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Мирослава Багрінець, м. Сколе, Львівська область
Керівник ГО «Інформаційно-освітній центр «Імпульс», координатор
ряду проектів, реалізованих в Сколівському районі Львівської області за
сприяння Представництва DVV International в Україні і фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини.
В 2017 році ГО «Імпульс» виступила ініціатором і впроваджує Програму
підтримки громадських ініціатив Сколівщини. Мета Програми - розвиток
громадської активності жителів Сколівщини через реалізацію міні-проектів
(громадських ініціатив), які спрямовані на вирішення локальних проблем
в селах району і мають безпосередній вплив на місцеві спільноти. У рамках
Програми в 9 сільських громадах-учасницях були реалізовані громадські
ініціативи, які призвели до реальних змін у житті людей.

Ярослава Білоус, м. Первомайськ, Миколаївська область
Працює з молоддю. Прагне навчити молодих людей співпрацювати з владою,
протистояти віковій дискриминації молоді. Проводить лекції-практикуми
“Лідери майбутнього”, спрямовані на шкільну та студентську громаду.
Є учасником групи, яка писала проект від Київського Діалогу для створення
молодіжного центру та стала переможцем. Також брала участь у заході від
Ради Європи “Форум місцевої демократії “.

Наталя Бондаренко, Слов’янськ, Донецька область
Помічник депутата міської ради. Також є головою ГО «Фундація підтримки
осіб старшого віку «Вік щастя» та втілює проекти, які допомагають
людям старшого віку розвиватися та розуміти зміни, що відбуваються
зараз у суспільстві.
Зокрема, залучена до створення «Школи комп’ютерної грамотності» для
осіб старшого віку. Брала участь у фестивалі «День народження країни», де
представляла окрему локацію для осіб поважного віку. Також брала участь
і висвітлювала проект «Подяка книзі» від міської бібліотеки. Долучена до
проекту «Книжка на Схід»
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Світлана Бордун, м. Червоноград, Львівська область
Займається культурними проектами. Першими були камерні концерти
в проекті «Музика палацу Потоцьких». Далі, в січні 2017 року, Різдвяний
дитячий музичний табір Music Camp Червоноград.
Також реалізовано спільний проект з Білгорайським фондом громади (Польща)
«Інструменти дослідження соціального капіталу громади для України»,
проект «Кристинопіль-Червоноград: історичний код міста» (переможець мінігрантової програми «Київського діалогу») та «Дні європейської спадщини.
Червоноград: вивчаємо історію міста» - за фінансової підтримки GIZ.

Катерина Галєнко, м. Миколаїв
Член ГО “Клуб сталого розвитку ”Південна ініціатива”. Організація
займається питаннями екології та енергоефективності, розвитком
сільських громад, а також налагодженням діалогу між громадськістю,
владою та бізнесом задля покращення умов життя громади.
Серед досягнень - порятунок Лиманівського дитячого садочку від руйнування,
сприяння збільшенню енергоефективності серед комунальних підприємств.

Марія Варєнікова, м. Сєвєродонецьк, Луганська область
Локальний координатор проекту GoEast. Ініціатива спрямована на розвиток
та підтримку громадських проектів та спільнот на сході країни.
Зокрема, команда GoEast сприяла створенню в Маріуполі ЦНАПу. Другий
рік поспіль проект організовує GoCamp East за участі іноземних волонтерів
– це виїзні мовні табори для дітей, які проживають біля лінії зіткнення.
Влітку проведено два масштабні форуми для близько 300 студентів, де вони
розробили 30 проектів для розвитку Сходу України.
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Євген Гомонюк, м. Миколаїв
Піар-менеджер Агенції розвитку Миколаєва - комунальної неприбуткової
установи, створеної міською владою з метою розвитку міста. Працює за
напрямками: економіка, інфраструктура, урбаністика, освіта, культура,
належне врядування, соціальний захист та сталий розвиток.
Зокрема, агенція разом з експертами залучила городян до роботи над
проектом «Реконструкція центральної частини Миколаєва». Першим його
етапом був конкурс ідей самих мешканців міста щодо переоблаштування
головної площі - Соборної.

Інга Гончаренко, м. Сміла, Черкаська область
Директор місцевого центру соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді.
Справжнім каталізатором для активних молодих людей став останній освітній
проект «Відкривай Україну», ініціаторами та регіональними координаторами
проведення якого в місті були саме працівники центру. За ініціативи молоді
було відновлено та розмальовано кілька автобусних зупинок, прибрано
території парків та скверів, розбито нові клумби, започатковано діяльність
лікарняних клоунів при дитячому відділенні дитячої лікарні тощо.

Руслан Горбаль, м. Броди, Львівська область
Працює в органах місцевого самоврядування. Є засновником громадської
організації «Добрий Газда» та членом громадської ради при Бродівській
райдержадміністрації.
Брав участь у запроваджені міською радою «Громадського бюджету». Разом
із колегами долучався до впровадження системи місцевих петицій, «гарячої
лінії з міським головою», системи електронного голосування «Голос», он-лайн
трансляції засідань міськради.

5

Громадяни чи населення: хто і як має творити місто, в якому хочеться жити

Сергій Горностаєв, м. Дніпро
Учасник ініціативи «Місто Змін», яка включає в себе громадську організацію
«Дніпро- місто змін» та благодійний фонд «Місто Змін».
Метою її створення було знайомити між собою активістів Дніпра та активних і
відповідальних підприємців. І, таким чином, розвивати, культуру фінансування
підприємцями громадських ініціатив. Результатом є, наприклад, проект з
облаштування публічного простору на житловому масиві «Покровський» –
ініціатива виступила модератором між активістами та бізнесом.

Оксана Горобєй, м. Новогродівка, Донецька область
Депутат Новогродівської міської ради від партії «Демократичний Альянс».
Паралельно працює в міському закладі охорони здоров’я свого міста.
Долучається до різних програм та семінарів, вивчає досвід інших. Нещодавно
вступила в клуб «Ефективне місто» - платформу, де небайдужі городяни
можуть розробляти та впроваджувати ідеї з розв’язання місцевих проблем.
Разом з однодумцями організовувала фестиваль молодіжних ініціатив та
україно-німецький фестиваль урбаністики.

Олег Демчук, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область
Очолює ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР», яка є регіональною
платформою для взаємодії свідомих і креативних представників влади,
бізнесу, освіти, науки та інститутів громадянського суспільства.
Торік організація працювала з двома новоствореними ОТГ – Меджибізькою
та Маківською - над покращенням адміністративних послуг та визначення
пріоритетних напрямків розвитку, які б лягли в основу стратегічного
планування. У результаті роботи громади отримали якісні документи для
свого подальшого інституційного розвитку.
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Кирило Дороленко, м. Дніпро.
Депутат Чечлівської районної ради Дніпра. Вважає своїм завданням
пробуджувати у людей відповідальність та небайдужість, залучати їх до
роботи в своєму окрузі.
2016 року з місцевого бюджету було отриманні кошти для проекту з
капітального ремонту по вулиці Леваневського - вперше за 40 років. Це
надихнуло мешканців. Тому зараз разом з громадою вулиці Кирило намагається
отримати гроші вже на сам капітальний ремонт. Вулиця має багатоповерхівку
та приватний сектор, отож проблеми у мешканців різні. Однак громадянам
вдалося об’єднатися навколо спільної мети.

Олег Дукас, м. Дрогобич, Львівська область
Очолює ГО «Український молодіжний прорив», радник міського голови
Дрогобича з гуманітарних питань.
В активі Олега - стратегічна сесія з брендингу міста, ініціювання створення
IT-стратегії розвитку Дрогобича, стратегічна сесія зі студентським активом
щодо розвитку просторів навколо гуртожитків та корпусів університету. Зараз
реалізується проект «Залучення громади до створення концепції розвитку
парків Дрогобича», результатом якого мають стати сформовані громадськістю
відповідні пропозиції для міської ради.

Віталій Загайний, м. Львів
Співзасновник та голова неурядової організації «Центр громадянських
ініціатив». Фахівець з питань місцевого самоврядування, діяльності
неурядових організацій, проведення виборчих кампаній.
Успішним став проект організації «Взаємодія задля перемоги», націлений
на ефективну взаємодію між місцевими органами влади та інститутами
громадянського суспільства на Львівщині. 100 осіб пройшли відповідні спільні
навчання, підготовлено близько 20 проектних пропозицій для подання на
грантові конкурси.
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Наталія Захарова, м. Калуш, Івано-Франківська область
Голова правління ГО «Інвест». Організація реалізувала низку проектів.
Наприклад, «Стежка здоров’я» - це стежка в лісопарку зі спеціально
обладнаними станціями фізкультурно-оздоровчого призначення для
виконання додаткових фізичних вправ.
Зараз реалізує проекти «Бережемо довкілля з дитинства» та “Посади в
Калуші горіх”. Місто має екологічні проблеми через присутність хімічного
виробництва, тому стан довкілля, зокрема озеленення, є важливим для
добробуту його мешканців.

Лариса Іващенко, м. Чигирин, Черкаська область
Економіст, депутат Чигиринської міської ради.
Перебуваючи до липня 2017 року на посаді секретаря міської ради мала
практичний досвід залучення громадськості до громадських слухань та
обговорення питань щодо затвердження детальних планів територій міста та
об’єднання територіальних громад. В жовтні 2016 року міською радою спільно
з громадськими організаціями було організовано та проведено День міста.

Дмитро Калінін, м. Кам’янське, Дніпропетровська область
Член ради ГО «Сила громади м.Кам’янське». Організацію було створено 2014
року як волонтерську, основною діяльністю якої була допомога армії та
добробатам. Згодом діяльність її поширилася і міські справи.
Дмитро є автором проекту #Це моє місто, спрямованого на популяризацію
історичної, нинішньої назви міста (радянська назва - Дніпродзержинськ) та
збільшення його туристичної привабливості. Він також керівник соціального
проекту «І love Кам’янське», який полягає у створенні в місті арт-об’єктів з такою
назвою. Долучений до розробки положень ”Бюджету участі” Кам’янського.
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Сергій Калінін, м. Добропілля, Донецька область
Голова ГО «Громадський простір «Розвиток». Серед цілей організації допомога дітям-інвалідам та з неблагополучних сімей, з сімей внутрішньопереміщених осіб, допомога ВПО в інтеграції, представлення їхніх прав і
свобод.
Також є представником у Донецькій області ГО «Всеукраїнська асоціація
переселенців», ВГО «Інститут «Республіка», Всеукраїнської ініціативи
«Активна Громада». Член Громадської ради при Добропільській міській Раді.

Давід Камачо, м. Вознесеньк, Миколаївська область
Волонтер Корпусу миру для розвитку громади. Працює для ГО «Агенція
економічного розвитку», розташованої у Вознесенську Миколаївської
області.
Допомагав створити навчальний центр для громади з прицілом на молодь
під назвою «IQHUB». Там відбуваються різноманітні події, курси, працюють
молодіжні клуби. Завдяки Київському Діалогу цю модель планується
використати у Первомайську та інших містах регіону. Залучений до розробки
шкільної програми “Життя без сміття” - школярі збирають пластик і папір, а
отримані за це кошти йдуть на різні шкільні проекти.

Денис Кімінчіджі, м. Білгород-Дністровський, Одеська область
Депутат міської ради. У 2016 році ініціював застосування на місцевому
рівні системи електронних публічних закупівель для допорогових закупок
починаючи від 30 тис.грн.
Дане рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету БілгородДністровської міської ради. За короткий час це дало близько 25% економії
на закупівлях. Та згодом у міськради забракло голосів на підтримку
системи, міськрада не підтримала систему. Денис вважає, що вона “не дуже
сподобалося певним чиновникам та депутатам”.
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Костянтин Колесніков, м. Київ
Координатор Київської стратегічної спільноти.
Майже два роки КСС працювала над концепцією Громадської стратегії Києва,
яку було презентовано громадськості в липні 2017-го. Концепцію підготовлено
у відкритому форматі представниками київської громадськості. Також під час її
підготовки обговорювалися механізми ефективної взаємодії представницької
та виконавчої влади з громадськістю щодо стратегічних підходів в управлінні
розвитком Києва.

Роман Колюхов, м. Дубровиця, Рівненська область
За фахом юрист. Очолює ГО “Сила волі”. На початку 2014-го року Роман
з однодумцями створив у соцмережах спільноти, в яких поширювали
інформацію про події та процеси в Дубровиці. Згодом спільнота розвинулася
в повноцінну та впливову інформаційну агенцію.
Зокрема, завдяки публікаціям прокуратурою було відкрито низку
кримінальних проваджень за фактом порушення закону «Про публічні
закупівлі», вирішено проблему з вивозом сміття в частині багатоквартирних
будинків, проведені довгоочікувані ремонти тощо.

Олександр Кондаков, м. Новогродівка, Донецька область
Працює слюсарем на шахті “Котляревська”. Є наймолодшим депутатом
Новогродівської міської ради та активістом ГО «Платформа ініціатив
“MOVE”».
Намагається підтримувати молодь, залучати її до активного суспільного життя.
Наприклад, силами всього кількох активістів на отриманий грант побудували
сучасний спортивний WorkOut- майданчик. З нагоди його відкриття провели
спортивний турнір, що перетворився на справжнє спортивне свято.
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Володимир Кондзьолка, м. Дрогобич, Львівська область
Директор комунальної установи “Інститут міста Дрогобича”, метою
якого є організація сталого розвитку громади через поєднання інструментів
електронного урядування, електронної демократії, участі громади тощо.
Зокрема, на сайті міської ради на основі відкритих даних розгорнуто надання
інформаційних послуг для громадян, спрямованих на базові рівні участі,
інформування та консультації. Інші сервіси забезпечують співпрацю та
партнерство мешканців та міської ради та електронне урядування.

Олексій Кормільцев, м. Добропілля, Донецька область
Перший заступник міського голови. Відповідає за внутрішню та зовнішню
політику міста, роботу з громадою та місцевими активістами. Серед
пріоритетів - активізація людей, подолання байдужості, залучення до
участі у громадських проектах.
Спільно з USAID реалізовано проект «Громадський бюджет участі». Разом із
активістами створено новий сайт міської ради, який забезпечує прозорість її
роботи. За результатами опитування мешканців міста розроблено два проекти
міських просторів - сквер та роллердром.

Дмитро Кочуков, м. Слов’янськ, Донецька область
Юрист, депутат Слов’янської міської ради, співзасновник ГО «Центр
громадянських ініціатив «Донбас».
Сприяв низці змін, які підвищують прозорість та демократичність місцевої
влади. Це, зокрема, он-лайн трансляція пленарних засідань ради із записом
на You Tube, веб-сервісів “Електронні петиції” та “Ваш депутат”, система
електронного голосування “Віче”. Є співавтором низки нормативних
документів, які стосуються налагодження взаємодії міської влади з громадою.
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Дмитро Кравченко, м. Слов’янськ, Донецька область
Начальник відділу з питань внутрішньої політики Слов’янської міської ради.
Займається, зокрема, аналізом суспільно-політичних процесів, взаємодією
влади з громадськими організаціями.
Брав участь у розробці Міської комплексної програми на 2016-2017 роки
“Відкрита влада. Прозоре місто”, спрямованої на розвиток громадянського
суспільства та місцевого самоврядування. Долучений до створення Банку
суспільно-значимих ініціатив інститутів громадянського суспільства.
Після звільнення Слов’янська у липні 2014 року разом з іншими готував
проукраїнський бюлетень “Голос Слов’янська”.

Лариса Кулікова, м. Володимир-Волинський Волинської області
Заступник міського голови Володимир-Волинського. Брала участь в
підготовці Стратегії розвитку міста на 2017-2027 роки.
З метою налагодження співпраці з бізнесом запроваджено зустрічі за
“круглими столами” за участю підприємців та представників влади. Долучена
до організації тренінгів, навчань для активних мешканців міста. Співпрацює з
громадою щодо впровадження Стратегії розвитку міста, залучення городян до
бюджетного процесу та проектної діяльності.

Катерина Кучина, м. Мелітополь, Запорізька область
Викладач університету, кандидат педагогічних наук. Виконавчий директор
Благодійного об’єднання «Соціальний фонд». Є лауреатом відзнаки «Жінка
року в сфері громадської діяльності», яку надає міська рада Маріуполя.
Одним із успіхів є проект “Літній табір для людей з інвалідністю”, який 2016
року став переможцем конкурсу в рамках Бюджету участі. Важливими є також
проекти “Включення людей з інвалідністю в демократичні процеси громади”,
«Соціальне таксі, кому важко – підвези», відзнака «Заклад, дружній до всіх».
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Антон Кухлєв, м. Новогродівка, Донецька область
Депутат Новогродівської міської ради, керівник місцевого осередку партії
“Демократичний альянс”, голова ГО «Платформа ініціатив “MOVE”».
Незважаючи на нетривалу історію, Платформа ініціатив “MOVE” взяла та бере
участь у низці проектів, спрямованих на різноманітні сфери міського життя.
Наприклад, проведення у місті Україно-німецького молодіжного фестивалю
вуличної культури #UG_urban, проекти «Єдина громада», «Картування
громади», “Відновити місто: німецько-український молодіжний обмін щодо
громадянства участі та міської активності» та інші.

Тарас Кушлик, м. Калуш, Івано-Франківська область
Один із засновників та учасник ГО “Автомайдан Прикарпаття”. Є також
членом місцевого об’єднання учасників бойових дій на сході та радником
голови Калуської районної державної адміністрації.
Ще 2013 року зареєстрував будівельне приватне підприємство “Tarhouse”,
де працює після повернення з війни. Спрямовує розвиток підприємства у
напрямку відновлюваної енергетики. Вважає дуже важливим якомога менше
використання вичерпних джерел енергії та зменшення викидів у атмосферу
парникових газів.

Олександр Манжула, м. Бердянськ, Запорізька область
Координатор проектів Першого антикафе Бердяська «Час Є!».
Уже два роки антикафе є осередком спілкування різноманітних людей - від
підлітків до активістів та підприємців. Це дає їм змогу разом працювати на
новому рівні та створювати проекти, які змінюють місто на краще. Зокрема, так
виникло кілька великих міських фестивалів, партнерська мережа громадських
організацій, налагодилася взаємодія з владою в рамках подібних заходів.
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Наталія Матінова, м. Канів, Черкаська область
Заступник Канівського міського голови. Курує діяльність структурних
підрозділів виконавчого комітету, відповідальних за соціальний захист
населення, освіту, культуру, молодіжну політику, фізичну культуру і спорт.
Має досвід успішної співпраці з громадськими організаціями у вищезгаданих
сферах. Це, наприклад, допомога в організації та проведенні молодіжного
фестивалю «Простір єдності» за ініціативи ГО «Разом»; фестивалю творчості
людей з інвалідністю «Дніпрові хвилі» - з ГО «Відродження»; реалізація
пілотного проекту «Реформа ВІЛ-послуг в дії» - з організацією «Від серця до
серця».

Алла Мельничук, м. Бердянськ, Запорізька область
Директорка Всеукраїнського фестивалю анімації «Равлик-фест», програмна
директорка Першого Антикафе Бердянська «Час Є!», тренерка з креативних
методик та неформальної освіти
У 2017 році «Равлик-фест» став Всеукраїнським фестивалем. Він об’єднав
20 професійних та аматорських студій з різних міст України (Дніпро, Київ,
Херсон, Лисичанськ, Тернопіль, Бахмут, Львів, Харків), учасники яких не тільки
познайомилися між собою, але й створили нові проекти.

Олена Микитась, м. Херсон
Голова ГО “Херсонський обласний центр «Успішна жінка». Соціальна
тренерка, менеджерка проектів, фасилітаторка.
В активі центру “Успішна жінка” багато реалізованих ініціатив. Зокрема,
відстоювання для використання міською громадою пляжу «Лілея»; низка
проектів з навчання жінок з метою більшої їх присутності в політиці, бізнесі,
громадському житті; адвокаційні кампанії з ухвалення Плану дій з питань
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї в області.
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Олександра Нарижна, м. Харків
Займається, зокрема, урбаністичними проектами та дослідженнями,
розробкою стратегічних документів в сфері просторового міського
розвитку. Була долучена до підготовки трьох важливих проектів.
«Kharkiv Bike Reform» спрямовано на створення інфраструктури для
велисипедистів. Урбан парк - це перша практика для Харкова, коли
громадськість, експерти та міська адміністрація працюють разом над зміною
міського простору. Конкурс Свободи - кампанія з захисту права на міський
простір, розуміння важливості залучення громади до ухвалення рішень та
впровадження якісних архітектурних конкурсних практик.

Сергій Незвецький, м. Дрогобич, Львівська область
За фахом соціальний працівник з роботи з алко-наркозалежними,
безхатченками, ВІЛ- інфікованими. Але зараз працює капеланом, буває в зоні
АТО. Паралельно займається громадською діяльністю, реалізацією місцевих
проектів як учасник ГО “Єднаюча сила”.
Зокрема, організація реалізувала проект “3-Д” ( Дрогобич добрий дім),
націлений на поєднання зусиль переселенців зі Сходу та місцевої громади та
їх гуртування. Зараз запускається новий проект “Три парки Дрогобича”.

Олександра Нестеренко м. Кам’янське, Дніпропетровська область
Займається соціальним проектом «I love Кам’янське», метою якого є
проведення конкурсу проектів зі створення арт-об’єктів задля популяризації
історичної назви міста та заохочення громадян до участі конкурсах.
Проект реалізує ГО «Сила громади м.Кам’янське». Серед громадян провели
конкурс, який завершився в середині жовтня. Розробкою оригінальних ідей
міг зайнятися будь-хто з містян, проте головний акцент робили на молоді.
Запропоновані об’єкти мали бути оригінальними, красивими та сучасними,
обов’язково викликати бажання сфотографуватися поруч.
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Марина Олійник, м. Слов’янськ, Донецька область
Працює у відділі культури Слов’янської міської ради. Керівник ГО
«Студентський театр «7 поверх».
Останні два роки працює над відновленням парку культури та
«Шовковичний». Спочатку працювала над проектом разом
волонтерами, потім до них приєдналися міжнародні донори та
сад» з Києва. Далі підключилася Слов’янська міська рада. Уже
майданчики: танцювальний, спортивний та дитячий.

відпочинку
з іншими
ГО «Містовідкрили 3

Юлія Олійник, м. Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область
Депутат Сіверської міської ради.
Метою своєї діяльності бачить створення сприятливих умов для жителів
міста та залучення їх до активного громадського життя, підтримку молоді у
спортивному розвитку.

Дем’ян Ом-Дьяков, м. Дніпро
Засновник і ректор Вiдкритого унiверситету (U Open University) та Малого
Вiдкритого Унiверситету (Junior Open University). Також створив Коворкінг
хаб та Бізнес-інкубатор.
Команда Відкритого університету повертає в традиції освіти методики
виховання геніїв та видатних майстрів, відроджує та дисциплінує інститут
наставництва. Вона у постійному діалозі із потужними провайдерами освітніх
послуг з усього світу. Спрощує діалог між лідерами ринку з метою спільного
впливу на нинішню освіту.

Оксана Орел, м. Саврань, Одеська область
Перший заступник голови Савранської райдержадміністрації. Голова ГО
“Центр зустрічей німецького товариства розвитку “Відродження”.
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Долучена до створення та реалізація проектів на базі Німецького культурного
центру в Лиманському районі Одеської області, брала участь у розробці,
адаптації та реалізації програми “Моніторинг процесу” для громадських
організацій в Україні. Опікується формуванням стратегічних напрямків з
патріотичного виховання молоді та розвитком туризму.

Володимир Орос, м. Добропілля, Донецька область
Приватний підприємець, голова громадської організації «Добропільський
центр молоді «ДОБРО».
За сім років громадської діяльності реалізовано понад 30 соціальних проектів
для громади міста на загальну суму понад 5 млн гривень. Створено два
молодіжних центри, де проходять різноманітні тренінги, цікаві зустрічі та
молодь просто проводить с користю час. Приклад створення таких центрів
беруть на озброєння інші українські міста.

Ольга Палій, м. Дніпро
Редактор антикорупційного та соціально-просвітницького видання https://
zabeba.li. Медіа націлене на викриття фактів корупції, але також на
інформування про позитивні приклади діяльності керівників та громадських
активістів, пояснення людям механізмів функціонування сучасного міста.
Зокрема, після низки публікацій сайту щодо масової варварської обрізки та
вирубки дерев було відкрито кримінальну справу і вирубки припинилися.
Подібний ефект мали публікації щодо неефективної розчистки річок в області.

Катя Палюра, м. Київ
Займається формуванням і розвитком громадянського суспільства та
публічних просторів як платформи комунікації для громади, захистом
культурної спадщини, сприянням розвитку освіти та культури, питаннями
гендерної рівності та протидії насильству щодо жінок.
Через низку судових рішень та привернення уваги громади було повернено у
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власність міста земля під Сквером Небесної сотні, що закладений 2014 року
силами активних громадян. Землю незаконно продали у приватну власність
ще 2007 року.

Віктор Підгрушний, м. Броди, Львівська область
Громадський активіст. Співпрацює з громадськими та благодійними
організаціями Бродів та Рівного - «Наше місто», благодійний фонд «Миколи
Іщука», Фундація регіональних ініціатив м. Рівне, «Молодь діє», «Активна
громада Рівненщини» та інші.
Відвідує форуми та конференції з питань децентралізації, виборчої реформи. Є
дописувачем районної газети «Голос відродження» .

Віра Підгрушна, м. Броди, Львівська область
Заступник голови Бродівської районної ради, співзасновник благодійного
фонду «Миколи Іщука». Координатор програми «Схід-Захід разом» у
Бродівському районі.
У рамках особистих обов’язків та благодійності та в співпраці з громадською
організацією «Донбас-Інтеграція» вдалося забезпечити житлом дві сім’ї
внутрішньо-переміщених осіб з Донеччини. Здійснено фінансову допомогу
Бродівській загальноосвітній школі.

Мирослава Піддубник, місто Дубно, Рівненська область
Начальник управління економіки і власності Дубенської міської ради.
Залучена до успішного впровадження в 2017 році мікропроекту «Реалізація
електронної системи голосування та відеотрансляції в Дубенській міській
раді» спільно з громадською організацією «Рідне Дубно». Брала участь в
програмі “Активні громадяни” від Британської ради в Україні. Долучена до
трьох проектів, один з яких вже реалізовано (“Алея магнолій”), решта на стадії
завершення - “Видимий школяр” та “Живі фігури”.
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Ольга Пікула, м. Маріуполь, Донецька область
Депутат Маріупольскої міської ради. Пріоритетом для себе вважає
розвиток громадянського суспільства.
Є автором проекту з партисипативного бюджетування в місті. Співініціаторкою
створення нового комунального підприємства “Щасливі тварини” з метою
регуляції бездомних тварин у місті. Є також головою депутатської групи
«Спільне партнерство за сучасний Маріуполь”, учасники якою прагнуть
зробити місто комфортним для його мешканців. Реалізувала низку важливих
соціальних акцій.

Андрій Пінчук, с. Волоське Дніпропетровська область
Староста Волоського старостинського округу Новоолександрівської
сільської ради. Серед пріоритетів роботи - забезпечення населення громади
питною водою, збір та вивезення сміття.
Для розвитку громади створено «Фонд громади «Борисфен», до засновників
якого увійшли три місцевих фермера, три підприємця та парафія місцевої
православної церкви, настоятелем якої і є Андрій. Фонд ініціює проведення
заходів, спланованих на рік наперед, із залученням всіх місцевих комунальних
організацій та підприємств, волонтерів. Таким чином громада розвивається,
підвищується активність людей.

Яків Прогнімак, м. Канів, Черкаська область
Голова ГО «Фонд розвитку «Шевченків край», спрямованої на сприяння
розвитку туризму, збереження історичної та культурної спадщини,
розбудову місцевого самоврядування та низку інших сфер.
Після відвідання 2015 року Польщі та ознайомлення з досвідом упровадження
в польських містах бюджету участі, ця ідея захопила Якова. Вже з нового 2016
року таку практику громадського бюджетування завдяки підтримці міської
влади вдалося реалізувати в Каневі. Було здійснено загалом п’ять проектів на
суму 300 тис. грн, а вже 2017-го фінансування збільшено до 450.00 тисяч.
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Сергій Пятниця, м. Сєвєродонецьк, Луганська область
Співзасновник ГО «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець». Безпосередньо
керує напрямком організації публічних заходів та загальною координацією
медійного майданчика.
Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець - це публічна платформа для
акумуляції та оперативного розповсюдження об’єктивної інформації
щодо різноманітних актуальних подій та процесів. Там відбуваються пресконференції та брифінги представників влади, громадськості та бізнесу,
формується культура діалогу між ними.

Дмитро Сальніков, м. Лозова, Харківська область
Займається розвитком вуличних культур в Україні та розвитком молодіжних
субкультур у своєму місті, а також розвитком громадянського суспільства,
молоді, культурним розвитком населення, пропагандою здорового способу
життя. Закінчив школу лідерства від Німецької організації «GIZ» та
отримав сертифікат «Молодіжний лідер».
Успішно організував у Лозовій та інших містах багато фестивалів з брейкдансу,
хіп-хопу, проекти «Кінотеатр під відкритим небом», «Центр субкультур», 25
фестивалів вуличних культур від локальних до міжнародних рівнів у різних
містах України .

Віталій Свічинський, м. Саврань, Одеська область
Голова Савранської районної держадміністрації, депутат Одеської обласної
ради.
Під керівництвом Віталія в районі здійснено низку системних інноваційних
ініціатив: Савранського молодіжного центру «Нове покоління», яким
започатковано близько 20 проектів, спрямованих на розвиток громадянської
свідомості; сучасної моделі розвитку Савранського туризму «4 сезони»;
створення платформи «Спорт для всіх», яка популяризує спортивний спосіб
життя.
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Віктор Сікаленко, м. Миколаїв
Голова правління ГО «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива».
Займається організаційним менеджментом та впровадженням проектів
з енергоефективності та охорони довкілля в Галицинівській об’єднаній
територіальній громаді.
Проводив у громаді роботу з мешканцями її сіл, щоб окреслити карту
екологічних, енергетичних, інфраструктурних та соціальних проблем. У
результаті було розроблено й ухвалено «План соціально-економічного
розвитку Галицинівської сільської ради на 2017-2020 роки».

Леся Сливка, м. Дрогобич, Львівська область
Громадська активістка, секретар ГО «Український молодіжний прорив».
Одним із напрямків роботи організації є залучення молоді до творення
громадського простору.
Була долучена до проведення стратегічної сесії зі студентським активом
Дрогобича щодо розвитку простору навколо гуртожитків та корпусів
університету. Після неї організація підготувала проект «Студентський простір
гурт – місце зустрічей та розвитку», реалізація якого зараз починається.

Інна Совальська, м. Володимир-Волинський, Волинська область
Працює викладачем у Володимир-Волинському педагогічному коледжі. Автор
численних віршів і пісень. Адміністратор фейсбук-спільноти «ВолодимирВолинський спільнота міста», сконцентрованій на міських проблемах,
зокрема енергоефективності житла, протидії корупції тощо.
Організовувала та модерувала разом із ГО «Майдан» «Марафон рідної
мови» до Дня рідної мови, також проводила марафони власних поезій на
патріотичну тематику та авторські вечори.
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Роман Сподарик, м. Броди, Львівська область
Працює в органах місцевого самоврядування, обіймав посади заступника та
першого заступника міського голови.
Кілька років тому у Бродах гострою була проблема зайнятості. Тож на початку
2016-го міськрада організувала земельний аукціон на право оренди та
забудови земельної ділянки, причому пайовий внесок встановили в розмірі
1% від вартості будівництва за можливих 10%. Так вдалося завести в місто
«Електроконтакт Україна» - структуру відомого виробника кабелів Нексанс.
У серпні 2017-го було відкрито його завод, який дасть роботу 1400 місцевим
жителям.

Валентина Стойкова, м. Ізмаїл, Одеська область
Керівник Благодійного фонд «Агенція розвитку та інвестицій південного
регіону». Також керівник проекту БФ «Карітас Одеса УГКЦ», спрямованого
на розвиток неформальної освіти в Ізмаїлі.
Має досвід участі в соціологічних заходах щодо створення стратегій розвитку
Ізмаїла та району, Придунав’я, залучення населення до обговорення питань
подальшого розвитку громади.

Володимир Ступак, м. Броди, Львівська область
Засновник молодіжної громадської організації, громадський активіст, голова
осередку політичної партії “Сила людей”.
Має досвід проведення адвокаційних кампанії, відновлення громадського
простору, проведення благодійних акцій.

Олеся Сушко, м. Дубно, Рівненська область
Головний спеціаліст управління економіки і власності Дубенської міської
ради. Серед іншого, долучена до розробки стратегії сталого розвитку
міста, громадського бюджету, написання грантових заявок.
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Брала участь у грантовій програмі “Активні громадяни” від Британської ради
в Україні. Залучена до реалізації міні-проекту “Алея магнолій”, на стадії
завершення ще два міні-проекти.

Валентин Ткачук, м. Чорноморськ, Одеська область
Останні роки більшу частину часу приділяє громадській діяльності. Спочатку
це була підтримка Майдану, а з весни 2014-го разом з іншими активістами
почав допомагати фронту. Був створено волонтерський рух, який існує досі.
З 2015 року бере участь у проектах та інших заходах, які стосуються
побудови демократичного суспільства. Зокрема, був залучений до проектів
“Вишиванковий марші”, ”Фільми під небом”, виставка Далай Лами в
Чорноморську. Бере участь в різних конференціях.

Юрій Устимчук, м. Острог, Рівненська область
Навчається на магістратурі за спеціальністю «Політологія» в Острозькій академії.
Член ГО «Всеукраїнський молодіжний рух «Національний Альянс». Має досвід участі
у місцевих виборах 2015 року у якості кандидата на посаду сільського голови.
Разом з однодумціями провів мандрівний табір «Стежками князів Острозьких»,
який зібрав учасників з понад 13 областей України. Зараз триває робота над
іншим проектом – створенням турклубу «Куди далі?». Метою є підвищення
туристичної привабливості регіону.

Орест Файфурка, м. Львів
Начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат
ради» Львівської міської ради.
Долучений до запровадження у Львові в 2016 році Громадського бюджету.
В доволі стислі терміни було розроблено проект положення про нього та
винесено на розгляд міської ради. Потім проведено інформаційну кампанію
з детальним роз’ясненням тематики Громадського бюджету. В результаті
міськрада отримала від мешканців аж 259 проектів.
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Людмила Федорченко, м. Первомайський, Харківська область
Працює у виконавчому комітеті Первомайської міської ради спеціалістом
стратегічного розвитку та інвестицій, також є менеджером благодійної
організації “Джерело”.
Організація була ініціатором створення у місті нового скверу для відпочинку
мешканців. Це було зроблено за підтримки виконавчого комітету
Первомайської міської ради та з безпосереднім залученням міських активістів
та меценатів-підприємців. Протягом 2016-2017років на місці пустиря в центрі
Первомайського посадили різноманітні дерева, проклали зрошувальну
систему та тротуари, установили ліхтарі, облаштували місця для відпочинку.

Юлія Федорова, м. Білгород-Дністровський, Одеська область
Депутат міської ради. Займалася впровадженням інструментів електронної
демократії, посиленням участі громадськості в ухваленні владою рішень.
Зокрема, вдалося запустити електрону платформу «Розумне місто» з такими
елементами: електронні петиції, заявки ЖКГ, опитування, електроні закупівлі,
відкриті фінанси та відкритий бюджет. Також у 2017 році було впроваджено
бюджет участі на платформі «Громадський проект». Юлія є модератором обох
веб-платформ від міста.

Афіна Хаджинова, м. Маріуполь, Донецька область
Очолює громадську організацію «Центр соціально-культурного розвитку
та прав людини «Демос». Працює над створенням в Маріуполі нового
вільного освітнього простору, де будуть реалізовувати освітні проекти
та знайомитися з практиками миротворчості, розв’язання конфліктів,
урбаністики.
Раніше заснувала і очолювала ГО «Ініціативна група «Разом!», спрямованої
на здійснення громадського контролю за владою. Пройшла двотижневе
навчання в Міжнародній академії лідерства Фонду Науманна «За Свободу!».
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Наталія Хайсанова, м. Червоноград Львівської області
Керівник Червоноградської міської ГО неповносправної молоді «Ніка». На її
базі працює центр денного перебування для молоді з інвалідністю «У нас
також є майбутнє».
Організація впроваджує виконання програми доступності в Червонограді,
проводить роз’яснювальну роботу з метою зміни ставлення до людей з
інвалідністю. 11 років поспіль проводить фестиваль – театральні зустрічі
«Червоноград скликає друзів», учасниками якого є аматорські колективи з
різних регіонів України.

Роман Ханжин, м. Миколаїв
Координатор проектів Агенції розвитку Миколаєва. Очолює групу,
яка займається проектами економічного розвитку, розробкою та
впровадженням стратегії конкурентоспроможності Миколаєва.
Створення Агенції розвитку Миколаєва стало каталізатором для активних
громадян та бізнесу міста. Вона є мостом, який зв’язує проекти та ідеї громади
та підприємців з органом місцевого самоврядування.

Ніна Харченко, м. Первомайський, Харківська область
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
Координує роботу низки соціальних служб, а також з питань культури,
туризму, молоді та спорту.
Місто співпрацює з урядом Німеччини в проекті «Молодіжний лідер»,
допомагаючи молодим активістам розкрити свій лідерський потенціал,
отримати досвід в написанні проектів. У результаті одного з них було відкрито
молодіжний центр « Комора», до якого долучені громадські організації різної
спрямованості. А молодіжний колектив на чолі з депутатом міськради стали
переможцями обласного етапу Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай
Україну».
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Дмитро Хозін, м. Дніпро
Депутат Дніпровської міської ради, член ГО «К12». Займається, зокрема,
реформою ЖКГ, впровадженням у Дніпрі «Бюджету участі».
Є автором успішної «Програми підтримки ОСББ/ЖБК у Дніпрі на 2016-2020 рр.»,
розробленої спільно з громадськими активістами. Після ухвалення міськрадою
рішення про запуск її найактивніші учасники взяли програму під свій контроль,
а потім розробили правки за результатами першого року її роботи. На сьогодні
програма є однією з найвідоміших у місті, нарівні з «Бюджетом участі».

Тетяна Чайка, селище Дослідне, Дніпропетровська область
Юристка, експерт з реформи децентралізації, керівник регіональної ГО
«Аналітична платформа».
Саме створення цієї громадської організації дозволило небайдужим
мешканцям селища згуртуватися, висунути своїх представників до сільської
Ради та виконкому. Завдяки цьому було ухвалено демократичний статут
громади, прийнято положення про громадські слухання, створено сайт
громади, досягнуто обов’язкового висвітлення всіх подій та рішень органів
самоврядування.

Олександр Чиж, м. Дніпро
Журналіст і редактор ГО «Громадське телебачення Дніпро». Це інтернетмедіа, яке особливу увагу приділяє змінам у житті міста та функціонуванню
місцевої громади.
Зокрема, було створено цикл документальних фільмів «Майстерні» про цікаві, креативні місця Дніпра, де народжується щось нове. Цикл
«Переселенці: Новий старт» розповідав про те, як адаптуються в громаді
міста внутрішньо переміщені особи. Нині триває проект «Дніпро. Зміни» аналіз процесів, що відбуваються в громаді.
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Іван Чубукін, м. Чугуїв, Харківська область
Голова громадської організації «Офіс розвитку громад», яка займається
захистом прав і свобод, відстоює інтереси місцевих мешканців.
Долучений до низки важливих проектів з розв’язання різноманітних проблем міста
і громади. Вони стосувалися адаптації внутрішньо-переміщених осіб,відкритості
влади, соціальної активності громадян, туризму, комунального господарства.
Також брав участь у проекті «Молодіжний хаб як територія творення активної
молоді» в рамках проекту GIZ «Молодіжні лідери в Харківській області».

Тарас Юрченко, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Член об’єднання відповідальних громадян та один з засновників СхідноЄвропейської бізнес школи, один з проектів якої є реформування професійнотехнічної освіти та налагодження комунікації між закладами та бізнесом.
Організації вдалося об’єднати зусилля по екологічним проблемам (меморандум
підписаний керівником АрселорМіттал, коаліція ДТКР), провести заходи, щодо
роз’яснення та впровадження реформ (разом з ГО «Нова Країна») та Першу
конференцію громадянського суспільства в Кривому Розі. 21 жовтня разом
з Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ (м. Львів), з ГО «Жіноча Сотня м.
Кривий Ріг», та «ВАТРА» було проведено Форум відповідальних людей.

Крістіан Беркес (Christian Berkes)
Навчається та проводить дослідження в Інституті прикладних досліджень
– урбаністичне майбутнє Потсдамського інституту. Є також керівником
Берлінського видавництва Botopress, що спеціалізується на сферах
архітектури, міського планування, сучасного мистецтва, екологічної
політики та соціальних наук
І у Потсдамському інституті, і як очільник Botopress Крістіан працює з темами
житла, економіки спільної участі та сучасних можливостей участі громадян у
суспільному житті. Долучений до дослідницьких та консультаційних проектів
у сфері сталого планування, будівництва та розвитку (культура участі у
громадському житті, житлові інновації тощо).
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Даґмар Вайдемюллер (Dagmar Weidemüller)
Наукова співробітниця Центру компетенції з великих житлових масивів.
Фахівець з міського планування.
Центр, в якому працює Даґмар, виступає за сталий розвиток великих житлових
масивів з багатоквартирною забудовою 1920-1980-х р.р. у Німеччині та Європі.
Тривалий час передає напрацьований досвід німецьким і закордонним
партнерам. В Україні працює разом з ініціативою Житлове господарство у
Східній Європі (IWO) та з Німецьким енергетичним агентством (dena) для
проекту «Ініціатива Енергоефективність в Україні». Також ініціювала проект
«Комплексна енергозберігаюча санація багатоквартирних будинків в Україні».

Дуґлас Ф. Вільямсон (Douglas F. Williamson)
Старший проектний менеджер Інституту колективного лідерства (CLI). Є
експертом у сфері освіти, фасилітації та сталої комунікації. Має понад 15
років досвіду у сфері менеджменту відносин з партнерами, стратегічного
планування, проектного менеджменту, управління природними ресурсами
та міжнародних стосунків.
CLI є провідною експертною організацією з втілення нової парадигми
лідерських концепцій у процесах і проектах з великою кількістю стейкхолдерів,
що робить внесок у досягнення Цілей сталого розвитку.

Аліна Ґрюн (Alina Grün)
Працює в Інституті колективного лідерства (CLI). Це некомерційна,
незалежна організація, що діє у багатьох країнах та підтримує акторів у
сферах приватної економіки, державного управління та громадянського
суспільства.
Отримала ступінь бакалавра за спеціальністю «Міський і регіональний
менеджмент», ступінь магістра з міжнародного бізнесу та міжкультурного
менеджменту зі спеціалізацією на сталому розвитку і посиленні потенціалу
шляхом діалогу та співробітництва.
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Людмила Мельник (Ljudmyla Melnyk)
Працює в німецькому Інституті європейської політики, де відповідає
наразі за реалізацію проекту «Платформа аналітики та міжкультурної
комунікації» (PAIC).
Людмила походить з України, отримала диплом магістра за спеціальністю
«Германістика» у Волинському університеті. В Інституті європейської політики
з 2015 року. Досліджувала громадську активність українців у Польщі та
Німеччині, перспективи співпраці аналітичних центрів в Німеччині та Україні.
Метою проекту PAIC є розбудова фахової експертизи українських аналітичних
центрів, сприяння синергії між українськими та європейськими, передусім
німецькими інтелектуальними осередками.

Антйе Ремпе (Antje Rempe)
Голова Спілки побратимства Харків-Нюрнберг з 27-річним досвідом
відповідної діяльності. Щороку відвідує Україну, головним чином Харків, але
також бував у Києві, Одесі, Львові, Чернівцях та інших містах.
Спілка побратимства Харків-Нюрнберг сприяє проведенню зустрічей і обміну
досвідом у рамках побратимства міст, розвитку громадянського суспільства
в Україні, проведенню програм молодіжного обміну, соціальних проектів у
Харкові. Вона намагається поширити інформацію про Україну в Німеччині та
викликати інтерес до неї.

Альмут Таран (Almuth Tharan)
Представляє Інститут навколишнього середовища та комунальної
політики в районі Панков, Берлін.
Має багаторічний досвід у комунальній політиці, зокрема у сфері розвитку
міста, транспорту, охорони навколишнього середовища та у залученні громадян
до участі в житті громади, розробці та реалізації проектів зі сприяння захисту
клімату та екології. З 2014 року працює за цими напрямками в Україні. Зокрема,
проводила семінари на теми енергетичної та екологічної освіти, залучення до
громадської активності дітей та молоді, з розробки проектів та управління ними.
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Штефані Шіффер
Керівник проекту

Тетяна Лопащук
Керівник проекту

Європейський обмін
Еркеленцдамм 59, 10999 Берлін
Тел.: +49 30 616 71 464-0
Факс: +49 30 616 71 464-4
schiffer@european-exchange.org

Міжнародний фонд “Відродження”
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Тел.: +38 044 461 95 00
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ОДЕСА

Юлія Овчаренко
Координаторка проекту

Олександр Славський
Координатор проекту

Придніпровське регіональне представництво
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Міжнародного фонду «Відродження»
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odesa@kyiv-dialogue.org

ЛЬВІВ

СЛОВ’ЯНСЬК

Станіслав Безушко
Координатор проекту

Ольга Алтуніна
Координаторка проекту

Західноукраїнське регіональне представництво
Міжнародного фонду «Відродження»
пл. Петрушевича, 3, оф. 320
79005 Львів
lviv@kyiv-dialogue.org

Центр Громадянських Ініціатив «Донбас»
вул. Свободи, 5, оф. 7,
84100 Слов’янськ
sloviansk@kyiv-dialogue.org

МАРІУПОЛЬ
Владислав Зайцев
Координатор проекту

ХАРКІВ
Вікторія Черевко
Координаторка проекту

Центр Громадянських Ініціатив «Східна Брама»
вул. Архітектора Нільсена, 60
87512 Маріуполь
mariupol@kyiv-dialogue.org

Східноукраїнське регіональне представництво
Міжнародного фонду «Відродження»
площа Конституції, 1, оф. 26-15
61003 Харків
kharkiv@kyiv-dialogue.org

МИКОЛАЇВ

ЧЕРКАСИ

Дар’я Фрич-Алчіна
Координаторка проекту

Тетяна Кавальчук
Координаторка проекту

Агенція розвитку Миколаєва
вул. Адміральська, 20, оф. 512
54001 Миколаїв
mykolaiv@kyiv-dialogue.org
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