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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. 

 

Андрій Кучуран  
Керівник проектів Лабораторії демократичних 
трансформацій. Координатор Громадського руху 
ЧЕСНО на Буковині. 

 

Максим Волошин 
Комунікаційний менеджер Лабораторії 
демократичних трансформацій.  
Редактор Громадського ТБ Чернівців. 

 

Ольга Обершт 
Аналітик Лабораторії демократичних трансформацій. 
Редактор антикорупційного онлайн-ресурсу 
«Буковинські ґешефти». Активістка руху ЧЕСНО. 
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ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ В 2016 РОЦІ 

1. «БУКОВИНСЬКІ ҐЕШЕФТИ»: 

ПРОТИДІЄМО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ 
 

Часто бізнес-інтереси посадовців можуть заважати їм чесно працювати на 

державу чи громаду, оскільки спокусу використати повноваження для власної 

вигоди перебороти під силу не кожному. 

Для того, щоб допо-

могти буковинцям 

впоратися із «ділками» 

у місцевій владі 

Лабораторія 

демократичних 

трансформацій запу-

стила он-лайн проект 

«Буковинські 

ґешефти».  

З німецької мови «ґешефт» (geschäft) означає «прибуток». Цим терміном на 

Буковині ще здавна називали вигідну дрібну спекуляцію чи певний інтерес у 

справі. 

Адреса ресурсу – http://gesheft.cv.ua  

http://gesheft.cv.ua/
http://gesheft.cv.ua/
http://gesheft.cv.ua/
http://gesheft.cv.ua/
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 «Буковинські ґешефти» – це база даних з досьє осіб, які розпоряджаються 

публічними фінансами у Чернівцях та Чернівецькій області, де зібрана 

інформація про бізнесові інтереси чиновників: як прямі, так і опосередковані. 

Інструмент стане в нагоді журналістам, активістам та усім небайдужим особам, 

які тепер мають нагоду дослідити, чи є упередженими ухвалені місцевими 

чиновниками рішення. 

 

Окрім створення бази даних Лабораторія спільно із Громадським ТБ Чернівців 

INFOKEY зробили серію журналістських розслідувань про рішення, ухвалені в 

конфлікті інтересів. В результаті аналізу офіційних документів Чернівецької 

обласної ради та декларацій про майно та доходи представників влади ми 

виявили декілька ситуацій, які містять ознаки конфлікту інтересів та 

можливого порушення законодавства України та сприяли їхньому 

врегулюванню. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtN8KgqZo5QFDdN8YhF1ksEk6z6eCN3sb
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2. «РЕФОРМИ ЗБЛИЗЬКА»: ІНФОРМУЄМО БУКОВИНЦІВ ПРО ХІД РЕФОРМ НА 

КОНКРЕТНИХ МІСЦЕВИХ ПРИКЛАДАХ 
 

Документальний телепроект «Реформи 
зблизька» – це спільний продукт Лабо-
раторії демократичних трансформацій 
та Громадського телебачення Чернівців 
«Infokey». 7 випусків передач озвучив 
відомий український радіоведучий 
Дмитро Хоркін. Телесюжети на місце-
вих прикладах розповіли глядачам про 
можливості, що відкривають реформи у сфері прозорості місцевих бюджетів, 
державних закупівель та боротьби з корупцією, децентралізації, 
енергоефективності, податків, Конституції та можливостей для бізнесу 
внаслідок підписання Угоди про асоціацію. 

Окрім виробництва фільму, проект включав компонент підвищення обіз-
наності місцевих журналістів про реформи в Україні. Прес-зустрічі із рефор-
маторами національного рівня допомогли місцевим журналістам почути 
відповіді із перших вуст щодо реалістичності реформ, а також почерпнути нові 
знання та факти для своїх сюжетів. 
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3. РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ 
 

Директор Лабораторії демократичних трансформацій та член Наглядової ради 

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Вадим Міський на 

запрошення Офісу Ради Європи в Україні відвідав Литовський суспільний 

мовник – LRT. Про головні уроки винесені із досвіду реформ в Литві йдеться в 

його публікації у виданні «Новое время». 

http://nv.ua/ukr/opinion/miskyi/jak-stvoriti-uspishne-suspilne-movlennja-328529.html
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ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У 2016 році Лабораторія демократичних трансформацій залучила фінансу-

вання у обсязі 364 128, 74 грн. 

Ключові донори у 2016 році: 

 

Структура витрат організації у 2015 році: 

 

40%

19%

13%

7%

21%

Послуги консультантів, експертів

Виробництво медіа-продукції

Юридична експертиза

Адміністративні витрати

Організація заходів
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КОНТАКТИ 

 

Веб-сайт: democracylab.org.ua 

E-mail: labdem.ngo@gmail.com 

http://democracylab.org.ua/

