




    Донецьку обласну організацію Всеукраїнської громадської організації „Комітет 
виборців України” було засновано 20 лютого 1998 року як незалежну 
позапартійну організацію. Ключова ідея ініціаторів заснування Організації 
полягала у сприянні демократичних перетворень у державі, у тому числі шляхом 
здійснення незалежного громадського моніторингу виборчих процесів та 
процесів референдуму, а також громадського лобіювання відповідних 
законодавчих змін. 

 За 18 років діяльності  Донецька обласна організація  ВГО «Комітет виборців 
України» суттєво розширила сфери власної спеціалізації.  Зараз організація є 
ключовим аналітичним, дослідницьким та ресурсним центром Донецької області, 
володіє значним досвідом громадського лобіювання, міжсекторальної співпраці 
та захисту прав громадян тощо. 
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Ситуація в Донецькій області протягом всієї виборчої кампанії була дуже важкою, напруженою і навіть небезпечною. Тренери, 

спостерігачі та співробітники ДОО ВГО «Комітет виборців України» працювали в умовах страху і загрози власному життю. 

Представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки були категорично проти президентських виборів і робили усе 

можливе, щоб зірвати їх.

З 10 квітня 2014 року розпочала свою роботу гаряча лінія для надання консультацій з виборчого 

законодавства. Професійний юрист забезпечував інформаційну підтримку з виборчих питань та 

процедур для членів окружних і дільничних комісій, а також усіх громадян. Люди, що бажали 

приєднатися до кампанії громадського моніторингу могли також зателефонувавши на гарячу 

лінію і надати інформацію про порушенняі.

Також всі члени ОВК і ДВК в Донецькій області отримали візитівки з інформацією щодо наслідків 

порушення виборчого законодавства і телефоном горячої лінії. 

Під час своєї роботи на гарячу лінію звернулося за допомогою 584 особи, всім ним була надана 

кваліфікована юридична підтримка.

66 осіб зателефонували на горячу лінію з інформацією про порушення виборчого законодавства, 

інформація була перевірена довготерміновими спостерігачами ДОО ВГО КВУ та відображена у звіті. 

З 6 по 20 травня в шістьох університетах, двух коледжах та двух молодіжних центрах було 

проведено п'ятнадцять лекції з виборчого законодавства для студентів, які голосуватимуть 

вперше. 

Близько 1000 студентів Донецька дізнались про вибори, як інститут безпосередньої 

демократії, етапи виборчого процесу, важливість перевірки себе у списках виборців та 

алгоритм дій у день голосування. 

З числа студентів було відібрано 33 додаткових короткотермінових спостергача, які 

працювали у день виборів. 



через чорний вихід, частково евакуювати техніку і документи та продовжити роботу протягом наступних 2-х днів у приватному 

приміщенні одного із членів організації.

Після завершення виборчого процесу більшість членів організації в цілях безпеки була вимушена виїхати з міста і досі не мають 

можливості повернутись додому. 

Позачергові президентські вибори в Донецькій області проходили в безпрецедентній обстановці. 

Бойовики блокували виборчий процес: грабували і громили комісії, викрадали їх членів, залякували 

спостерігачів. Спостерігачі спільної моніторингової кампанії ДОО «Комітет виборців України» та 

Громадянської мережі ОПОРА в Донецьку, не дивлячись на небезпеку, продовдували виконувати свою 

місію і фіксувати правопорушеня та за можливості надавати рекомендації ЦВК та органам внутрішніх 

справ й безпеки, про вживання додаткових заходів щодо запобігання провокаціям у день голосування. 

У день виборів, 25 травня 2014 року, ДОО КВУ організувало роботу «підпільного» прес-центру 

«Вибори-2014 на Донбасі». Робота прес-центру в день виборів передбачала прямі включення і 

регулярну розсилку прес-релізів і новин. З 8 ранку до 9 вечора було організовано 3 прямих включення 

та розповсюджено 11 інформаційних повідомлень українською, російською та англійською мовами 

про перебіг виборів. 

О 9 вечора робота прес-центру була зірвана приїздом бойовиків. Працівникам ДОО КВУ вдалось втекти 

Протягом квітня-травня 2014 року було проведено 23 тренінга для членів окружних виборчих коміссій (ОВК) та 28 тренінгів для 

членів дільничних виборчих комісій (ДВК) Донецької та Луганської та Запорізської областей. 15 тренінгів не відбулися у зв’язку з 

активними діями сепаратистів, які прийняли рішення не допустити вибори в Донецькій та Луганській областях. 

Дуже важливо було проведення навчання в Донецькій та Луганській області, оскільки через небезпеку багато людей, які мали 

попередній досвід роботи, не працювали під час цієї виборчої кампанії. Було дуже багато новачків, якім навчання було просто 

необхідно, бо вони навіть важко орієнтувались в законі, не кажучи вже про практичну організаційну роботу.

Також навчання мало позитивний вплив в тому сенсі, що психологічно люди розуміли, що вибори будуть на території наших 

областей. Це підтримувало їх моральний дух та надавало наснаги до роботи. 



З 15 вересня по 5 листопада 2014 року працювала гаряча лінія для надання 

консультацій з виборчого законодавства для громадськості, а також членів 

окружних виборчих комісій (ОВК) та дільничних виборчих комісій (ДВК). Під час 

роботи горячої лінії поступило 250 звернень, більшість з них була присвячена 

питанням зміни адреси голосування для внутрішньо переміщених осіб,  

можливостям голосування у зоні АТО та звернення членів виборчих комісій, 

офіційних спостерігачів з повідомленнями про загрози зриву виборів чи їх 

фальсифікацій на певних дільницях. 

Громадяни отримали кваліфіковану юридичну консультацію, а факти щодо правопорушень та фальсіфікацій були ретельно 

перевірені довготерміновими та короткотерміновими спостерігачами та узагальнені у звіті. 

Під час виборчої кампанії була розроблена низка відео, аудіо та друкованих матеріалів присвячених роз’ясненню процесу зміни 

місця голосування без зміни виборчої адреси особливо для виборців з Луганської та Донецької областей та Криму. 

Протягом вересня-жовтня 2014 року було проведено 15 тренінгів для членів окружних виборчих коміссій (ОВК) та 16 тренінгів для 

членів дільничних виборчих комісій (ДВК) Донецької та Луганської областей. Учасники тренінгів – повний склад ОВК та керівні 

члени ДВК – отримали знання щодо організації роботи комісії до дня виборів та в день голосування, процедур встановлення 

підсумків голосування, розгляду скарг тощо. Загалом тренінгами було охоплено близько 2000 членів ОВК та ДВК. Тренінги були 

ініційовані Центральною виборчою комісією та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).

Навчання членів комісій проходило по всій Україні, в Донецькій та Луганській областях тренінги були організовані Донецькою 

обласною організацією ВГО «Комітет виборців України». 



Враховуючи попередній досвід моніторингу президентської виборчої кампані 

навесні 2014 року, спостереження за перебігом виборчої кампанії до Верховної 

ради відбувалось тільки на звільнених територіях Донецької оласті. 

У період з серпня по жовтень за перебігом виборчої компанії спостерігали 10 

довготермінових спостерігачів, а на день виборів до них приєднались ще 74 

короткотермінових спостерігача. Вони спостерігали за підготовкою до дня 

голосування, процесом голосування, підрахунком голосів на виборчих 

дільницях, транспортуванням виборчої документації до окружних комісій та 

їх роботою. Всі результати спостереження були відображені у звітах спільної 

моніторингової кампанії ДОО «Комітет виборців України» та Громадянської 

мережі ОПОРА.

У день виборів Донецька обласна організація та Всеукраїнська громадська 

організація «Комітет виборців України» разом з Громадянською мережею 

ОПОРА  організували спільний прес-центр, де працювала «гаряча лінія» з 

юридичних та логістичних питань. Там такожбув спільний робочий простір 

для міжнародних журналістів і спостерігачів.

Протягом дня виборів та під час підрахунку голосів прес-центр збирав  та 

розповсюджував наступну інформацію:

џ Оперативну інформацію про перебіг виборчого процесу в Донецькій області: 

порушення, надзвичайні ситуації, дії політичних партій та кандидатів;

џ Інформацію про явку виборців та хід голосування;

џ Інформацію про роботу окружних та дільничних виборчих комісій області;

џ Коментарі експертів КВУ щодо виборчого процесу.

У день виборів більше 100 місцевих і міжнародних журналістів відвідали Прес-центр.



Отримані відомості були передані керівнику проекту в офіс Transparency International Україна, яка здійснила їх аналіз та 
сформувала банк даних декларацій. Оцифровані декларації були розміщені для постійного доступу на сайті 
www.anticorruption.in.ua з метою забезпечення до них вільного доступу громадськості.

РЕЗУЛЬТАТ: 

В загальний банк даних було внесено відомості про 89 майнових декларацій публічних службовців високого 

рангу з 6 областей. 

Зокрема: Донецька область – 12, Луганська область – 19, Харківська область – 21, Запорізька область – 13, 

Херсонська область – 15, Крим – 9.

1
ЕТАП ЗАХОДИ:

1. Збір інформації з відкритих джерел про декларації публічних службовців.
2. Формування національного банку даних декларацій на сайті www.anticorruption.in.ua.

Як учасник партнерства «За відкритість майнових декларацій публічних службовців 
України» Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України» координувала 
діяльність на Сході Укпаїни та в АР Крим - 6 областей (Донецька, Харківська, Запорізька, 
Луганська, Херсонська та АР Крим). 

До моніторингу включались декларації керівників обласних державних адміністрацій і їх 
заступників, міських голів обласних центрів та їх заступників за 2011 р. та 2012 р. 

Декларації були отримані в три способи: 
а) як відповідь на інформаційні запити моніторингових організацій;
б) за результатами моніторингу офіційних видань органів публічної влади, де опубліковані 
відомості з декларацій; 
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ЗАХОДИ: 
        1. Надання окремим посадовцям листів з пропозицією привести власну декларацію у відповідність до 

фактичного стилю життя. Оскарження їх бездіяльності до правоохоронних органів (у разі необхідності).
2. Проведення публічних презентацій оприлюднених карток аудиту.

Більш детальну інформацію та результати моніторингу можна знайти на сайті ініціативи  www.anticorruption.in.ua

ЕТАП ЗАХОДИ: 

1. Вивчення стилю життя високопосадовців згідно обраних параметрів та заповнення зведених карток аудиту.

2. Проведення поглибленого аналізу стилю життя високопосадовців.

3. Поширення в регіональних медіа та соціальних мережах аналітичних матеріалів, підготовлених в рамках 

партнерства.

Громадськими моніторинговими організаціями за організаційно-технічної підтримки Донецької обласної організації ВГО 
«Комітет виборців України» було досліджено відповідність стилю життя змісту майнових декларацій близько 80 
високопосадовців Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. 
Громадський аудит відповідності здійснювався по всій території України за єдиною «Методологією проведення громадського 
аудиту відповідності змісту майнових декларацій публічних службовців України їх стилю життя». 

Методологія передбачала практичне вивчення стилю життя високопосадовця за 5 параметрами: 
1)  джерела та розмір доходів посадовця та членів родини;
2) наявність та вартість утримання майна (рухомого та нерухомого); 
3) витрати на здійснення відпочинку та подорожей; 
4) вартість хобі посадовця та членів його родини; 
5) витрати на навчання посадовця та членів його родини. 

Джерелами даних для аудиту виступали: відомості офіційних реєстрів; публічно доступні дані, у тому числі в соціальних 
мережах та медіа; офіційні звіти органів влади; дані майнових декларацій службовців; свідчення людей та очевидців; дані 
зовнішнього спостереження.
За підсумками аудиту по кожному аналізованому високопосадовцю громадські моніторингові організації підготували зведені 
картки аудиту згідно визначеної методологією форми. 

ЕТАП
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ДОО ВГО «Комітет виборців України» направив  усім народним депутатам 

України однакові запити із проханням надати інформацію про використання 

бюджетних коштів на забезпечення їх діяльності, персональний склад 

помічників-консультантів, особисті  доходи і витрати,  звітування перед 

виборцями, роботи в округах. З усіма депутатами КВУ зв’язувався за 

офіційними контактами, розміщеними на офіційному веб-сайті парламенту. 

Лише 6 народних депутатів  України надали повні або часткові  відповіді на 

запит КВУ. Інші 15 депутатів не надали жодної відповіді. Експеримент 

засвідчив, що більшість депутатів не є доступними для виборців за їхніми 

офіційними контактами. 

Активісти КВУ робили неодноразові спроби зв’язатися з депутатами за телефонами та електронними адресами, зазначеними 

на сайті парламенту. Втім,  встановити зв'язок із більшістю депутатів не вдалося. Це засвідчує наявність серйозної проблеми у 

забезпеченні стандартів прозорості в діяльності депутатів,  а також тісного взаємозв’язку із виборцями.

На основі проведеного аналізу і додаткового моніторингу передвиборчих обіцянок депутатів-мажоритарщиків Донецької 

області ДОО ВГО «Комітет виборців України» спільно з Фундацією “Відкрите супільство” представили результати дослідження 

роботи народних депутатів, а саме: як виконували передвиборчі обіцянки фракції політичних сил, що перемогли на виборах до 

Верховної ради України; чим займалися у Верховній Раді обрані від міста Донецьк депутати-мажоритарники (Т. Бахтєєва, О. 

Бобков, В. Ландик, М. Левченко, Ю. Звягільський); наскільки співпадають реальна діяльність депутатів і їх передвиборчі 

обіцянки; наскільки політики щирі і послідовні перед виборцями; хто з депутатів був ефективний у своїй роботі, а хто даремно 

витрачає бюджетні кошти; чому малоймовірним є прийняття деяких законопроектів, які лобіюють інтереси м. Донецька

За перший рік роботи можна стверджувати, що продуктивність роботи донецьких мажоритарників у справі 

виконання передвиборчих обіцянок є вкрай низькою. Як наслідок, голосуючи за «красиві повітряні замки» виборці в 

чергове мають шанс бути розчарованими.  .



З огляду на російську окупацію Луганської та Донецької областей і здійснення з 

боку терористичних угруповань безпосереднього впливу на роботу органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування, в ході моніторингу оцінювалися 

виключно ті практики урядування, які відповідають законодавству України. 

Активна фаза моніторингу тривала протягом липня-вересня 2014 року і включала 

в себе подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз 

контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів, 

моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-

правових актів.   

Індекс публічності – це практичний інструмент, що дозволяє всесторонньо оцінити та порівняти між собою рівень 
прозорості, відкритості та підзвітності муніципальних інституцій в їх взаємодії з мешканцями. В цілому вимірювання 

Індексу публічності націлене на те, щоб зрозуміти наскільки публічно приймаються рішення і втілюється в життя 
політика муніципалітету, а також те, яким є внесок основних суб’єктів місцевого самоврядування в цей процес. 

 Зовнішня агресія Російської Федерації та діяльність бойовиків в Донецьку нівелювали попередні досягнення територіальної 

громади із забезпечення принципів належного врядування. Якщо у 2013 р. Донецька міська рада посідала 4 місце у 

Всеукраїнському Індексі публічності місцевого самоврядування (тоді оцінювалося 11 обласних центрів), то в 2014 р. серед усіх 

обласних міст міська рада Донецька займає останнє місце в цьому рейтингу. Діяльність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування Донецька з показником 34% (зі 100 можливих) класифікується як непублічна у 2014 році. Тоді як в 2013 році з 

показником 55% оцінювалася як така, що має низький рівень публічності.  

У передконфліктний період публічність Донецької міської ради забезпечувалася на низькому рівні, але органи місцевого 

самоврядування демонстрували здатність до впровадження позитивних практик, при чому деякі з них не мали аналогів в 

діяльності міських рад інших обласних центрів. Деградація локальних механізмів належного врядування засвідчує необхідність 

напрацювання в цій сфері плану заходів, які мають бути здійснені державою та органами місцевого самоврядування після 

відновлення конституційного порядку в Донецьку. 



30 вересня за ініціативи ДОО ВГО «Комітет виборців України» відбулась  зустріч з 

громадськими активістами міста Краматорська, Артемівська, Костянтинівки. 

«Громадський сектор Донеччини у нових реаліях» Метою зустрічі було обговорення та 

планування діяльності громадських організацій Донеччини в нових реаліях пост 

конфліктного суспільства. Учасники та організатори отримали дуже позитивні враження 

від рівня дискусії. Говорили про реформи в Україні, як "включати" регіон в цей процесс, 

налагодження комунікації між громадськими організаціями, лідерами, активістами, 

плани на майбутнє. Слід сказати, що не зважаючи на велику кількість громадських 

активістів, які виїхали до Києва та інших регіонів України, громадськість на Донбасі не 

тільки залишилась, вона стала більш міцною та загартованою. Величезна кількість ініціатив, людей, активістів на місцевому рівні 

потребують нашої уваги, допомоги та їх включення в загальноукраїнський суспільно-політичний процес. Почали відновлювати 

свою роботу громадські ради та інші консультативно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування та державної влади.

23 грудня 2014 року у м. Краматорськ відбулася регіональна конференція «Перспективи взаємодії влади та громадськості в 

Донецькій області в нових умовах».

У заході взяли участь голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко, консул Федеративної Республіки Німеччини у 

Донецьку д-р Детлеф Вольтер, керівник Департаменту Адміністрації Президента України з питань взаємодії з громадянським 

суспільством та політичними партіями Олександр Ярема, в.о директора департаменту облдержадміністрації з внутрішньої 

політики Андрій Халецький, начальник управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації Олена 

Малютіна, представник Програми розвитку ООН в Україні Айдер Халілов; директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва" Ірина Бекешкіна, Голова Правління Донецької обласної організації «Комітет виборців України» Сергій Ткаченко, 

представники аналітичних центрів, місцевих неурядових організацій, громадські активісти та журналісти.

Представники місцевих неурядових організацій та громадських ініціатив, посадові особи місцевих організацій домовились 

оперативно розробити План першочергових кроків із удосконалення інформаційної політики, посилення взаємодії влади і 

громадськості щодо вирішення актуальних проблем розвитку Донецької області. Після напрацювання Плану дій влада та 

громадськість зобов’язалися спільно вирішувати актуальні виклики у розвитку регіону.



У зв’язку з ситуацією в області (поширення сепаратистських 

настроїв, бойові дії, АТО) через загрозу здоров’ю та життю 

членів організації було прийнято рішення до завершення АТО 

виїхати за межі області. На жаль, в цілях безпеки члени 

організації не мають змоги повернутися у Донецьк . Члени ДОО 

ВГО «Комітет виборців України» та секретаріат були 

«розпорошені» по території України. Не зважаючи на це, 

організація продовжувала дистанційно займатись 

плануванням своєї діяльності на території Сходу України.  

Протягом року були розроблені та прийняті положення та 

політики, які сприяють більш ефективній, підзвітній та 

прозорій діяльності організції, а саме:

-  Стратегічний план розвитку організації до 2017 року;

-  Положення про керівні органи організації;

- Внутрішні політики стосовно волонтерства та членства в 

організації; 

-  Ефективна структура організації;

-  Положення з менеджменту організації;

-  Положення щодо запобігання корупції та шахрайству;

-  Кодекс етики та поведінки.  

Не зважаючи на те, що фактично секретаріат організації 

"розпорошений" по території України - організація продовжує 

дистанційно здійснювати свою діяльність на території Сходу 

України. Ми були, є і будемо Донеччанами не залежно від місця 

нашого тимчасового перебування. Організація продовжує 

працювати у регіоні і для регіону.

За допомогою експертів представництва ООН в Україні був проведений внутрішній аудит організації і 
розроблений чіткий план організаційного розвитку, спрямований на розвиток наступних потенціалів:

Для розвитку кожного потенціалу був розроблений план 
діяльності та індикатори ефективності



Бюджет організації за 2014 рік становить 2 336 891,15 гривень

Джерело наджоджень Сума, грн.

Добровільні пожертви
Інтерньюз-Нетворк           10305,35
Посольство США
Представництво ОНН в Україні 316455,00

772982,50

Генеральне консульство Німеччини 95000,00

Кампанія за майбутнє без куріння

 70970,78 

19023,34

Міжнародна фундація виборчих 
систем (IFES)

Національний фонд в підтримку 
демократії (НЕД) 811050,98

241102,00 
Загальна сума

Тип витрат Сума, грн.
Програмні витрати 2039874,67

Адміністративні витрати 133796,01
Офісні витарти 48690,88

Організаційний розвиток 119827,64
Загальна сума 2342189,2

87%

6%
2%5%

Видатки організації за 2014 рік

Програмні витрати 

Адміністративні витрати

Офісні витарти 

Організаційний розвиток 

2336889,95



03115 м. Київ,  вул. Хмельницька, 10, блок 3
Тел. 050 368 60 74, e-mail: doo.cvu@gmail.com
www.cvu.dn.ua, www.facebook.com/cvu.dn.ua  

Офіс у місті Краматорськ:
готель «Краматорськ»,84300
вул. Соціалістична, 45. офіс 308
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