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Цього року нам вдалося захистити Конституцію. Ми поборо-
ли кнопкодавство у Верховній Раді. Також Рух ЧЕСНО ініцію-
вав скасування державних нагород для колаборантів. 

Наразі відбувся суттєвий поступ і у відкритості парламенту. 
На вимогу Руху Верховна Рада погодилась оприлюднювати 
дані про МФО на своєму сайті.

На початку 2021 року Рух ЧЕСНО подав на профільний комі-
тет свої експертні зауваження до Виборчого кодексу. Вони 
ґрунтуються на data-аналітиці. Ці та інші пропозиції обгово-
рювали у робочій групі. Але за два роки до парламентських 
виборів парламентарі говорять про повернення до мажори-
тарної системи. 

Це означає, що виборчу реформу, яка дала суспільству від-
криті списки, намагаються скасувати або відтермінувати. 
Цього не можна допустити, і саме тому ЧЕСНО долучив 
майже півсотні ГО та партій до підписання заяви з вимогою 
зберегти відкриті списки як здобуток демократії.

Перехід від електоральної до учасницької демократії — це 
один зі стратегічних пріоритетів ЧЕСНО. Через закриті списки 
і мажоритарну систему, які були раніше, громадяни не відчу-
вали свого безпосереднього впливу на формування влади. 
Відповідно, вони мінімально долучалися до функції контролю. 
Для того, щоб виборці контролювали владу після ї ї обрання, 
вони мають відчувати себе учасниками виборчого процесу. 

Крім того, нові виклики принесла пандемія. Парламентські 
партії діють недоброчесно і, прикриваючись COVID-19, до- 
зволили собі та іншим не звітувати про те, як витрачають 
держфінансування. Президент ветував закон про псевдо-
відновлення звітування партій на вимогу ЧЕСНО і ще понад 
60 організацій. Тепер Рада має напрацювати дієвий механізм 
і відновити звітування.

Руху ЧЕСНО у 2021 році виповнилося 10 років, і ми залишає-
мося вочдогом української політики та працюємо над зміною 
політичної культури. Ми контролюємо політичні фінанси та 
протидіємо політичній корупції. 

Віта Думанська
лідерка Руху ЧЕСНО
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Вступ
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Досягнення року

• Побороли кнопкодавство у Верховній Раді. Захистили Конституцію. 4
• Президент ветував закон про псевдовідновлення звітування партій на вимогу ЧЕСНО і ще понад 60 гро-

мадських організацій.
• Поступ у відкритості парламенту. На вимогу ЧЕСНО Верховна Рада погодилась оприлюднювати дані про 

МФО на своєму сайті.
• Ініціювали у парламенті скасування держнагород для колаборантів.
• Інститут Кеннана (США) публікує аналітику авторів ЧЕСНО.
• Посилюємо комунікаційну спроможність громад через навчання та менторство.
• Допомагаємо екоактивістам успішно захищати Біличанський ліс, екопарк «Осокорки», Совські ставки, 

Протасів Яр та інші важливі рекреаційні зони столиці.

Цифри року

• 4,8 млн користувачів сайту chesno.org

• 10 234 медіазгадки, з них 447 на телебаченні

• 563 публікації, зокрема спецпроєкти з «Українською правдою», «Главкомом», «Дзеркалом тижня», 

«Лівим берегом» та «Цензор.НЕТ» 

• 77 824 фоловери фейсбук-сторінки ЧЕСНО і 22 436 згадок у Facebook

• 59 155 підписників у Twitter 

• 5786 фоловерів на фейсбук-сторінці «ЧЕСНО.Київ»

• 21% знають логотип ЧЕСНО і ще +14% знають, чим займається організація, 

але не пригадують лого (дані PACT 2021 року)

• 7 виставок у віртуальному Музеї агітації та виборчого трешу 

• 2 виборчі марафони

• 2 чат-боти: «Вибори з ЧЕСНО» (ChesnoControl) 

та «ЧЕСНО про закони» 

• 2 «Школи комунікацій» для очільників громад 

та членів їхніх команд
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Реформи та робота парламенту

Олександр Саліженко
координатор парламентського напряму

У парламенті на нашу вимогу ввели сенсорну кнопку. Це ре- 
зультат дев’яти років боротьби. Наразі ми проходимо свід-
ками у кримінальних справах, де підсудними є нардепи- 
кнопкодави.

Організація продовжує працювати над упрозоренням ро- 
боти Верховної Ради та комітетів. Крім того, що ми домоглися 
згоди на публікацію інформації про міжфракційні об’єднан-
ня, Рух ЧЕСНО ініціював публікацію депутатських звернень 
у профілях нардепів. 

Організація популяризує використання відкритих даних 
сайту ВРУ. Саме тому ми запровадили у ЗМІ новий успішний 
формат #ПортретНардепа. Завдяки цим публікаціям читачі 
можуть дізнатися, як працює кожен політик у парламенті. 
Це можливо і завдяки інструментам «Поправки» та «Групи 
інтересів». 

Також організація аналізує співпрацю президента України з 
Верховною Радою. За всіма змінами у законопроєктах Ради 
виборці можуть слідкувати за допомогою чат-боту «ЧЕСНО 
про закони» завдяки TAPAS.

Ми стежимо за проведенням ключових реформ, зокрема ви-
борчої та партійної, а також реформи місцевого самовряду-
вання.

За два роки мають відбутися чергові парламентські вибори. 
Рух ЧЕСНО працює над тим, щоб громадяни зробили поін-
формований вибір, і розширює унікальну базу даних про по-
літиків — «ПолітХаб». 
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Що ми зробили?

• Захистили Конституцію. Побороли кнопкодавство

• Законопроєкт про скасування держнагород для колабо-
рантів ініціювали завдяки аналітиці Руху ЧЕСНО

• Апарат ВРУ погодився оприлюднити дані про МФО на 
сайті парламенту

• Пропозиції до Виборчого кодексу, сформовані на основі 
data-аналізу, подані голові робочої групи 

• 1619 користувачів «ЧЕСНО про закони». Новий чат- 
бот дозволяє відстежувати законодавчі ініціативи та зміни 

• 145 публікацій, із них:

- 13 матеріалів про роботу комітетів. Із засідань регламентно-
го та правоохоронного комітетів ведуться трансляції у Twitter

- 11 публікацій про роботу помічників нардепів, підсумки 
екватору роботи парламенту та аналіз поправкового спаму 
й виступів депутатів. Окрім цього проаналізовані законо-
давчі ініціативи і послання президента до парламенту

- 9 аналітик з аналізом роботи мажоритарників

- 7 публікацій #ПортретНардепа, а також аналіз історії 
зміни спікерів в Україні 

- 4 аналітики щодо груп інтересів у парламенті, найвпливо-
віших депутатів та #ЧЕСНОDigest про зв’язки нардепів 
на основі правок. Статті написані завдяки даним та інстру-
менту «Групи інтересів», який допомагає виявити 
зв’язки народних депутатів у парламенті на основі пода-
них законопроєктів та поправок. Провідна аналітикиня 
організації Оксана Ставнійчук перемогла у конкурсі жур-
налістських історій на основі відкритих даних #DataUp

- 4 публікації про наукові та почесні звання народних депу-
татів, зокрема ексклюзивний аналіз докторської дисерта-
ції Віктора Медведчука

- 3 унікальні аналітики про роботу МФО, секретаріатів 
фракцій та груп у парламенті, а також про енергоефектив-
ність будівель Верховної Ради

• 2 справи проти нардепів-кнопкодавів, ініційовані ЧЕСНО, 
де ми проходимо як свідки 
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«ПолітХаб» і Музей агітації

Андрій Дарковіч
координатор проєктів

«ПолітХаб» — найбільша інформаційна база про політиків в 
Україні, яка формується для збереження політичної пам'яті, 
створення інституту репутації та розвитку політичної культу-
ри. «ПолітХаб» трансформується з інформаційної бази у пов-
ноцінну аналітичну платформу. 

Завдяки міжнародному партнерству ЧЕСНО запустив додат-
ковий модуль Parlameter. Відтепер користувачі мають повну та 
якісну інформацію про роботу нардепів — як вони голосують, 
що говорять і які меседжі просувають на засіданнях, хто по-
рушує партійну дисципліну, які неформальні групи створено, а 
також що пишуть топові ЗМІ про цих депутатів. Такого набору 
функцій не має жоден з інструментів інших громадських орга-
нізацій в Україні. Проєкт підримує NED.

Цього року ми відкрили віртуальний Музей агітації та політич-
ного трешу. У ньому зібрано найцікавіші зразки агітації. Тема-
тичні виставки показують негативні прояви політичної куль-
тури. Задля того, щоб якісно змінити політичну культуру, 
Рух ЧЕСНО поширює тематичні матеріали до кожної виставки 
у партнерстві з топовими онлайн-медіа. Ініціативу підтримува-
ло Посольство Королівства Нідерландів в Україні (MATRA).

І відвідувачі Музею агітації та політичного трешу, і користувачі 
«ПолітХабу» можуть долучатися до формування цих баз 
даних — надсилати зразки агітації, інформувати про факти 
гречкосійства та інші недоброчесні випадки прояву політич-
ної культури.
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Підсумки

• 3,1 млн переглядів «ПолітХабу»

• 1556 профілів оновлено і 189 додано

• 1350 зразків агітації додано

• Оновили базу кейсів гречкосійства, яка тепер налічує 
1440 випадків та 600 фігурантів

• 7 виставок в Музеї агітації та виборчого трешу, які перегля-
нули понад 19 000 відвідувачів

• Зібрали понад 3300 нових експонатів агітації



Ігор Фещенко
координатор напряму «Політичні фінанси»

Протягом року Рух ЧЕСНО адвокатував відновлення звіту-
вання партійного фінансування та збереження повноважень 
НАЗК у сфері контролю за фінансуванням партій. 

Партії отримали 1,5 млрд гривень з бюджету країни за остан-
ні два роки. Проте вони досі не прозвітували, куди витратили 
ці кошти, невиправдано прикриваючись карантинними нор-
мами. Рух ЧЕСНО виступає за невідкладне відновлення фін-
звітування партій. Відповідні правки з’явилися у законопро-
єкті 5253-1, втім, під час голосування депутати, з одного боку, 
підтримали відновлення звітування, а з іншого — відмовили-
ся виключити з чинної редакції закону норму, яка і дозволяє 
партіям не подавати звітності.

Тому наша організація ініціювала звернення до президента з 
вимогою ветувати законопроєкт та відправити його на до-
опрацювання. Звернення підтримали понад 60 громадських 
організацій, журналістських редакцій та ініціатив. Законо-
проєкт 5253-1 повернули на доопрацювання. Відповідно, 
наша стратегічна ціль на 2022 рік — відновити повноцінне 
фінзвітування партій. 

Моніторинг партійних фінансів підтримує IFES.
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Політичні фінанси
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Що ми зробили?

• 125 матеріалів про політичні фінанси

• Дослідили 3000 фейсбук-сторінок партій, наближених 
до них організацій та політиків 

• На вимогу ЧЕСНО і ще понад 60 громадських організацій 
президент ветував закон про псевдовідновлення звіту-
вання партій

• Зібрали близько 1000 зразків зовнішньої реклами

• Стали учасниками двох робочих груп: по змінах до Вибор-
чого кодексу та написання нового закону «Про політичні 
партії України»

• Стали членами громради при НАЗК і координували напрям 
партійних фінансів
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Золото партій
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Дарина Лихенко
координаторка «Золота партій»

«Золото партій» — це унікальна база даних для журналістів і 
громадян про фінансування партій та виборчих кампаній, яка 
створена і працює завдяки підтримці IFES.

Інформація тут зібрана з 2016 року і регулярно оновлюється, 
зокрема 2021 року Рух ЧЕСНО додав дані податкової звітно-
сті бізнесу. Торік вперше в історії такі дані оприлюднили Мін-
цифра та ДФС. 

Для дослідників партійних фінансів дані корисні тим, що 
можна оцінити спроможність бізнесу фінансувати ті партії, 
яким у попередні роки до виборчих фондів перераховували 
мільйонні внески.

Зараз на «Золоті партій» можна побачити, що окремі підпри-
ємства та громадські організації перераховували партіям 
більше коштів, ніж складав їхній річний дохід. Через це постає 
питання про те, чиї гроші вони внесли від свого імені.

«Золото партій» акумулювало на одній платформі значну 
частину даних із відкритих реєстрів, що є більш зручним для 
дослідників грошей у політиці.

До «Золота партій» також автоматично потраплятимуть дані 
з Politdata — новоствореного реєстру фінзвітності партій 
НАЗК.

Що ми зробили?

• Інформаційна база містить дані про внески та витрати 
партій на 7 млрд гривень 

• Додано податкову звітність майже 500 000 юридичних 
осіб для верифікації спроможності фінансування партії

• Додано звіти понад 20 партій, в тому числі з Politdata

• Динаміка надходжень коштів партіям додатково відобра-
жається на точковій графіці

• Інструмент «Золото партій» представлений політичним 
партіям та журналістам 
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ЧЕСНО.Громади

Катерина Березюк
регіональна координаторка

Ми спостерігали за виборами на Франківщині, Херсонщині й 
Черкащині, у Конотопі, Борисполі, Броварах, Новгороді- 
Сіверському, Харкові і провели два онлайн-марафони.

Рух ЧЕСНО обговорив з іншими ГО та ЦВК варіанти протидії 
клонуванню та презентував із ЦВК та МВС чат-бот «Вибори з 
ЧЕСНО» (ChesnoControl). Телеграм-бот, розробку якого під-
тримало «Відродження», дозволяє громадянам класи-
фікувати порушення та повідомляти про них поліцію. 

Вибори на Франківщині були напруженими. Підрахунок голо-
сів із «мінуванням», приїздом нардепів та зниклими бюлетеня-
ми тривав понад тиждень. Нам вдалося провести у Facebook 
найуспішнішу кампанію з привернення уваги громадськості 
до кричущих порушень. Кампанія охопила 1 000 000 користу-
вачів. Із посиланням на Рух ЧЕСНО про події на Франківщині 
було близько 1500 медіазгадок.

Після місцевих виборів ми висвітлювали діяльність мерів у 
перші 100 днів влади та аналізували зарплату апарату. Проєкт 
підтримував PACT. Організація виступає за те, щоб задля міні-
мізації корупційних ризиків мери міст отримували гідну заробіт-
ну плату, а місцеві депутати — гідну компенсацію за роботу.

В рамках проєкту «ЧЕСНО.Громади» за підтримки NDI ми ана-
лізували ефективність роботи 25 місцевих рад, формування 
бюджетів та виконання передвиборчих обіцянок і провели 
дві «Школи комунікацій». 

Рух ЧЕСНО продовжить аналізувати фінансову спроможність 
громад та шляхи підвищення ефективності роботи місцевого 
самоврядування.
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Що ми зробили?

• 108 публікацій з аналізом роботи місцевих рад (склад та 
відвідуваність новообраних рад, бюджет) 

• 12 аналітик для спецпроєкту «100 днів мера»

• 10 цифрових бюлетенів з інформацією про кандидатів у 
нардепи та мери міст, які переглянули майже 9000 ви-
борців

• 8 матеріалів з аналізом декларацій депутатів місцевих рад 

• 6 інтерв’ю з головами громад

• 5 публікацій #ЛокдаунДемократії. Під приводом 
карантинних обмежень місцева влада невиправдано 
заблокувала важливі інструменти: громадські слухання, 
доступ до ОМС, роботу приймалень депутатів, обгово-
рень бюджету та мінімалізувала бюджет участі

• 4 матеріали про необхідність платити депутатам компен-
сацію за роботу та вводити законодавчі зміни в регламен-
тацію роботи комісій рад. Також оприлюднено антирей-
тинг прозорості комісій у радах обласних центрів і рейтинг 
витрат на ялинки та новорічні декорації міст

• 2 онлайн-марафони під час виборів

• 2 «Школи комунікацій» для голів громад та їхніх 
команд

• Чат-бот «Вибори з ЧЕСНО» (ChesnoControl)



Публічний звіт 2021. Рух ЧЕСНО 

ЧЕСНО.Київ

Сергій Огородник
координатор «ЧЕСНО.Київ»

«ЧЕСНО.Київ» стежить за роботою Київради і за тим, щоб 
рішення ухвалювалися в інтересах киян. Ми допомагаємо 
громаді успішно захищати рекреаційні зони, зокрема 
Біличанський ліс, екопарк «Осокорки», Совські ставки, 
Протасів Яр. 
 
До адвокації щодо збереження Біличанського лісу ЧЕСНО 
долучив зірок шоу-бізнесу, нардепів із різних партій, телеве-
дучих, головних редакторів, блогерів. Громадська організа-
ція подала заявку на «Премію відповідальності» Фонду 
родини Богдана Гаврилишина і вийшла у фінал, здобувши 
підтримку майже 4000 громадян.
 
Що стосується екопарку, то Рух ЧЕСНО долучив до підпи-
сання звернення до депутатів Київради понад 500 мешкан-
ців столиці. Прізвища депутатів, які підтримують забудовни-
ків, ми пообіцяли розмістити на бордах. Це питання так і не 
винесли на сесію у 2021 році. Політики, які лобіювали це 
рішення, стали кандидатами на відкликання. Ми вимагаємо, 
щоб партії позбавили їх мандатів.
 
Успішний досвід екоактивістів Рух ЧЕСНО популяризує зав-
дяки медіапартнерству із провідними ЗМІ та за підтримки 
«Відродження».
 
У 2022 році Рух ЧЕСНО продовжить стежити за тим, щоб ген-
план Києва приймали з урахуванням інтересів киян, як і зако-
нопроєкт «Про столицю», який зараз розглядає парламент.
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Що ми зробили?

• 66 публікацій, зокрема:

- 18 публікацій про роботу Київради та ведення трансляцій у 
Twitter із засідання комісій та сесій Київради. ЧЕСНО вимагає 
оприлюднювати поіменне голосування комісій Київради

- 15 матеріалів на екологічну тематику, зокрема 3 інтерв’ю 
з екоактивістами в партнерстві із провідними ЗМІ та істо-
рія успіху збереження Біличанського лісу

- 11 статей про кандидатів та перебіг виборів до місцевих 
рад Київщини

- 10 матеріалів про незаконні забудови столиці, зокрема 
спецпроєкт у партнерстві з «Українською правдою» про 
те, за кого з мерів Києва забудували найбільше рекреа-
ційних зон 

- 6 аналітик про 100 днів мера Києва, Ірпеня, Бучі та аналіз 
роботи мажоритарників Києва і Київщини. А також аналіз 
результатів виборів в області та розвитку партбудівництва 

- 5 матеріалів про роботу ОМС Київщини, зокрема аналіз 
маркерних голосувань для подальшої інформаційної кампа-
нії, направленої на відкликання недоброчесних депутатів

• Моніторинг роботи комітету з питань місцевого самовря-
дування Верховної Ради задля інформування киян про 
розгляд законопроєкту «Про столицю»  

• Розроблено навчальний безкоштовний онлайн-курс 
«Журналістські розслідування, адвокація і протидія коруп-
ції у сфері екології»

• 5786 фоловерів на сторінці «ЧЕСНО.Київ» у Facebook
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Взаємодія з урядом
COVID-19. Вакцинація

Ірина Латиш
менеджерка проєктів

Під час пандемії всі інституції долучилися до боротьби з 
COVID-19. Рух ЧЕСНО з 2020 року моніторить рішення місце-
вої влади, спрямовані на протидію вірусу. 

Наша громадська організація у партнерстві з «Пацієнтами 
України» та «Антикорупційним штабом» провела в цьому році 
тристоронній моніторинг вакцинації в Україні.

Навесні Рух ЧЕСНО реалізував пілотний проєкт громадсько-
го моніторингу вакцинації на Київщині задля виявлення й 
усунення проблем. У партнерстві зі Світовим банком 
та МОЗ прийнято рішення поширити цей досвід на інші ре-
гіони. Зокрема, громадський моніторинг відбувся на Черні-
веччині та Одещині.

Окрім моніторингу, ми проводимо репрезентативні опитування, 
які дозволяють виявити причини відтермінування вакцинації 
або відмови від неї. Дані допомагають з’ясувати, що може пере-
конати громадян вакцинуватися. Результати опитувань дозво-
лять Міністерству охорони здоров’я та його партнерам ефектив-
ніше планувати інформаційну кампанію щодо вакцинації.

Наступного року Рух ЧЕСНО планує поширювати досвід гро-
мадського моніторингу на менші громади. Захист населення 
від ковіду — це справа не лише МОЗ, але й органів місцево-
го самоврядування. 
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Що ми зробили?

• Моніторинг вакцинації у трьох областях (Київській, Черні-
вецькій та Одеській)

• Репрезентативні опитування пацієнтів віком від 60 років у 
двох областях (Чернівецькій та Одеській)

• Методологічна та аналітична підтримка моніторингу вак-
цинації у малих громадах

• Рекомендації для МОЗ для активізації вакцинації населен-
ня віком від 60 років

• Комунікаційні кампанії щодо вакцинації, зокрема в інфор-
маційній співпраці з UNICEF

Результати опитування пацієнтів, які 

відвідували лікарів-спеціалістів, а також 

структуровані інтерв’ю з самими 

лікарями продемонстрували значні 

можливості у посиленні ролі вторинної 

ланки медицини в залученні населення 

до вакцинації. Оскільки більшість 

застережень опитаних пацієнтів щодо 

вакцинації пов’язані з можливими 

негативними наслідками для їхнього 

здоров’я через наявність хронічних 

захворювань, саме лікарі-спеціалісти 

здатні переконати пацієнтів отримати 

щеплення. 
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моніторингу
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моніторингу вакцинації

від COVID-19
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КІЛЬКІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙЗА ФОРМАМИ ПРОВЕДЕННЯ
Міністерство:

соцполітики
розвитку економіки, торгівліта сільського господарства

освіти і науки

охорони здоров'я

енергетики

фінансів
розвитку громад і територій

молоді та спорту

інфраструктури

юстиції
захисту довкілля таприродних ресурсів

внутрішніх справ

культури та інформполітики

у справах ветеранів

закордонних справ

оборони

цифрової трансформації

з питань реінтеграції ТОТ*

* ТОТ — тимчасово окуповані території України
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ: 

ЧИ МОЖЕ ГРОМАДСЬКІСТЬ ВПЛИВАТИ? 1. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Кількість консультацій із громадськістю, про-
ведених протягом 2019 року та першого пів-
річчя 2020 року, сильно відрізняється у різних 
міністерствах, коливаючись від майже 300 
(Міністерство соціальної політики) до всього 
8 консультацій (Міністерство з питань реінте-
грації тимчасово окупованих територій) за 
півтора роки, які були проаналізовані. Графік 
чітко демонструє прірву між «лідерами» у про-
веденні публічних консультацій та міністерства-
ми, які практично не проводили обговорень.У трійці лідерів — Міністерство соціальної по-

літики, Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі та Міністерство освіти і науки. Варто 
зазначити, що кількість проведених консуль-
тацій залежить від специфіки роботи міні-
стерства: деякі з них є розробниками значної 
кількості нормативно-правових актів, що по-
требують обговорення, в той час як інші, на-
приклад Міністерство закордонних справ чи 
Міністерство оборони, з огляду на особливості 
своєї діяльності розробляють менше рішень, 
які потребують проведення публічних консуль-
тацій. Як було зазначено раніше, проєкт ЗУ 
«Про публічні консультації»10, що зараз пере-
буває на розгляді парламенту, містить перелік 
питань, що не підлягають обговоренню та не 
потребують проведення публічних консульта-
цій. Положення цього закону щодо проведен-
ня консультацій не поширюються, зокрема, «на 
правовідносини, пов’язані із загальною або 
частковою мобілізацією, введенням в Україні 
або в окремих ї ї місцевостях воєнного стану, 
застосуванням Збройних Сил України, прове-
денням операцій Об’єднаних сил, антитеро-
ристичних операцій та іншими невідкладними 
питаннями забезпечення обороноздатності 
держави», «проєктів актів, пов’язаних з підпи-
санням, ратифікацією, затвердженням, при-
йняттям міжнародного договору України або 

приєднанням до нього, а також припиненням чи 
зупиненням його дії», «на правовідносини, що 
регулюються Бюджетним кодексом України». Під час глибинних інтерв’ю представники мі-

ністерств також зауважували, що не всі рі-
шення, які приймаються міністерствами, по-
требують широкого залучення громадськості 
і проведення консультацій, а в окремих ви-
падках така вимога може навіть становити пе-
решкоду для ефективного реагування: 

Схожою є ситуація із консультуванням щодо 
змін, які регулюють внутрішні процедури мі-
ністерств і не мають на меті внесення концеп-
туальних змін: 

10 Кабінет Міністрів України. (2020). Проєкт ЗУ «Про публічні консультації».  

Отримано з https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70235

11 Інтерв’ю з представником Міністерства молоді та спорту України, грудень 2020 р.

12 Інтерв’ю 1 з представником Секретаріату Кабінету Міністрів України, грудень 2020 р.

«Коли йдеться про технічні функції чи потребу швидкого реагування на критичні ситуації, то тут повинен бути певний рівень довіри до влади. 
Якщо ми гальмуємо консультаціями механізм швидкого реагування, то чи це для нас добре? У таких ситуаціях спеціалісти повинні мати простір для швидкого та ефективного прийняття рішень»11.

«Є документи, які мають технічний характер — внесення змін у ті чи інші постанови міністерств, які приводять у відповідність документи до змін, що відбулись  у зв’язку з прийняттям нових законів чи нормативно-правових актів вищого порядку»12.

Публічний звіт 2021. Рух ЧЕСНО 

Взаємодія з урядом
Публічні консультації
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Руслана Величко
менеджерка проєктів

Рух ЧЕСНО працює над змінами до законодавства про 
публічні консультації. З 2020 року ми оцінюємо, як міністер-
ства консультуються з громадськістю задля вироблення по-
літик. Цього року ми підготували новий аналітичний звіт із 
рекомендаціями щодо вдосконалення процесу консульту-
вання.

Разом із Міністерством у справах ветеранів Украї-
ни наша організація розпочала повний цикл консультацій 
для вироблення політики у сфері ветеранського бізнесу. 
До розробки «Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив 
ветеранів до 2030 року» залучені всі стейкхолдери — вете-
рани, громадські організації, бізнес-асоціації, експерти та 
органи місцевої влади. 

Консультації відбуваються за підтримки Національного де-
мократичного інституту міжнародних відносин (NDI).

Що ми зробили?

• Аналітичний звіт «Оцінка якості консультацій Уряду із гро-
мадськістю»

• Меморандум про співпрацю з міністерством

• Дизайн-воркшоп для міністерства щодо розробки кон-
сультацій з громадськістю

• Пілотна консультація з ветеранами у Краматорську

• Комунікаційний план залучення стейкхолдерів до підго-
товки стратегії
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₴ 1 615 850 

NED
The National Endowment for Democracy 

₴ 2 240 906 

IFES
International

Foundation for Electoral

Systems

₴ 3 092 092 

NDI
National Democratic Institute

for International Affairs

₴ 2 204 740 

The World Bank

₴ 1 041 298

MATRA

Посольство Королівства Нідерландів

₴ 739 880

Міжнародний фонд

«Відродження»

₴ 230 988

Фонд «Євразія»,

проєкт МТД TAPAS

₴ 69 000

ІСАР «Єднання»

₴ 56 091
донати

Загалом

₴ 11 290 844
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Спецпроєкти

#ПортретНардепа

«Главком», «Цензор.НЕТ»

Агітація і політичний треш

«Українська правда», «Лівий берег»

100 днів мера

«Дзеркало тижня»

Локдаун демократії 

«Дзеркало тижня», «Хмарочос»

Інтерв’ю з екоактивістами

«Українська правда», «Главком»

30-та річниця відновлення незалежності

«Українська правда», «Цензор.НЕТ»

Серія ефірів за матеріалами «ЧЕСНО.Київ»

«Українське радіо» 

ЧЕСНО співпрацює з провідними українськими медіа — «Українською правдою», «Дзеркалом тижня», «Лівим 

берегом», «Главкомом», «Цензор.НЕТ», «Обозревателем», «24 каналом». Також нашими інформаційними парт-

нерами є «Суспільне», «Погляд», «7 телеканал», «Хмарочос», «Українське радіо». 

опитаних знають лого ЧЕСНО,ще +14% не пригадали логотип,але знають, чим займаєтьсяорганізація (дані PACT 2021 року)

21%
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Ключовим для Руху ЧЕСНО залишається парла-

ментський напрям, який відстежує просування 

важливих для країни реформ. З огляду на те, що 

народні депутати вже заявили про бажання від-

термінувати дію Виборчого кодексу, наша органі-

зація відстоюватиме незворотність демократич-

них змін. Чергові парламентські вибори мають від-

бутися за відкритими списками.

Ми розпочинаємо міжнародну співпрацю з нашими 

партнерами у Грузії та Молдові. Завдяки проєкту, 

який підтримує GIZ, ми напрацьовуємо методоло-

гію для порівняння ефективності роботи парла-

ментів цих країн. 

Також наша організація продовжує займатися пар-

тійною реформою і адвокатує зміни до законодав-

ства. Ми були одними з перших у громадському 

секторі, хто вимагав виділити кошти на державне 

фінансування партій, аби унезалежнити партійне 

будівництво від олігархів. І саме тому ми є ключо-

вою організацією, яка вимагає невідкладного від-

новлення фінансової звітності партій, яке у парла-

менті призупинили, невиправдано прикриваючись 

пандемією. У моніторингу партійних фінансів нашим 

стратегічним партнером є IFES.

Окрім моніторингу роботи парламенту та адвокації 

реформ, ЧЕСНО продовжить роботу над GR із 

ключовими міністерствами. І разом зі Світовим 
банком ми допомагаємо МОЗ та органам місце-

вого самоврядування проводити громадський мо-

ніторинг, аби ефективніше захищати громадян від 

COVID-19.

Після реформи децентралізації та місцевих вибо-

рів, які відбулися за системою відкритих списків, 

моніторинг роботи місцевих рад також є одним із 

наших пріоритетів. Команда ЧЕСНО визначає мар-

керні рішення рад і за результатами поіменних го-

лосувань депутатів формує списки недоброчес-

них політиків. З огляду на те, що значна частина 

депутатів місцевих рад потім стають кандидатами 

в народні депутати, ми маємо інформувати грома-

дян про те, за кого не варто більше голосувати. 

Загальноукраїнський моніторинг здійснюватиметь-

ся за підтримки PACT.

А для того, щоб результати моніторингу зберегли-

ся у політичній пам’яті й роль інституту репутації 

була визначальною на етапі формування списків 

кандидатів, наша організація додаватиме ці та інші 

відомості про політиків у «ПолітХаб». 

Вибір громадян має бути поінформованим. Тож 

одна зі стратегічних цілей — до парламентських 

виборів завершити трансформацію «ПолітХабу» 

з інформаційної платформи в інформаційно-аналі-

тичну та підготуватися до спостереження за агіта-

ційним процесом та волевиявленням громадян.
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