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Мета проєкту


Цільова аудиторія проєкту  

посилення стійкості українського суспільства до російської агресії, підвищення 
обізнаності та поінформованості про російську агресію, її наслідки в Україні та світі

 Представники центральних та місцевих органів влади (з особливою увагою до 
державного сектору, управління податками та боргом, практики і політик  
відновлення, оцінки матеріальних втрат і пошкоджень);

 Громадські об’єднання, аналітичні центри, коаліції і консорціуми, експерти

 Платники податків та бізнес;

 Міжнародні, національні та місцеві ЗМІ.

Кінцевими бенефіціарами проєкту є громадяни України, оскільки всі заходи,   
що пропонуються в рамках цього проєкту, призведуть до підвищення стійкості 
українського суспільства до існуючих викликів, більш швидкого відновлення 

України та більш свідомого суспільства.



Ключові меседжі 
 відбудова України має бути максимально прозорою і ефективною, рішення влади враховувати 

досвід інших країн, які відновлювались після воєн і руйнацій (рішення, які спрацювали і навпаки, які 
не дали очікуваного ефекту);

 держава-терорист має відповісти за скоєні руйнування і злочини та відшкодувати всі завдані Україні 
збитки;


 
 неурядовий сектор має навчитись швидко перебудовувати і переорієнтовувати власну діяльність в 

умовах викликів задля самозарадності та задоволення суспільного запиту  
 важливо зберегти соціальний капітал, довіру і єдність, які сформувалися навколо волонтерських та 

інших неурядових організацій задля ефективної післявоєнної відбудови. 


Інститут 
аналітики 

та адвокації




 закупівлі для відбудови повинні бути прозорими, справедливими і максимально ефективними. 
Вони мають відбуватися в Prozorro;

 необхідна ефективна система відповідальності за порушення в закупівлях;

 міжнародні бізнеси мають виходити з росії і не фінансувати державу-терориста.


Transparency 
International 
Ukraine

 пропагандистські заклики та фейки з боку рф в інформаційному просторі мають бути спростовані;

 Україна має бути на порядку денному світових ЗМІ щодо посилення потенційної підтримки та 
застосування нових пакетів санкцій до росії;


ВОКС Україна

 в умовах війни бізнес та внутрішньо переміщені особи, які відновлюють свою роботу після переїзду, 
мають отримувати якісну та своєчасну гуманітарну підтримку

 медичні підрозділи та війська територіальної оборони повинні бути надійно захищені та надавати 
якісну та своєчасну допомогу тим, хто її потребує

 Рішення Уряду у сфері управління державними фінансами під час війни та опісля неї повинні бути 
максимально ефективними

UDF
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Проведення дослідження щодо найбільш ефективних та ідентифікації таких, що не спрацювали практик 
відновлення країн, що зазнавали руйнацій внаслідок воєн і природних катастроф (досвід 20 країн). Моніторинг 
та аналіз рішень, що впроваджуватимуться оргнами влади через призму досвіду інших країн (який ефект вони 
можуть дати тощо).



Накопичення інформації про громадську, приватну та комерційну матеріальну шкоду і втрати у зв'язку з 
російською агресією, та створення веб-інструментів для підвищення її доступності в публічному просторі та 
можливості обробки зацікавленими сторонами і  широкого загалом.


Підвищення організаційної стійкості та здатності сектору НУО швидко переформатувати та адаптувати діяльність 
у воєнний час.


Українське суспільство більш несприйнятливе до російських фейків та пропаганди

Моніторинг державних закупівель під час війни та в період післявоєнної відбудови та доведення результатів 
моніторингу до відповідних зацікавлених сторін та широкої громадськості.

Підвищення ефективності системи державних закупівель та її зацікавлених сторін під час війни та в період 
післявоєнної відбудови.

Ведення реєстру міжнародних компаній, які досі працюють в росії, компаній, які вийшли з російського ринку і які 
планують вийти.

Підготовка комплексних аналітичних та комунікаційних матеріалів про компанії, які продовжують свою діяльність 
в росії, а також про афілійовані з росією компанії, що працюють в Україні.


Підвищення психологічної стійкості населення боротьби з негативними наслідками війни та обізнаності про 
основні економічні принципи та правила під час воєнного стану

Підвищення потенціалу медичних підрозділів та військ територіальної оборони щодо надання якісної та 
своєчасної допомоги тим, хто її потребує та посилення захисту цих підрозділів.

Україна в центрі уваги світових ЗМІ, які закликають посилити підтримку нашого уряду щодо застосування нових 
пакетів санкцій, у висвітленні подій в Україні переважає «український об'єктив»
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