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Інформація про результати діяльності ВБФ «Громадянська енергія»
за 2017 рік
Всеукраїнський благодійний фонд „Громадянська енергія” є неурядовою
неприбутковою організацією , яка зареєстрована М іністерством юстиції України у
1998

р.,

з

основним

видом

діяльності

«ДІЯЛЬНІСТЬ

ГРОМАДСЬКИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ».

Фонд
розвиткові

засновано з метою впровадження програм та проектів, що сприяють
законодавства,

демократизації

ринкових реформ, реформ у сфері
захистові

довкілля

та

реалізації

суспільних

охорони здоров’я
екологічних

відносин,

здійсненню

та громадського здоров’я,

програм,

культурної спадщини,

застосуванню передових інформаційних технологій та інформації засобом створення
Веб-сайтів, іншіх видів статутної діяльності.
Головні напрямки діяльності, цілі та завдання Організації:

• сприяння фінансуванню, інформаційному та організаційному забезпеченню
законотворчих процесів з важливих питань економічного, соціального та
культурного життя держави та участь у популяризації та р о з ’я сненні
законопроект ів;
• сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства;
• сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місг;евих
та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціальноекономічного становища суспільства, екологічної ситуації в Україні;
• подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації,
інформаційної інфраструктури;
• сприяння
відродженню,
збереженню
та
забезпеченню української
національної культури, розширенню сфери застосування української мови у
відповідності із Конституцією та законами України, підвищенню рівня
освіти та професійної підготовки, обмінів накопиченим досвідом і знаннями;
• сприяння розвитку культури, в тому числі, реалізації програм національнокультурного розвитку, доступу всіх верств населення до культурних
цінностей та художньої творчості

Головні дж ерела фінансування:
Благодійні

внески

українських

організацій,

грантові

надходження

на

здійснення проектів технічної допомоги від міжнародних організацій - CIDA,
PAUCI, USAID, М іж народний фонд «Відродження», Канадський Інститут
Українськиї Студій (Університет Альберти, Канада), Ю НІСЕФ.

Впродовж своєї діяльності ВБФ «Громадянська енергія отримував гранти від:
1) Канадського агенства міжнародного розвитку, Канадський Інститут українських
студій, університет Альберти, для здійснення проектів:
- Канадсько-Український проект законодавчої співпраці (1996-1999);
- Канадсько-Український законодавчий і міжурядовий проект (2000-2004);
- проект «Створення веб-сайту „Україна - А льберта” (2002-2003);
2) Канадського Інституту Українських Студій, Університет Альберти, Богдан Клід,
для
здійснення „Українського проекту прозорого моніторингу виборів - 2004” (09-12,
2004р.),
3) Freedom House для здійснення проекту:
„Залучення польського досвіду страхування експортних кредитів” за грантом
через Польсько-Американсько-Українську ініціативу про співпрацю (РАПСІ) у
2002-2003 рр;
4) Ю НІСЕФ для здійснення проекту:
„Законодавство щодо загального йодування солі солі: обговорення завдань і
громадська підтримка" (2005-2006),
5) GTZ (Німеччина) для здійснення проекту:
«Законодавча підтримка розвитку ремісничої діяльності в Україні» (2009-2010),
6) Від М іжнародного фонду „Відродження” :
- для виконання робіт „Оцінка результатів діяльності програми у 2000 році”
(2000);
- та реалізацію проекту «Законодавча підтримка участі громадськості у боротьбі з
тютюнокурінням в Україні» - за грантом Інституту Відкритого суспільства через
М іжнародний фонд „Відродження” (2004).

Основні проекти та досягнення Організації
1. Канадсько-Український

проект законодавчої співпраці

здійснений

за

фінансової підтримки Канадської агенції міжнародної співпраці у 1996-1999
р.р, - внесено пропозиції до законодавства України у сфері: енергетики і
енергозбереження,

податкової політики

сільського

господарства

фондового

ринку,

і

і бюджетного

земельних

пенсійної

відносин,

реформи;

-

процесу, розвитку

інвестиційної

законопроекти

політики,

розроблені

із

залученням досвіду Канади;
2. Канадсько-Український законодавчий і міжурядовий проект, 2000-2004
р.р, побудований на досвіді впровадження Канадсько-Українського проекту
законодавчої

співпраці,

співпраці,

внесено

-

за

підтримки

пропозиції

до

Канадської

агенції

законодавства

міжнародної

України

у

сфері:

інформаційної політики і культури, банківської справи, адміністративнотериторіальної реформи, реєстрація прав на нерухоме майно в Україні, права
пацієнтів, протидія тютюнокурінню, залучення громадськості до прийняття
рішень органами влади;

- законопроекти розроблені із залученням досвіду

Канади;
3. Реалізація проекту за грантом М іжнародного фонду „Відродження” „Оцінка
результатів діяльності програми у 2000 році” -

подано звіт до МФ

«Відродження;
4. Реалізація двох програми «Літні студії в Україні для студентів Української
школи у Едмонтоні, Канада» у 2001, 2003 роках.
5. Реалізація
експортних

проекту

„Залучення

кредитів”

за

польського

грантом

Freedom

досвіду
House

страхування

через

Польсько-

Американсько-Українську ініціативу про співпрацю (PAUCI) у 2002-2003 рр вироблено рекомендації для Міністерства економіки України;
6. Створення веб-сайту „Україна - Альберта”, що присвячений Україні та
канадській провінції Альберта у 2002-2003 p.p. Проект фінансувався Урядом
Альберти - створено сайт;
7. Реалізація

проекту

„Законодавча

підтримка

участі

громадськості

у

боротьбі з тю тю нокурінням в У країні” за грантом Інституту Відкритого

суспільства через М іжнародний фонд „Відродження” у 2004 р - внесено
законопроект, пропозиції враховані у діючому законодавстві України;
8. Реалізація „Українського проекту прозорого моніторингу виборів - 2004”
за

грантом

Канадського

Інституту

Українських

Студій,

Університету

Альберти, Канада у вереси і-грудні 2004р. - підготовлено групи спостерігачів у
Луганській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Одеській

областях на

виборах 2004 року;
9. Реалізація

проекту

„Законодавство

щодо

загального

йодування

солі:

обговорення завдань і громадська підтримка" протягом 2005-2006 рр. за
підтримки

ІОН1СЕФ

-

розроблено

законопроект,

частково

положення

пропозицій враховані у законодавстві України;
10.У

співпраці

з

Інститутом

законодавства

ВРУ

реалізація

компоненту

«Вдосконалення законодавства у сфері торговельної політики України»
Проекту «Торговельна політика України» за підтримки уряду Великобританії
-

протягом

2005-2007

рр

-

доопрацьовано

пакет

законопроектів,

що

уможливив вступ України до СОТ;
11.У співпраці з Держкомпідприємництвом реалізація проекту «Законодавча
підтримка розвитку ремісничої діяльності в Україні» за підтримки С Т 2
(уряд Німеччини)

- протягом

2009-2010

рр -

розробка

пропозицій до

державної політики щодо розвитку ремісничої діяльності, враховано у проекті
Постанови Кабінету Міністрів України.
12.Реалізація

проекту

„Законодавство

щодо

загального

йодування

солі:

обговорення завдань і громадська підтримка" протягом 2005-2006 рр. за
підтримки

Ю Н ІС Е Ф

-

розроблено

законопроект,

частково

положення

пропозицій враховані у законодавстві України;
13.У

співпраці

з

Федерацією

хокею

міста

Києва

протягом

20 15-2016рр.

реалізовували дві благодійні програми «Відкритий чемпіонат Києва з хокею
серед юнаків 2005-2006р.» «Підтримка дитячого хокею в Україні».
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