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2021 в цифрах 02

11 реалізованих ініціатив

909 256 переглядів матеріалів ІАА у соціальних мережах

50 створених графічних матеріали

20 проведених заходів

1 895 нових підписників у Facebook 

18 аналітичних продуктів

7 проведених аналітичних досліджень

26 створених відеоматеріалів

1.7 млн переглядів відеоролику про ІАА                                                                           

на YouTube-каналі Samsung

взяли участь у  заходах                                                     63
(з них 11 високого рівня)

наданих консультацій у країнах регіону СЄЦА298 
створених цифрових продуктів5 
країн географія діяльності у 2021 8 

Інститут аналітики та адвокації. 
Річний звіт 2021



Реалізація ініціатив 03
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Як адміністратор системи електронної товарно-транспортної накладної в Україні:

џ завершили 6 із 8 етапів розробки системи 

Розробили нормативно-правову базу для переходу на електронну форму ТТН:

џ Проєкт Постанови КМУ «Про Порядок ведення та надання інформації з реєстру 
ТТН»

џ здійснили аналіз та формування технічних вимог з доопрацювання структури                                               
та протоколів роботи ЦБД е-ТТН для підтримки спеціальних форм е-ТТН

џ Зміни до ЗУ «Про автомобільний транспорт в Україні»

Створили веб-портал проєкту е-ТТН www.e-ttn.miu.gov.ua для підвищення 
інформування та покращення взаємодії.

Проводили консультації із головними стейкхолдерами (ДПС, ДМС, Укртрансбезпека 
та ін.) для підготовки системи до запуску.

Провели 5 вебінарів для бізнесу з регіонів України, понад 25 зустрічей/ презентацій     
з бізнесом сфери логістики та іншими організаціями (ЄБА, KLS, BRDO, Офіс простих 
рішень), численні зустрічі із органами влади (МІУ, Мінцифри, ДПС, Укравтодор та 
інші).

Цифра замість паперу – впровадження е-ТТН в Україні 04

Згідно з Розпорядженням КМУ № 1122-р, ІАА – адміністратор системи 

е-ТТН на період дії пілотного проєкту, яку надалі передасть у власність 

держави. У якості адміністратора підготували систему до запуску у 

тестовому режимі.
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Провели інформаційно-просвітницьку кампанію для демонстрації переваг      
впровадження e-CMR: охоплення у соціальних мережах понад 100 000 користувачів.

Створили та обговорили Дорожню карту з імплементації e-CMR в Україні спільно               
з Мінінфраструктури, Мінцифри, групою e-trade ініціативи EU4Digital та іншими 
стейкхолдерами.

Провели дослідження та сформували аналітичний звіт «Перспективи впровадження    
в Україні  міжнародної електронної товарно-транспортної накладної (e-CMR)». 
Документ демонструє стан нормативної готовності України  та пропозиції щодо 
впровадження (e-CMR) з країнами ЄС та СП.

Перспективи впровадження в Україні 
міжнародної електронної товарно-транспортної накладної (e-CMR)

05

Перший практичний документ щодо гармонізації українського 

законодавства та інтеграції України до цифрового простору ЄС у сфері 

автомобільних вантажоперевезень – Дорожня карта імплементації e-CMR
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Аналітичне дослідження потреб жителів Полтави 
у цифрових сервісах спільно з міською владою

06

Провели аналітичне дослідження і визначили потреби жителів міста Полтави у цифрових 
сервісах та доступі до інформації на веб-ресурсах міської влади. 

Адвокатували прийняття стратегії розвитку цифрової інфраструктури міста Полтава.

Провели робочі зустрічі з представниками КО «Інститут розвитку міста» та керівництва міста 
Полтави. У результаті аналітичний звіт про потреби жителів у цифрових сервісах та доступі 
до інформації на веб-ресурсах міської ради ляже в основу планів з розбудови цифрової 
інфраструктури міста.

Прецедент проведення спільного дослідження з міською владою для подальшого 

формування політики цифровізації міста, базуючись на потребах містян
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Представники Мінцифри взяли до уваги напрацювання системи e-Poltava           
для створення власних продуктів.

Провели доопрацювання інформаційної системи e-Poltava та запустили додаток            
у користування для жителів міста (оновлена ітерація).

За час роботи додатку маємо:

Почали роботу з масштабування: провели консультації з Мінцифри, а також 
територіальними громадами, які мають намір запустити в роботу у своїх громадах   
продукт e-Poltava.

Підключили до системи e-Poltava комунальні підприємства, які інформують 
населення та збирають звернення жителів для реалізації своїх функцій. Міська 
влада використовує систему e-Poltava для покращення взаємодії та вирішення 
потреб містян.

џ понад 11 000  вирішених проблем за результатами звернень

е-Poltava – це інформаційна система для міської влади, жителів та гостей міста,           
що складається із мобільного додатку «e-Poltava» на платформах iOS та Android і    
веб-порталу управління системою. Система e-Poltava цифровізує міські сервіси           
та покращує взаємодію містян з владою онлайн. 

џ понад 13 451 звернення про проблеми міста надійшло через систему

џ понад 1400 новин та повідомлень для жителів опубліковано в системі

џ понад 6 000 активних користувачів системою ще на етапі тестування

Інформаційна система e-Poltava 07

Інформаційна система е-Poltava протестована у Полтаві та готова 

до масштабування в інших громадах України
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џ Молдова – Institute for Strategic Initiatives 

џ Таджикистан – NGO «Jahon»

Координували діяльність консорціуму за прозорість та підзвітність використання коштів 
МФО,   що отримуються країнами для запобігання поширенню COVID-19:

џ

џ

џ Україна – Institute of Analysis and Advocacy 

џ Казахстан – Zertteu Research Institute

џ Киргизстан – Kloop Media

Створили універсальний інструмент оцінки для вимірювання і рейтингування країн за 
рівнем прозорості та підзвітності використання коштів фінансової допомоги від МФО.

Методологія розміщена у вільному доступі, і будь-яка країна може використати її для 
оцінки прозорості власних проєктів.

Представники громадського сектору з країн брали участь у зборі інформації для 
дослідження, проводили спільні вебінари та випускали щомісячні newsletters.

Прозора і підзвітна фінансова підтримка країн для запобігання поширенню COVID-19 08

Розроблений та пілотований універсальний інструмент оцінки прозорості використання коштів, які країни отримали для боротьби з COVID-19

Провели порівняльний аналіз рівня прозорості і підзвітності використання коштів 
фінансової допомоги від МФО серед 5 країн – підготували policy brief.

Провели дослідження та сформували портрет ситуації щодо використання коштів, 
звітування та доступу до інформації про надану фінансову допомогу Україні від МФО,  
щоби протидіяти COVID-19:

џ Підготовлений policy paper з рекомендаціями

џ Підготовлена універсальна методологія та поширена серед партнерів

Створили веб-сайт Консорціуму та окремий модуль даних оцінки і рейтингування 
країн за рівнем прозорості і підзвітності – eurasiaconsortium.org/en
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Прозоре та підзвітне використання позик 
як складової системи публічних фінансів України

09

Дослідили механізми залучення та розподілу Україною міжнародної фінансової допомоги    
у формі кредитів упродовж 2019-2020 років. 

Розробили аналітичний бриф у формі покрокової інструкції із громадського моніторингу витрат 
бюджетних коштів, отриманих у кредит – Do It Yourself: гайд по моніторингу кредитних коштів.

Охопили понад 70 тисяч користувачів мережі Інтернет інформацією про способи моніторингу 
використання коштів зовнішньої позики від МФО в державному бюджеті. 

У результаті виявили прогалини у повноті та відкритості інформації про використання 
міжнародної фінансової допомоги, розробили варіанти їх ліквідації.

Практичний алгоритм моніторингу використання кредитних коштів в Україні – 

пілотне дослідження та гайд для громадського сектору

Інститут аналітики та адвокації. Річний звіт 2021 iaa.org.ua 



Завершили дослідження щодо тенденцій споживання 
наркотичного знеболення в Україні за 2016-2019 роки. 

 

Фіналізували та опублікували аналітичний звіт за результатами 
дослідження тенденцій споживання опіоїдних анальгетиків в Україні 
за цей період. 

Звіт містить рекомендації до Міністерства охорони здоров’я 
України та Кабінету Міністрів України для покращення доступу 
пацієнтів, які потребують опіоїдного знеболення, до необхідних ліків.

Аналіз тенденцій споживання опіоїдних анальгетиків в Україні 2016-2019 10

Унікальне дослідження, що відповідає на питання, чи 

вистачає пацієнтам опіоїдного знеболення – результат 

системного аналізу тенденцій з 2011 року.
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Створили аналітичний бріф та сформували рекомендації щодо 
покращення якості даних про медичні закупівлі для окремих країн 
СЄЦА із можливістю подальшого впровадження необхідних технічних 
рішень.

На порталі систематизовані дані про 140 медичних закупівель.

Провели дослідження закупівельних моделей АРТ в Україні та Молдові 
з урахуванням позицій основних стейкхолдерів.

Розробили портал референтних цін – сервіс, що агрегує та зберігає 
інформацію про закупівлі АРТ, а також містить функціонал для аналізу 
цін на закупівлі в Україні та Молдові. 

Створення модулю аналізу референтних цін 11

Досліджені 100% закупівель АРТ в Україні та Молдові 

протягом 2020-2021 років



Провели 2 міжнародних аналітичних дослідження:

Готовність системи охорони здоров’я інтегрувати в 
пакет первинної медико-санітарної допомоги послуги 
з профілактики, діагностики і лікування ВІЛ-інфекції

Особливості участі НУО країн Східної Європи                         
та Центральної Азії та Південно-Східної Європи                     
в бюджетному процесі.

Створили Хаби бюджетної адвокації у 5 країнах (Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Грузія, 
Морлдова) та розробили методичні матеріали для їх роботи.

Оголошено конкурс грантів за бюджетні кошти на суму 70 000 000 сом на соціально 
значущі проекти в Узбекистані.

Розроблені та затвердження змін до законодавства, яке регулює надання послуг в сфері 
ВІЛ, в Киргизстані, Грузії, Узбекистані та Таджикистані.

Проводили консультаційну роботу з адвокації у результаті чого:

Стійкість сервісів для ключових груп в регіоні Східної Європи та Центральної Азії 12

Тандем аналітики, адвокації та навчальних заходів – удосконалення механізмів бюджетного фінансування послуг з ВІЛ в регіоні СЄЦА

џ 8 заповнених профілей країн;

Провели 5 навчальних вебінарів за участі 192 представників НУО, державних інституцій, 
які працюють в сфері профілактики, діагностики і лікування ВІЛ-інфекції у країнах регіону 
СЄЦА.

џ аналітичний модуль, який відображає прогрес країн.

Розробили та запустили портал transitionplan.online.

Цей сервіс відображає прогрес переходу від донорського до державного фінансування 
послуг в сфері ВІЛ і містить:
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Розробили авторський навчальний продукт із питань доброго 
врядування для ОГС, адаптували під офлайн та онлайн-формати 
навчання.

џ бачення структури організації ГО «МістоХаб»; 

Провели 4 навчальних цикли тренінгу  «Добре врядування: just do it»             
для 61 представника ОГС. 

Провели стратегічні сесії із доброго врядування та допомогли 
напрацювати: 

За результатами навчання кожна організація отримала індивідуальний 
план з розвитку доброго врядування.

џ стратегійний план БФ «SUPERгерої».

Навчальний продукт «Добре врядування: just do it» 13

Створення авторського навчального продукту на основі 

практичного досвіду ІАА, який за 8 років із команди з 3 осіб 

перетворився на міжнародний аналітичний центр
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Провели 2 онлайн-тренінги для жителів Полтавської області «Взаємодія влади 
та громади: адвокація та використання інструментів локальної демократії».

Забезпечили практичне використання інструментів локальної демократії 
жителями Полтавської області.

Надали близько 45 годин консультацій щодо використання інструментів 
локальної демократії, розробки нормативно-правових актів, взаємодії влади та 
громади.

Підвищення рівня обізнаності громадян щодо інструментів локальної демократії 
(спільний проєкт з Мережею хабів України)

14

Просвітницька робота в маленьких громадах Полтавської області для 

підвищення впливу жителів на рішення, що приймаються владою в ТГ
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Позапроєктна діяльність 15

Портал відображає прогрес у розвитку 

механізмів державного фінансування послуг  

НУО у сфері ВІЛ та ТБ у країнах регіону 

СЄЦА.

На замовлення Глобального фонду для 

боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 

малярією розробили і запустили портал 

socialcontracting.info.

џ 6 заповнених профілей країн

џ запущено блок експертних блогів                

та новин на тему соціального 

контратування

Виконавчий директор ІАА Юрій Ромашко 

став учасником глобальної ініціативи 

«Generation 17» за підтримки ПРООН та 

Samsung, метою якої є акселерація молоді 

та світу загалом у досягненні Цілей сталого 

розвитку (SDG)

Адаптували до онлайн-формату та провели 

4-денну Школу бюджетної адвокації для 

ОГС, які працюють над підвищенням 

ефективності використання коштів місцевих 

бюджетів (за запитом «Європейської 

програми» МФ «Відродження»)

Олена Дмитренко була ментором                             

для ГО «РозУМ», допомагала в роботі 

над комунікаційною складовою 

адвокаційної кампанії.

Generation 17

Школа бюджетної 
адвокації

ГО «РозУМ»

Дані зі звіту показують забезпеченість 

Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги Полтавщини швидкими тестами 

на виявлення ВІЛ-інфекції, а їх аналіз дає 

розуміння ефективності тестування та 

доповнює базу знань у сфері протидії         

ВІЛ-інфекції.

Провели дослідження «Медреформа             

і швидкі тести на ВІЛ. Полтавщина            

2018-2019».

Медреформа

Глобальний фонд 
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Позапроєктна діяльність 15

Виконавчий директор ІАА, Юрій Ромашко став учасником глобальної ініціативи «Generation 17» 

за підтримки ПРООН та Samsung, метою якої є акселерація молоді та світу загалом у досягненні 

Цілей сталого розвитку (SDG)

Generation 17

Адаптували до онлайн-формату та провели 

4-денну Школу бюджетної адвокації                 

(на запит «Європейської програми» МФ 

«Відродження»)

Школа бюджетної 
адвокації

Олена Дмитренко була ментором                             

для ГО «РозУМ», допомагали в роботі 

над комунікаційною складовою 

адвокаційної кампанії

ГО «РозУМ»

Провели дослідження «Медреформа             

і швидкі тести на ВІЛ. Полтавщина            

2018-2019»

Медреформа

На замовлення Глобального фонду для 

боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 

малярією розробили і запустили портал 

socialcontracting.info

Глобальний фонд 
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PDSI

EU4Culture

Ініціатива з безпеки персональних даних

Впровадження е-ТТН в Україні: запуск системи                 

та перехід на електронну форму ТТН

Розробка стратегії розвитку культури Полтавської 

територіальної громади

 е-ТТН

Інститут аналітики та адвокації. 
Річний звіт 2021

ІАА як провайдер навчальних та консультаційних 

послуг (розвиток ресурсного центру)

ІАА

Раціоналізація видатків України на обслуговування зовнішнього 

державного боргу шляхом аналізу та адвокації рекомендацій

Debt relief4Ukraine

IMF surcharges 
Дискусія та пошук модальностей для перегляду політики МВФ щодо 

додаткових платежів (surcharges) задля їх подальшого 

призупинення/припинення
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Фінансова стійкість
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џ Альянс громадського здоров’я

џ Європейська програма МФ 
«Відродження»

џ Проект USAID/UK aid 
«Прозорість та підзвітність в 
органах державного управління 
та послугах /TAPAS»

џ ГС «Коаліція Реанімаційний 
Пакет Реформ»

Продовжили курс диверсифікації 
джерел фінансування організації. 

Розпочали співпрацю з новими 
програмами та донорськими 
організаціями

Урядування і менеджмент

Постійним фокусом є підвищення експертизи 
команди ІАА. За 2021 рік ми завершили різні курси 
та програми, серед яких:

џ Тренінги для тренерів (ІСАР «Єднання») 

џ Школа для аналітиків (МФ «Відродження»)

џ Тренінг з маркетингу (ІСАР «Єднання»)

џ Тренінгові курси з фасилітації  (ІСАР «Єднання»; 
Erasmus+)

џ Policy Designers Network (German Marshall Fund)

Розпочали розробку стратегії ІАА на 2022-2024 
роки (у т.ч. ризик-стратегія, комунікаційні стратегії).
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Присутність на міжнародному рівні 

Інститут аналітики та адвокації. Річний звіт 2021 iaa.org.ua 

White House & UNDP Secretariat event 

Generation 2030: Highlighting the Promise of Youth Leaders for Development Gain 
(участь виконавчого директора ІАА у панельній дискусії за участі Achim Steiner, 
UNDP Administrator)

Side event at the ECOSOC Youth Forum 

Teck4Democracy conference 

участь виконавчого директора ІАА у панельній дискусії «Youth Consultation on 
Technology for Democracy» за участі Minister for Development Cooperation of 
Denmark Flemming Moller Mortensen

участь виконавчого директора ІАА у панельній дискусії, організованій UNDP

Side event at the OECD conference 

e-CMR coordination meetings with e-trade group EU4Digital, Ministry 
of Digital Transformation and Ministry of Infrastructure of Ukraine

Консультації щодо формування стратегії ПРООН в Україні на 2023 - 2027 рр. 

ПРООН в Україні

Meetings with the Generation17 team together with UNDP and 
Samsung

Заключна зустріч в межах проєкту SoS у Стамбулі

участь у панельній дискусії, організованій Opnet Government Partnership (OGP): 
«COVID-19 response in EaP countries»

У 2021 році команда ІАА взяла участь у понад 60 заходах, серед яких у якості 
спікерів на міжнародних та high level events:
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Медіа 19

переглядів матеріалів ІАА 

у соціальних мережах

переглядів відео ролику 

про ІАА на YouTube-каналі 

Samsung

нових підписників 

у Facebook 

1.7 млн 1 895 909 256
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Команда 20

Олександр Ткаченко

виконавчий директор

Олена Дмитренко
проєктна менеджерка, старша аналітикиня

Юрій Ромашко

проєктний менеджер, старший аналітик

проєктна менеджерка

Наталія Прохоренко

Андрій Руденко
проєктний менеджер

Ірина Домненко

заступниця виконавчого директора

Антон Зінченко
керівник проєктів у сфері цифровізації

Юрій Романов
юрист

аналітикиня

Поліна Колганова

проєктний менеджер, юрист

Євгенія Козун

аналітик

юристка, фахівчиня з закупівель

Віталій Набок

проєктна менеджерка

team lead, розробник

Вячеслав Курило

Тетяна Кладухіна

Сергій Лядовий

Крістіна Ладика
головний бухгалтер 

Катерина Кисла
графічна дизайнерка

медіаменеджерка

Олена Овсяник
графічна дизайнерка

Діана Шибалова
асистентка проєктного менеджера

Крістіна Криженко

Марія Мигаль

SMM-менеджерка

комунікаційна менеджерка

Андрій Федченко

Лілія Сухенко

асистент

Олександра Сиротенко
медіаменеджерка
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Обсяг фінансування ІАА за укладеними 
у 2021 році договорами

18 945 513
Обсяг фінансування, фактично отриманих 

на рахунок організації коштів у 2021 році

23 330 739

ПАРТНЕРИ

џ Tapas

џ ПРООН в Україні

џ USAID / Uk aid

џ Open Society Foundation

џ МФ Відродження

џ Eurasia Foundation

џ Посольство Королівства Нідерландів в Україні
џ Міністерство закордонних справ Данії

џ Міністерство цифрової трансформації України

џ Open Contracting Partnership

џ Міністерство інфраструктури України
џ ГС «Реанімаційний Пакет Реформ» џ Мережа хабів України

џ Держпродспоживслужба
џ Глобальний фонд

џ Альянс громадського здоров’я

џ Рахункова палата

џ 100% життя

џ Goethe-Institut Ukraine

џ УНЦПД

џ ІСАР «Єднання»

џ Internews Ukraine
џ Kloop media

џ ЦЕДЕМ

џ Jahon

џ Zertteu Research Institute 

џ Полтавська міська рада

џ Institute for Strategic 
Initiatives



Адреса: 

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

ХОЧЕТЕ БІЛЬШЕ ДІЗНАВАТИСЯ                    

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІАА?

Телефон: (094) 963-24-85

Ел. адреса: mail@iaa.org.ua 

Веб-сайт: iaa.org.ua

Facebook: @iaaukraine.org 

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

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?

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

код ЄДРПОУ: 38667738

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.

Призначення: благодійна допомога на статутну діяльність організації.

Отримувач: ГО «Інститут аналітики та адвокації»
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