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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
Лабораторія демократичних трансформацій – це громадська організація у м. 

Чернівцях, що працює з 2013 року.  

Робота організації відбувається у трьох ключових напрямах: 

1. Становлення прозорого, відкритого та підзвітного врядування в Україні 

через впровадження антикорупційних інструментів, участі громадян в 

прийняті рішень; 

2. Підвищення обізнаності виборців задля усвідомленого та вільного 

голосування; 

3. Підтримка свободи слова та розвиток суспільного мовлення. 

 

Прозоре, 
відкрите та 

підзвітне 
врядування

Підвищення 
обізнаності 

виборців

Свобода слова 
та розвиток 
суспільного 
мовлення
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КОМАНДА ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Вадим Міський 
Директор Лабораторії демократичних трансформацій.  
Член Наглядової ради Національної суспільної 
телерадіокомпанії України. 

 

Оксана Ващук-Огданська 
Заступниця директора Лабораторії демократичних 
трансформацій. Експерт у сфері доступу до публічної 
інформації та участі громадськості у прийнятті рішень. 
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Член організації. Директор Чернівецького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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1 ПРОЗОРЕ, ВІДКРИТЕ ТА ПІДЗВІТНЕ ВРЯДУВАННЯ  

1.1 НОВИЙ СТАТУТ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ –  

РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ ЧЕРНІВЧАН БРАТИ УЧАСТЬ  

В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ СПРАВАМИ 
 

Експерти Лабораторії демократичних трансформацій Оксана Ващук-Огданська 

та Вадим Міський взяли участь у розробці пропозицій до Статуту міста 

Чернівців, який був прийнятий міською радою 25 вересня 2015 року.  

Завдяки роботі експертів Лабораторії у Статуті міста з'явилися норми що 

розширюють можливість для участі громадськості у прийнятті рішень:  

 громадські слухання; 

 загальні збори громадян за місцем проживання; 

 електронні петиції; 

 місцева ініціатива; 

 утворення наглядових рад комунальних підприємств; 

 створення стратегічного плану міста.  

Також, Статут тепер містить вимоги щодо складання стратегічного плану міста 

за участі різних зацікавлених сторін.  

Стратегічний план повинен стати справжнім орієнтиром для місцевої влади, 

підприємців, освітян, громадських активістів, і дозволить завдяки спільним 

діям сприяти розвиткові Чернівців. 

http://democracylab.org.ua/chernivtsi-otrymaly-novyi-statut/
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1.2 СПІВПРАЦЯ ІЗ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ БУКОВИНИ 

Форум “Влада і громада: чесна розмова про майбутнє Буковини”, що відбувся 

8 грудня 2015 року, зібрав у Мармуровій залі Чернівецького університету 

понад 100 учасників – громадських активістів, представників виконавчої влади, 

політичних партій, що пройшли до міської ради, провідних українських 

експертів з питань належного врядування в різних сферах, а також 

представників ЗМІ.  

Учасники Форуму обговорили стратегічні питання розвитку Чернівців, 

енергетичну безпеку та енергоефективність міста, розвиток інфраструктури та 

безбар’єрного середовища, а також питання відкритості та підзвітності 

новообраних місцевих рад на Буковині. 

  

 

  

http://democracylab.org.ua/u-chernivcyax-vidbuvsya-forum-vlada-gromada-chesna-rozmova-pro-majbutnye-mista/
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2 ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ВИБОРЦІВ ЗАДЛЯ 

УСВІДОМЛЕНОГО ТА ВІЛЬНОГО ГОЛОСУВАННЯ 

2.1 ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ «СИЛЬНІ ГРОМАДИ – ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА» 
 

В рамках кампанії експерти Лабораторії демократичних трансформацій вели 

активну інформаційну кампанію серед виборців, яка включала інформування 

про роботу попереднього складу Чернівецької міської та Чернівецької 

обласної ради. 

Кампанія також мала на меті надати громадянам інструменти оцінки 

здійсненності обіцянок, які вони чують від кандидатів на місцевих виборах. 

Крім того, в рамках інформаційної кампанії ми попереджали виборців про 

небезпеки, які несе підкуп виборців й нехтування голосуванням. 

  

http://democracylab.org.ua/chernivecka-oblrada-majzhe-polovina-d/
http://democracylab.org.ua/chernivecka-oblrada-majzhe-polovina-d/
http://democracylab.org.ua/chernivecka-oblrada-majzhe-polovina-d/
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Заходи Лабораторії демократичних трансформацій відбулися у місті Чернівці 

та 11 районах області. В рамках проекту ми розробили та поширили 

“Світлофор для виборця“, який допоміг розібратися у реалістичності 

кандидатських обіцянок. Кампанія включала також виготовлення соціальних 

відео-роликів та публікації у ЗМІ Чернівецької області. 

Протягом передвиборчої кампанії ми звернулися до депутатів міської та 

обласної ради із пропозицією прозвітувати виборцям про попередню роботу. 

Для більшості депутатів, що прийняли пропозицію, це стало першим 

публічним задокументованим звітуванням. 

  

 

http://democracylab.org.ua/laboratoriya-zibrala-propozici%D1%97-shhodo-rozvitku-gromad/
http://democracylab.org.ua/laboratoriya-zibrala-propozici%D1%97-shhodo-rozvitku-gromad/
http://democracylab.org.ua/gromadski-aktivisti-sklali-spisok-n/
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3 ПІДТРИМКА СВОБОДИ СЛОВА ТА РОЗВИТОК 

СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ 

3.1 СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ 
 

23 жовтня на конференції з обрання члена Наглядової ради Національної 

суспільної телерадіокомпанії України у сфері захисту інтересів дітей та молоді 

був обраний Вадим Міський, директор Лабораторії демократичних 

трансформацій та координатор експертних груп Реанімаційного Пакету 

Реформ.  

Відповідно до Закону "Про суспільне телебачення та радіомовлення України", 

Наглядова рада призначатиме керівництво Суспільного мовника, його 

напрями діяльності та визначатиме умови й розміри оплати праці працівників. 

У своєму виступі Вадим Міський звернув увагу на 

величезну відповідальність громадського сектора за 

створення НСТУ, адже більшість у наглядовій раді 

буде саме від представників громадських організацій, 

а не політичних сил.  

За створення, запуск та незалежне функціонування 

Суспільного відповідатимуть люди, яких делегувало 

суспільство. 

https://www.youtube.com/watch?v=zyInycoDRPY
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3.2 ТЕЛЕВІЗІЙНІ ДЕБАТИ СЕРЕД ПАРТІЙ, ЩО БАЛОТУВАЛИСЯ ДО  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2015 РОКУ 
 

Розвиток культури передвиборчих дебатів залишається важливим завданням 

суспільних мовників, задля забезпечення неупередженого та об’єктивного 

інформування громадян про учасників виборчого процесу. 

В рамках роботи напряму “Підтримка свободи слова та розвитку суспільного 

мовлення” Лабораторія демократичних трансформацій спільно з телеканалом 

“Буковина” прямоефірні телевізійні дебати серед представників політичних 

партій, що балотувалися до Чернівецької міської ради на виборах 2015 року. 

Дебати проводилися у партнерстві з Рухом ЧЕСНО на Буковині та ініціативою 

“Infokey” й були покликані надати рівні умови та можливості усім політичним 

силам з роз’яснення власної програми, а виборцям – об’єктивну інформацію. 

 

 

  

http://democracylab.org.ua/u-chernivcyax-vidbulisya-teledebati-ser/
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ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У 2015 році Лабораторія демократичних трансформацій залучила фінансу-

вання у обсязі 352 805, 50 грн. 

Ключові донори у 2015 році: 

 

Структура витрат організації у 2015 році: 

 

44%

19%

18%

6%

14%

Послуги консультантів, експертів

Проведення заходів та поїздок

Видання та друк матеріалів

Адміністративні витрати

Юридична експертиза
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КОНТАКТИ 

 

Веб-сайт: democracylab.org.ua 

E-mail: labdem.ngo@gmail.com 

http://democracylab.org.ua/

