џ 2 онлайн-вебінари для представників НУО Грузії: «Пріоритизація послуг з ВІЛ в нових реаліях»     

та «Нова модель фінансування послуг»;

џ 2 онлайн-вебінари для представників НУО Казахстану: «Партнерство НУО та органів влади» та 

«Нові законодавчі можливості для фінансування послуг в сфері ВІЛ, які надають НУО».

Надали більше 130 дистанційних консультацій представникам НУО та державних органів цільових 

країн регіону СЄЦА щодо проєктів нормативно-правових документів, надання їх зразків, обгово-

рення дорожніх карт по переходу, створення стратегічних робочих груп в країнах, збору інформації    

з відкритих джерел, фінансово-економічного обґрунтування тарифів та послуг, обговорення запи-   

тів на проведення навчальних семінарів тощо.
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Вебплатформа, що консолідує та збирає дані 
про методи державного фінансування послуг, 
що надаються НУО у сфері ВІЛ/СНІД, ТБ 
у регіоні СЄЦА

Провели обговорення з представниками Глобального фонду, сформували та затвердили концеп-

цію вебпорталу, який дозволить акумулювати дані про прогрес країн у розвитку механізмів фінан-

сування послуг з ВІЛ та ТБ за рахунок державних коштів і сприяти їх розвитку.

Розробили дизайн порталу, архітектуру, його структуру та створили прототип порталу.

Розпочали збір статистичних даних, нормативних документів та аналітичних матеріалів для запов-

нення профілів цільових країн регіону СЄЦА.

На підставі профілів країн розпочали розробку аналітичного модуля порталу. Цей модуль аналі-

зуватиме дані і визначатиме для кожного тематичного блоку бальне значення. Таким чином, краї-     

ни будуть бачити, які аспекти в їх механізмах фінансування послуг розвинені в достатній мірі, а які 

потребують доопрацювання.
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ІАА як провайдер послуг  ІСАР «Єднання» 
та ментор для НУО

Долучились до проєкту «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України», в 

рамках якої пройшли навчання щодо методів інтерактивного навчання, формування змістовного 

наповнення заходів, підготовки проведення навчальних заходів.

Розробили повний модуль дводенного тренінгу для неурядових організацій з теми «Добре вряду-

вання: just do it».

Менторська підтримка ОГС: ІАА став учасниками команди менторів. Фахівці ІАА допомагали мо-

лодій організації менті ГО «Наше місто – рідний дім» розробити та реалізувати адвокаційну кампанію.
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ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ
"НАШЕ МІСТО — 
РІДНИЙ ДІМ"

Ужгород

МАРИНА СТАШИНА-НЕЙМЕТ
виконавча директорка

ОЛЕКСАНДР НЕЙМЕТ
секретар

МЕНТІ:

МЕНТОР:

Як учасники програми ми працювали над подоланням інфраструктурної 
занедбаності мікрорайонів Доманинці й Дравці Ужгорода. На жаль, наразі в 
районах немає водовідвідної системи, тротуарів, велосипедних доріжок, 
освітлення й смітників; дорожнє покриття та зупинки в незадовільному стані. 
Дістатися до мікрорайонів також важко — доводиться пересідати або довго 
йти пішки. Така ситуація може призвести до зменшення частки молодих 
мешканців районів, а отже, із часом будинки покинуть, а райони — 
збезлюдніють.

ЗАПРОПОНОВАНЕ РІШЕННЯ

Розв’язувати проблему ми взялися комплексно, зокрема 
через пропозицію розроблення «Стратегії подолання 
інфраструктурної занедбаності мікрорайонів Доманинці 
та Дравці в м. Ужгород», котра стане частиною Стратегії 
розвитку міста. Ухваленню цього документа 
передуватиме велика робота з вивчення ситуації, 
проведення опитування серед місцевих мешканців, 
пошуку партнерів серед них, зокрема й власників 
малого бізнесу, які працюють у цих мікрорайонах. Крім 
того, потрібно налагодити комунікацію з 
представниками міської ради для уточнення, які 
джерела фінансування, крім бюджетних коштів, можна 
залучити, щоб розвивати зазначені райони міста, 
оскільки Ужгород має партнерство з низкою міст 
Угорщини, Словаччини й Німеччини. Після цього наша 
команда проведе обговорення із залученням місцевих 
мешканців, експертів та представників міської ради, у 
межах якого напрацюємо зазначену стратегію 
подолання інфраструктурної занедбаності, яку ухвалять 
на сесії міської ради (вже наступного скликання).

Співпраця з менторкою Оленою Дмитренко з ГО 
«Інститут аналітики та адвокації» навчила нас правильно 
комунікувати з аудиторією і правильно подавати 
інформацію. На сьогодні наша команда вже визначила 
ключові проблеми, котрі непокоять місцевих мешканців 
у Доманинцях та Дравцях. Удалося провести 
перемовини з лідерами думок — священниками 
місцевих церков. Також ми дослідили інформацію про 
можливі джерела фінансування для реалізації 
майбутньої стратегії.

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ З МЕНТОРОМ

ГО "ІНСТИТУТ АНАЛІТИКИ ТА 
АДВОКАЦІЇ"

ОЛЕНА ДМИТРЕНКО
проєктний менеджер 

Полтава

УЖГОРОДСЬКІ «СЕЛА» У ХХІ СТОЛІТТІ

https://iaa.org.ua/
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Інстрозвиток Медіа Команда  ІАА Фінанси

досягнення

2020 в цифрах

https://iaa.org.ua/
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в цифрах:
2O2OPIK

проєктних ініціатив 
реалізували 

Провели 9 навчальних заходів 
для НУО країн регіону СЄЦА

У 9 ОТГ Полтавської області покращили 
рівень локальної демократії

Взяли участь у 50 українських 
та міжнародних конференціях 
у якості запрошених спікерів, 
тренерів та слухачів

Розробили вебплатформу прогресу 
реалізації плану переходу з донорського 
на державне фінансування послуг 
у сфері ВІЛ у країнах регіону СЄЦА 
transitionplan.online

Стали провайдером послуг  
ІСАР «Єднання» з розвитку ОГС

Провели 27 заходів (тренінги, 
вебінари, конференції тощо)

Надали понад 130 дистанційних
консультацій в країнах регіону СЄЦА

Надали понад 60 безоплатних правових 
консультацій жителям ОТГ

Взяли участь у 22 ефірах на місцевих 
теле/радіоканалах

графічних матеріалів

відеоматеріалів 
(у т.ч. 4 соціальних відео)

згадок у медіа

переглядів матеріалів ІАА 
в соцмережах

Створили інтерактивні візуалізації 
за результатами досліджень:

Розробили та впровадили інформаційну систему 
e-Poltava, до якої під’єднали 13  комунальних
установ міста, впровадили перші  8  функцій, 
e-Poltava завантажили понад  3000  користувачів

Проаналізували  1 237  рекомендацій 
Рахункової палати 2018 року

џ рекомендацій Рахункової палати rahunkova.in.ua

Разом з Держпродспоживслужбою та Мінцифри 
створили: 

џ реєстр декларування змін роздрібних цін                       
на соціально значущі товари

џ публічний дашборд до реєстру

Разом з Мінінфраструктури та Мінцифри розпочали 
пілотний проєкт із впровадження електронної 
товарно-транспортної накладної (е-ТТН)

џ надання паліативної допомоги в Полтаві paliativ.pl.ua

17

12 

58

167

млн 
1.2

22 

27 

50 

130

09

60

09

22

https://transitionplan.online/
https://declaration.consumer.gov.ua/superset/dashboard/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%86%D1%96%D0%BD/
http://paliativ.pl.ua/
http://rahunkova.in.ua/
https://iaa.org.ua/
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Інстрозвиток

Фінансова стійкість. Посилили фінансову спроможність організації шляхом диверсифікації джерел фінансування 

організації: розпочали співпрацю із 3 новими донорськими організаціями ( , , The Global Fund Internews Network

Український  культурний  фонд).

Присутність на міжнародному рівні. Взяли участь у низці міжнародних конференцій в якості спікерів:

џ «National advocacy funding meeting. Panel: The role of advocacy in improving health care access, quality and 

resources» в Амстердамі, Нідерланди;

џ конференція «Adherence 2020», на якій представили успішний досвід України у сфері підвищення адвока-

ційного потенціалу НУО, розвитку соціального контрактування і просування Плану переходу;

џ конференція «AIDS 2020: Virtual», на якій були представлені найактуальніші питання протидії ВІЛ, обговоре-   

ні питання стосовно Цілей сталого розвитку та загального охоплення послугами охорони здоров'я.

Внутрішній менеджмент. Розробили новий інструментарій для об’єктивного вимірювання прогресу, успішності   

та ефективності діяльності організації - систему показників ефективності (KPI), що визначають основні результа-   

ти діяльності та індикатори досяжності. Система KPI запроваджена як пілотна для 2020 року.

Врядування організації. Розширили членську базу ІАА на 29%.

Провели щорічну внутрішню звітну конференцію – забезпечили належне звітування органів управління органі-

зацією перед Правлінням та перед Загальними зборами. 

Стали одним із засновників міжнародного консорціуму неурядових організацій 5 країн: Україна (ІАА), Казахстан 

(Zertteu Research Institute), Киргизстан (Kloop Media), Молдова (The Institute for Strategic Initiatives (IPIS), Таджики-

стан (Jahon) задля спільної реалізації проєктної ініціативи, метою якої є підвищення прозорості та підзвітності ви-

користання коштів проєктів допомоги (технічної та кредитної) міжнародних фінансових інституцій, які надаються      

5 країнам регіону СЄЦА для запобігання поширенню COVID-19 шляхом покращення звітування та розширення 

доступу до інформації. 

https://www.theglobalfund.org/en/
https://internews.org/
https://ucf.in.ua/
https://iaa.org.ua/
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Медіа

Збільшили охоплення аудиторії у соціальних мережах, зокрема у Facebook на 87% 

та збільшили кількість підписників на сторінки ІАА в соціальних мережах на 25%.

27
провели 27 заходів 

(тренінги, вебінари, 

конференції тощо)

взяли участь у 50 

українських та міжнародних 

конференціях 

розробили 912 

графічних матеріалів

50 912

розробили 

58 відеоматеріалів 

створили 4 відео, 

що мають ознаки соціальної 

реклами

165 згадок 

про ІАА у ЗМІ 

0458 165

матеріали ІАА 

в соцмережах переглянули 

більше 1,2 млн разів

9 прямих ефірів у ФБ понад 3000 користувачів 

завантажили інформаційну 

систему е-Poltava  

09 3000
млн 

1.2

https://iaa.org.ua/
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Команда  ІАА

проєктний менеджер,             

старший аналітик

КОМАНДА ІАА

заступниця виконавчого директора

виконавчий директор

Наталія Прохоренко

проєктна менеджерка,            

старша аналітикиня

Юрій Ромашко

Олена Дмитренко

Олександр Ткаченко

проєктна менеджерка

Андрій Руденко

проєктний менеджер

Антон Зінченко

керівник проєктів у сфері 

цифровізації

юрист

Вячеслав Курило

проєктний менеджер, юрист

Поліна Колганова

юристка, фахівчиня із закупівель

Євгенія Козун

аналітикиня

Юрій Романов

Ірина Домненко Тетяна Савва

Максим Демченко

Юрій Нестуля

КОНСУЛЬТАТИВНА    

РАДА ІАА

голова Консультативної ради

Айбек Мукамбетов

директор програми «Громадське здоров'я», 

«The Soros Foundation-Kyrgyzstan» 

виконавчий директор БО «Світло надії»     

(2008 - 2017 рр.)

Іван Омелян

адвокат, представник бізнесу

членкиня програми економічних 

досліджень «Independent Think-Tank Expert-

grup», Молдова

ПРАВЛІННЯ ІАА

Руслан Поверга

екскоординатор регіонального напрямку 

Реанімаційного Пакету Реформ

Дмитро Піддубний

генеральний директор ОА «Initiativa 

Pozitiva», Молдова

аналітик

Віталій Набок

головний бухгалтер

Крістіна Ладика

Сергій Лядовий

team lead, розробник

Олександра Сиротенко

Олена Овсяник

медіаменеджерка

асистентка проєктного менеджера

Аліна Кузьменко

Діана Шибалова

Катерина Кисла

Крістіна Криженко

Лілія Сухенко

Юлія Хижняк

графічна дизайнерка

асистентка проєктного менеджера

 

менеджерка з моніторингу та оцінки

медіаменеджерка

Тетяна Кладухіна

графічна дизайнерка

SMM-менеджерка

проєктна менеджерка

https://iaa.org.ua/
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Фінанси

Обсяг 

за укладеними 

договорами

в 2020 році 

фінансування ІАА 

17 389 511,28

Обсяг фінансування           

за перехідними 

проектами, що 

реалізовувались 

протягом 2018-2020 

років

 

12 030 259,00

Open Society Foundation

Глобальний фонд

Відродження

100% життя

ПРООН

Альянс громадського здоров’я

Посольство Королівства Нідерландів в Україні

Міністерство закордонних справ Данії

Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні

Open Contacting Partnership

Євразійська мережа

Мінцифра

Мінфін

Дерпродспоживслужба

Рахункова палата

USAID

Інтерньюз

ІСАР «Єднання»

ЦЕДЕМ

УНЦПД

УКФ

Kloop

Zerrteu

IPIS

Jahon

Полтавська обласна рада

Полтавська міська рада

Світло надії

ПАРТНЕРИ



www.iaa.org.ua

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

Веб-сайт: iaa.org.ua

Facebook: @iaaukraine.org 

ХОЧЕТЕ БІЛЬШЕ ДІЗНАВАТИСЯ 

Адреса: 

Телефон: (094) 963-24-85

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІАА?

Повідомте нам свою електронну пошту і ми 

включимо вас у регулярну електронну розсилку. 

Для цього пишіть нам на mail@iaa.org.ua або 

телефонуйте (094) 963-24-85

Ел. адреса: mail@iaa.org.ua 

ХОЧЕТЕ ПРИЄДНАТИСЯ?

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?

ЯК ПІДТРИМАТИ?

Отримувач: ГО «Інститут аналітики та адвокації»

Призначення: благодійна допомога на статутну діяльність організації.

код ЄДРПОУ: 38667738

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

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 можливостей українців, зміцнення інститутів 

громадянського суспільства та розвиток демократії.

Річний звіт 
Інституту аналітики та адвокації 
за 2020 рік

https://iaa.org.ua/
https://iaa.org.ua/
https://www.facebook.com/iaaukraine.org/
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