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Точка Доступу live: 
сталий розвиток НУО та 
жiттєздатних громад.

Точка Доступу до змiн: 
захист прав та iнтересiв 
жителiв регiону через 
спiвпрацю з органами 
державної влади та 
випрацювання спiльних 
рiшень.

Точка Доступу до послуг: 
органiзацiя i проведення 
тренiнгiв для НУО та органiв 
мiсцевого самоврядування, 
надання примiщення для 
проведення заходiв.

Точка Доступу до 
можливостей: надання 
малих грантiв для молодих 
НУО та iнiцiативних груп 
громадян.

Точка Доступу до 
експертного потенцiалу: 
залучення експертiв зi вciєї 
країни до участi у публiчних 
заходах регiону.

Точка Доступу до знань: 
пiдтримка i менторство 
громад та новостворених 
громадських органiзацiй, 
надання їм методологiчної, 
тренiнгової та експертної 
допомоги.

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
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Наша команда сприяє розвитку  громадських ор-
ганізацій сходу України та постійно звертає їх увагу 
на користь від організаційного розвитку. Організа-
ційний розвиток громадських організацій є запору-
кою сталого розвитку громадянського суспільства в 
цілому. Тренери та консультанти ГО “Точка доступу” 
надають інформаційно-консультаційну підтримку 
для неурядових організацій в цьому напрямку і в 
2019 році було надано  більше 30  консультацій для 
представників громадських організацій, ініціатив-
них груп, співробітників органів місцевого самовря-
дування.

Також ми самі системно працюємо над підсилен-
ням організаційної спроможності ГО «Точка досту-
пу». Зокрема, завдяки підтримці ІСАР «Єднання», 
наша команда оновила Комунікаційну стратегію ор-
ганізації. Після проведеної роботи були внесені змі-

ни як у внутрішні правила коммунікації, так і в наше 
спілкування з вами, наші колеги, партнери, клієнти 
та друзі. 

В нас з’явилась сторінка в Instagram:  
 

і тепер слідкувати за подіями, які ми проводимо для 
вас та з вами, стало зручніше. Також ми прагнемо 
йти в ногу з часом та оновили логотип  ГО «Точки до-
ступу»,  публічна презентація якого відбулася вже у 
2020 році. 

tochka.dostupu

ТОЧКА ДОСТУПУ live:
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УСПІШНІ ЛОКАЛЬНІ ГРОМАДИ

Вже третій рік поспіль наша команда впроваджує партнер-
ський проєкт «Успішні локальні громади». ГО “Точка досту-
пу” координує роботу в межах проєкту в Донецькій, Луган-
ській та Запорізькій областях.

Через співпрацю між органами місцевого самоврядування 
та місцевими активістами, учасники проєкту вчаться вивча-
ти потреби громади, виявляти запит людей. Після цього, ко-
манди втілюють міні-ініціативи на вирішення тих проблем, 
які були ідентифіковані під час проведення локального 
аналізу громади. В 2019 році в проєкті взяли участь 12 ко-
манд з Донецької, Луганської та Запорізької областей. Було 
проведено локальний аналіз у 12 громадах та впроваджено 
3  ініціативи у 3-ох регіонах.

Завдяки проєкту, група учасників відвідала Польщу з на-
вчальним візитом. Учасники побачили, як у маленьких насе-
лених пунктах Європи місцева влада будує діалог із громад-
ськістю, як органи місцевого самоврядування  реагують на 
запити населення для того, щоб бути максимально ефектив-
ними у своїй роботі. Для нашої команди головним резуль-
татом проєкту стало налагодження співпраці місцевої вла-
ди та неурядових організацій в громадах, які взяли участь 

в проєкті. Таким чином створились команди, які готові до 
конструктивного діалогу, які знають та вміють виявляти за-
пит людей та чути думку громади, які готові працювати із 
залученням  громадян до прийняття рішень в своїх містах, 
селах та селищах. 

Дякуємо команді тренерів та нашим партнерам ГО 
«Наше Поділля» та «Фундація  освіта для демократії» за 
плідну співпрацю. 

3 РЕГІОНИ
Донецька, Луганська та Запорізька обл.

12 ГРОМАД
взяли участь у проєкті

3 ІНІЦІАТИВИ
впроваджено
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ХАКАТОН MEET AND CODE

 Завдяки нашій команді, діти у місті Дружківка  Донецької 
області отримали можливість розвити свої знання в області 
робототехніки. Цього року в Дружківці вперше відбувся ха-
катон із робототехніки. Хакатон Meet and Code проводився 
командою громадської організації «Точка доступу» спільно 
з Комп‘ютерною академією ШАГ за фінансування корпора-
ції SAP, яка надає підтримку та забезпечує ресурсами непри-
буткові організації. В Україні Meet and Code реалізується Ре-
сурсним центром ГУРТ, що є партнером Глобальної мережі 
TechSoup. 

Під час заходу майже 30 дітей пройшли курс-інтенсив з ро-
бототехніки, де вони навчились збирати різноманітних ро-
ботів та маніпуляторів, а також програмувати їх у спеціаль-
ному середовищі програмування LEGO Mindstorm. Діти, 
винаходи яких були найкращими, отримали винагороди 
– інтерактивні іграшки. У багатьох дітей з’явилось бажання 
для подальшого розвитку у сфері програмування та штучно-
го інтелекту. Деякі захотіли у майбутньому стати розробни-
ками-програмістами.

30 ДІТЕЙ 
пройшли курс-інтенсив з 

робототехніки
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10 громад у Донецькій області, більше сотні зацікавлених 
учасників та учасниць, десятки проаналізованих документів 
місцевих рад – команда «Точки доступу» просувала інстру-
менти локальної демократії в регіоні та надавала знання 
і покращувала  навички  громадян щодо використання ін-
струментів партисипативної демократії в громадах. Неупе-
реджена статистика доводить: чим більше члени громади 
можуть взаємодіяти з владою та впливати на прийняття рі-
шень в своїй громаді, тим вищий та кращий рівень життя 
буде у цьому селі чи місті, тим вищім буде соціальний ка-
пітал цієї громади. Отже, з результатами моніторингу на-
явності інструментів локальної демократії в 10 цільових 
громадах можна ознайомитись за посиланням: https://
dostupoint.org.ua/analiz-mehanizmiv-ucasti-cleniv-gromad-
v-miscevomu-samovraduvanni І не засмучуйтесь, що поки їх 
не багато. Громади отримали рекомендації та знання, що 
допоможуть розвиватися в цьому напрямку! А громадяни 
змогли в зрозумілій формі отримати поради, як використо-
вувати те, що вже є. 

Проєкт «Демократія для людей» реалізовувався в межах 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінан-
сової підтримки Швейцарської агенції розвитку та спів-
робітництва (SDC) та Шведського агентства з питань 
міжнародного співробітництва (Sida).

ДЕМОКРАТІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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АТЕСТАЦІЯ ДЕПУТАТІВ 
МІСЦЕВИХ РАД

В 2019 році, як і два роки до цього, ми продовжили участь 
у проєкті “Атестація депутатів місцевих рад”. Атестація депу-
татів Краматорської міської ради проводиться аналітиками 
«Точки доступу» протягом трьох років. Ініціатива реалізуєть-
ся з метою підвищення рівня відповідності діяльності місце-
вих депутатів законам України, а також практикам належного 
управління за допомогою персоніфікованої оцінки кожного 
окремого депутата, а також з метою збільшення обізнаності 
населення про діяльність місцевих депутатів. 
Завдяки нашій роботі в рамках проєкту, депутати Краматор-
ської міської ради додали на сайт ради інформацію, якої не 
вистачало. Зокрема, деякі депутати додали контактні теле-
фони громадських приймалень та актуалізували інформацію, 
яка вже була присутня на сайті - це місце, день та час прийому 
Була створена інтерактивна мапа громадських приймалень 
депутатів міської ради. Тепер громадяни можуть у зручний 
спосіб отримати інформацію про те, де та коли веде прийом 
депутат їхнього округу. Це підвищує рівень поінформованості 
громадян та їхній доступ до взаємодії з обранцями. Всі де-
путати отримали індивідуальні рекомендації як підвищити 
рівень та якість взаємодії із виборцями, та найактивніші де-
путати вже впровадили зміни у своїй роботі. Підтверджен-

ням ефективності подібної роботи є результати «Індексу пу-
блічності місцевого самоврядування». У 2019 році найвищий 
показник публічності має депутатський корпус Краматорсь-
кої міської ради – 78,13%, що на 2% більше, аніж у 2017 році. 
Вдосконалення роботи депутатів Краматорської міської ради 
дозволило посісти 4-те місце у загальнонаціональному рей-
тингу серед депутатів 24 міських рад. 

Проєкт “Атестація депутатів місцевих рад” впровад-
жується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет 
виборців України» разом з партнерськими організаціями з 
16-ти регіонів України за підтримки Національного фонду 
демократії (NED, США). ГО «Точка доступу» ” є партнер-
ською організацією, що впроваджує проект в одному з 16 
регіонів. У 2016 році апробація методології відбулася в міс-
цевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження», з 2018-го року за підтримки Між-
народного фонду «Відродження» відбувається розробка 
веб-платформи «Місцеві депутати. Атестація».

4 МІСЦЕ
у загальнонаціональному 
рейтингу серед депутатів 

24 міських рад
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Працюючи в місцевих громадах, ми продовжували створю-
вати умови для залучення різних груп громадян до участі 
у місцевому самоврядуванні. Такою стала діяльність в ме-
жах нашого проєкту «Маємо вплив в регіонах», що був ре-
алізований в рамках роботи Мережі Хабів громадянського 
суспільства України за підтримки Програми розвитку ООН. 
Проєкт був спрямований на підвищення рівня участі саме 
вразливих категорій громадян у процесах прийняття рішень 
на місцевому рівні. 
В рамках проєкту аналітики нашої команди провели дослід-
ження стану інструментів локальної демократії у 4 громадах 
Донецької області та розробили індивідуальні рекоменда-
ції, щодо покращення цих документів. Основна мета - ство-
рити умови для того, щоб різні цільові групи мали мож-
ливість впливати на процеси прийняття рішень у громадах. 
В межах проєкту також пройшли навчання з адвокації, про-
сування прав та інтересів вразливих категорій громадян. Ко-
манди учасників обрали напрямки, в яких спланували свою 
діяльність і розпочали роботу за нашої консультаційної під-
тримки. Команда зі Слов’янська вирішила зайнятися питан-
ням захисту інтересів людей поважного віку. Було розробле-

но положення про консультаційно-дорадчий орган – «Раду 
сеньйорів». Команда з Дружківки зайнялась питанням вне-
сення змін до положення про «Громадський бюджет міста 
Дружківки». Мета цієї роботи - зробити щоб проєкти, які 
реалізують за кошти бюджету, були загальнодоступними,  і 
всі мешканці громади могли користуватися цими об’єктами. 
Такі ініціативи – це довгий шлях. Проте результати – дов-
готривалі, бо несуть системні зміни для мешканців громади.

МАЄМО ВПЛИВ В РЕГІОНАХ

4 громади
ДОСЛІДИЛИ

ІНСТРУМЕНТИ ЛОКАЛЬНОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ

РОЗРОБЛЕНО ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОНСУЛЬТАЦІЙНО-

ДОРАДЧИЙ ОРГАН – 
«РАДУ СЕНЬЙОРІВ»

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
МІСТА ДРУЖКІВКИ»
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Наша команда також долучилась до проведення скринінгу 
та глибинних інтерв’ю з керівниками  громадських органі-
зацій та благодійних фондів для дослідження діяльності ор-
ганізацій громадянського суспільства в п’ятнадцяти грома-
дах Донецької та Луганської областей.
Дослідження проводила Програма ООН з відновлення та роз-
будови миру. В якості індивідуального консультанта виступи-
ла експертка з соціологічних досліджень Олена Бікла. 
Робота була спрямована на виявляння організаційної спро-
можності та дієвості ОГС протягом 2014 – 2019 рр. з приділен-
ням особливої уваги останньому року їхньої діяльності. Було 
проведено 26 інтерв’ю в громадах Луганської області та 20 
інтерв’ю в громадах Донецької області.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОГС В ПО-
ДАЛЬШОМУ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ:
•   для прийняття міжнародними і національними партне-

рами рішень, заснованих на фактичних даних, які мо-
жуть посилити результати у сфері розбудови громадської 
безпеки та соціальної згуртованості;

•  для оцінювання ефективності і впливу роботи щодо розбу-
дови інститутів громадянського суспільства як показника 
розвитку ОГС, оскільки результати дослідження дозволя-
ють порівнювати між собою достатньо велику кількість 
організацій, що їх представлено в різних громадах та в 
різні періоди;

•  для якісного наповнення затребуваним змістом та форма-
ми навчальних програм, які розробляються та впроваджу-
ються міжнародними організаціями та спрямовані на ак-
тивістів третього сектору;

•  для розроблення політик і програм ОГС, стратегічного пла-
нування, розроблення комунікаційної стратегії тощо;

•  для громадського коучингу з метою планування організа-
ційного розвитку тощо.

26 ІНТЕРВ’Ю
проведено в Луганській обл.

20 ІНТЕРВ’Ю
проведено в Донецькій обл.
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Як оцінити роботу місцевого самоврядування? Є такий ін-
струмент оцінки — “Індекс публічності місцевого самовря-
дування”. Він реалізується вже шостий рік поспіль й має на 
меті оцінити, наскільки публічно приймаються рішення і 
втілюється в життя політика муніципалітетів, і яким є вне-
сок основних суб’єктів місцевого самоврядування – місько-
го голови, депутатів та виконавчих органів – в цей процес. 
Вимірювання здійснюється мережею партнерів, яку було 
створено у 2013 році з ініціативи Громадянської мережі 
ОПОРА у Львові. З 2017 року вимірювання здійснювалося 
також у тимчасово перенесених обласних центрах Донець-
кої та Луганської областей.
Наші аналітики взяли участь у вимірюванні «Індексу пу-
блічності місцевого самоврядування» у Донецькій області, 
який був реалізований за підтримки Громадянської мережі  
“ОПОРА” міста Львова

З результатами дослідження можна ознайомитись за поси-
ланням
https://dostupoint.org.ua/node/305

ІНДЕКС ПУБЛІЧНОСТІ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Індекс – це практичний інструмент, що дозволяє всесторон-
ньо оцінити та порівняти між собою рівень прозорості, від-
критості та підзвітності муніципальних інституцій у їхній 
взаємодії з мешканцями. Результатом такого дослідження є 
рейтинг публічності муніципалітетів, а також окремих його 
суб’єктів: міських голів, виконавчих органів та депутатів міс-
цевих рад. 

Унікальність Індексу публічності полягає в тому, що комплекс-
ній оцінці підлягає широкий спектр функцій та напрямків діяль-
ності муніципалітету – забезпечення доступу до публічної ін-
формації, доступність адміністративних послуг, регуляторна 
політика, оприлюднення місцевих нормативно-правових актів, 
прозорість бюджетного процесу, забезпечення участі громад-
ськості, функціонування офіційного веб-сайту, оприлюднення 
містобудівних та програмних документів, оприлюднення ін-
формації у форматі відкритих даних. Цим Індекс публічності 
відрізняється від інших моніторингових досліджень, які ак-
центовано оцінюють окремі аспекти публічного урядування 
(моніторинг дотримання законодавства про доступ до публіч-
ної інформації, відкритості офіційних веб-сайтів або моніто-
ринг розвитку електронної демократії). Окрім того, в рамках 
Індексу публічності оцінюються не лише муніципалітети в 
цілому, але й окремо суб’єкти владних функцій – міські голови, 
виконавчі органи та депутати.
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2019 рік – рік виборчих кампаній. Враховуючи, що одним із 
стратегічних завдань нашої команди є розвиток інструментів 
демократії, а вибори це один із таких інструментів, ми не змог-
ли залишитись осторонь цих процесів. 

Тренери ГО “Точка доступу” в 2019 році пройшли навчання 
на тренінгу для тренерів  “Центру управління навчанням учас-
ників виборчих процесів” та отримали Сертифікати від ЦВК та 
Міжнародної Фундації виборчих систем (IFES).  Сертифіковані 
тренери нашої команди та залучені тренери організацій-пар-
тнерів під час двох національних виборчих кампаній 2019 року 
проводили навчання для членів окружних та дільничних ви-
борчих комісій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпро-
петровській областях.  Загалом в цих 4 областях пройшло 149 
заходів за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем 
(IFES), в яких взяли участь 13570 членів виборчих комісій.

Команда ГО «Точка доступу» також доєдналась в якості ре-
гіонального партнера в Донецькій області до національної 
кампанії спостереження за ходом виборчих кампаній Гро-
мадянської мережі ОПОРА. Також ми забезпечували підго-
товку та організацію роботи незалежних громадських спо-
стерігачів на виборчих дільницях у день голосування. Наша 
співпраця була спрямована на процес моніторингу, інфор-
мування та оперативного реагування на порушення вибор-
чого законодавства. Ми впевнені, що саме завдяки подіб-
ному незалежному громадському спостереженню можливо 
запобігти низці порушень та сприяти прозорості та відкри-
тості виборчих процесів.

Загалом на двох національних виборчих кампаніях 2019 
року у Донецькій області  було залучено близько 200 осіб, 
які здійснювали спостереження на дільницях, в окружних 
виборчих комісіях, на вулицях міст, проводили моніторинг 
ЗМІ, відвідували зустрічі кандидатів, зверталися до правоо-
хоронних органів, готували інформаційні повідомлення, ро-
били аналітичні продукти, не спали по кілька діб, для того, 
щоб  зробити крок до демократичних, прозорих та чесних 
виборів. 

ПРОСУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННО-
СТЕЙ ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ

4 РЕГІОНИ
Донецька, Луганська, Запорізька 

та Дніпропетровська обл.

149 ЗАХОДІВ

13570 УЧАСНИКІВ
членів виборчих комісій
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В червні та грудні команда ГО «Точки доступу» займалася ор-
ганізацією та проведенням інформаційно-просвітницьких зу-
стрічей перед першими місцевими виборами до ОТГ в грома-
дах Донецької, Луганської та Харківської областей. Команда 
тренерів та організаторів провела 64 зустрічі.

Вчителі та медсестри, кандидати в депутати та кандидати  на 
голову об’єднаної ОТГ, члени виборчих комісій, звичайні ви-
борці – всіх їх хвилює перспектива процвітання їхньої грома-
ди. Під час зустрічей людей цікавило чи залишиться в громаді 
школа та амбулаторія, як буде наповнюватися бюджет, куди 
будуть направлятися видатки, як змінюються повноваження 
депутатів сільських та селищних рад та багато інших питань. 
Команда ГО «Точки доступу» рада була сприяти підвищенню 
рівня обізнаності людей  щодо процесу створення ОТГ. Зага-
лом інформаційні зустрічі відвідало 569 учасників та учасниць. 
Зустрічі проводилися в рамках проекту «Підтримка належ-
ного врядування в місцевих громадах як складової реформи 
децентралізації» Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗУСТРІЧІ 
НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШИХ ВИБОРІВ В ОТГ

3 РЕГІОНИ
Донецька, Луганська 

та Харківська обл.

64 ЗУСТРІЧІ 569 УЧАСНИКІВ
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

721269,39 ГРН
ЗАГАЛЬНІ ВИДАТКИ 

ЗА 2019 РІК

805594,66 ГРН
ЗАГАЛЬНІ НАДХОДЖЕННЯ 

ЗА 2019 РІК
89 %

11 %

 ГРН
 НА ПРОЄКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

86900 ГРН 
НА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

РОЗВИТОК
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ПРАВЛІННЯ ТА НАГЛЯДОВА РАДА

Світлана Ткаченко 
Голова Правління

Альона Доля Світлана Куц Олег Гришин

 Олександр Клюжев  Валентина Дьомкіна Дмитро Ткаченко Тетяна Дурнєва Надія Пашкова
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Анастасія Прокопенко,
виконавча директорка

Наталія Боровська,
менеджерка проєктів

Ольга Мартиновська, 
фінансова директорка

Світлана Агаджанян,
PR-менеджерка

Роман Кисленко,
керівник аналітичного 

відділу

Ілля Перекрестов,
аналітик організації

Ольга Попченко,
 PR-менеджерка проєктів

Єлизавета  Несен, 
спеціалістка з IT-рішень

Катерина Жемчугова,
 асистентка проєктів

НАША КОМАНДА
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Михайло Солорьов Олександр Дерека  Інна Чеканова Людмила Квітко

 Ірина Святченко Марія Макарович Євгеній Тверезий Оксана Савєльєва Яна Твереза

В 2019 РОЦІ МИ РАЗОМ ПРОСУВАЛИ 
ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ В РЕГІОНІ
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НАШІ ПАРТНЕРИ
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