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ХТО МИ? 

Свобода – необхідна умова для впровадження у суспільстві 
позитивних змін. Ми вимагаємо від держави забезпечити свободу 
кожному громадянину. Свободу самовираження: кожна людина має 
право дотримуватися своїх переконань; шукати, отримувати, 
поширювати інформацію та ідеї. Політичну свободу: від права 
критикувати і пропонувати – до права обирати і бути обраними. 
Економічну свободу: право працювати і заробляти, мати власність і 
не боятися її втратити.  
 
Повага – це запорука продуктивної роботи, гарних відносин з 
партнерами клієнтами, споживачами та бенефіціарами організації. 
Ми поважаємо один одного і усіх, для кого ми працюємо.  
 
Відкритість – це джерело для змін і прогресу. А вони варті того, щоб 
ділитися знаннями, пробувати нові креативні підходи, 
переосмислювати повсякденні рутинні завдання. Ми відкриті, наша 
діяльність зрозуміла, а відносини з партнерами будуються на 
абсолютній прозорості та довірі.  
 
Чесність – необхідна передумова для вибудовування і підтримки 
довірливих, міцних, тривалих відносин з партнерами, клієнтами, 
споживачами та бенефіціарами організації.  
 
Відповідальність характеризує нашу поведінку стосовно партнерів, 
клієнтів, споживачів і бенефеціарів. Відповідальність призводить до 
того, що ми думаємо і діємо в інтересах цих зацікавлених сторін. 
Відповідальність визначає прийняті нами рішення.  

Центр суспільних дій «Сівітас» – це адвокаційно-аналітична організація, 
заснована в 2015 році з метою сприяння впровадженню демократичних 
цінностей і процедур у сферу публічної політики й управління. 

 
НАША МІСІЯ:  
Ми робимо: громадян – відповідальними, владу – ефективною, спільноти 

– спроможними. 
 
НАШІ ЦІННОСТІ:  



 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
 
Керівними органами Центру є: Загальні збори членів Центру (далі – 

Загальні збори), Правління Центру, Наглядова Рада Центру, Голова Центру.  
Загальні збори – вищий керівний орган Центру. Загальні збори можуть 

бути черговими та позачерговими. Чергові Загальні збори скликається 
Правлінням Центру не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори 
можуть бути скликані на вимогу 1/10 членів Центру, 2/3 складу Правління 
Центру або Голови Центру.  

Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності 
Центру. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів від кількості членів 
присутніх на Загальних зборах.  

Рішення щодо звільнення від обов’язків членів Правління приймаються 
більшістю, але не меншою від 2/3 присутніх членів Центру.  

Питання щодо затвердження Статуту Центру, внесення до нього змін та 
доповнень, реорганізації та ліквідації Центру, питання щодо відчуження майна 
Центру на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Центру 
приймаються, якщо за них проголосувало більше 3/4 голосів, присутніх на 
Загальних Зборах членів Центру.  

Загальні збори мають право приймати рішення з інших питань, які не 
належать до компетенції інших керівних органів Центру. Рішення Загальних 
зборів оформлюють протоколом, який підписується Головуючим на зборах та 
секретарем.  

Правління Центру є постійно діючим керівним органом громадського 
об’єднання в період між черговими засіданнями Загальних зборів.  

Правління Центру обирається на три роки у складі не менше трьох членів. 
Члени Ради Правління можуть бути переобрані на наступний термін.  

До складу Правління Центру входить Голова, за посадою, з правом 
дорадчого голосу.  

Кількісний склад Правління Центру визначається Загальними зборами.  
Засідання Правління є правомочними, якщо на ньому присутні більше 

половини членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів Правління. Кожен член Правління має один 
голос. За поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Правління.  

Засідання Правління Центру відбуваються не менше одного разу на 
квартал, скликаються Головою Центру, або на вимогу 2/3 членів Правління 
Центру і є повноважними при наявності більшості його членів.  

Правління Центру звітує перед членами Центру про проведену роботу, 
фінансовий та майновий стан на загальних (звітних) зборах, які проводяться в 
грудні місяці кожного року.  

Керівною особою є Голова, який здійснює керівництво поточною 
діяльністю Центру відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних 
органів управління.  

Голова призначається Загальними зборами строком на три роки. Загальні 
збори мають право достроково припинити повноваження Голови.  

Голова Центру періодично звітує про проведену роботу перед Правлінням 
та перед Загальними зборами.  



 

Наглядова Рада (контрольний орган) має консультативні і контрольні 
повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів 
Центру.  

Наглядова Рада обирається Загальними зборами на три роки у складі не 
менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних 
органів і працівники Центру не можуть бути членами Наглядової Ради.  

Наглядова Рада скликається її головою принаймні два рази на рік, а також 
протягом 10 діб на письмовий запит Правління або Голови Центру.  

Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів. 
Рішення, дії, бездіяльність Виконавчого директора Центру можуть бути 

оскаржені будь-яким членом Центру шляхом подання скарги до Правління 
Центру. Правління Центру за результатами розгляду скарги приймає одне з 
таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану або передає матеріали 
скарги на розгляд Загальних зборів. Строк розгляду скарги не може 
перевищувати трьох місяців.  

Рішення, дії, бездіяльність Правління та Наглядової Ради можуть бути 
оскаржені будь-яким членом Центру шляхом подання скарги на розгляд 
Загальних зборів через Голову Центру. За результатами розгляду скарги Загальні 
збори приймають одне з таких рішень: відхиляють скаргу, як необґрунтовану або 
задовольняють частково або повністю. Строк розгляду скарги не може перевищувати 
трьох місяців.  

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
– вищий керівний орган Центру 

ПРАВЛІННЯ  
постійно діючий керівний 
орган громадського 
об’єднання в період між 
черговими засіданнями 
Загальних зборів 

ГОЛОВА  
здійснює керівництво 
поточною діяльністю 
Центру відповідно до 
законодавства, Статуту, 
рішень керівних органів 
управління 

НАГЛЯДОВА РАДА  
має консультативні і 
контрольні 
повноваження з питань 
фінансової діяльності і 
цільового використання 
активів Центру 



 

ВОЛОДИМИР ЗИЛЬ 
– голова Центру  

З 2010 – спеціаліст Управління у 
справах сім’ї та молоді Рівненського 
МВК.  
2010–2015 – керівник Рівненського 
регіонального представництва Центру 
політичних студій та аналітики. 
2010–2015 – депутат Рівненської 
міської ради VІ скликання.  
2015 – по т.ч. – голова ГО «Центр 

суспільних дій «Сівітас».  

2017 – по т.ч. – тренер Програм 

“Молодіжний працівник”, 

ПЕТРО ДОЛГАНОВ 
– експерт по боротьбі з корупцією, 

керівник проектів 
2007–2013 – викладач кафедри 
міжнародних відносин Рівненського 
інституту слов’янознавства Київського 
славістичного університету.  
2013 – по т.ч. – доцент кафедри 
політичних наук Рівненського 
державного гуманітарного 
університету. 
2015 – по т.ч. – експерт ГО «Центр 
суспільних дій «Сівітас».  

ТЕТЯНА КЛИМЧУК 
– експерт з комунікацій 

2009 – волонтер Рівненської обласної 
громадської організації «Комітет 
виборців України». 
2011 – Волонтер рівненської обласної 
організації політичної партії «Україна 
Майбутнього». 
2012 – по т.ч. – телеведуча Рівненської 
обласної державної телерадіокомпанії.  
2015 – по т.ч. – Експерт ГО «Центр 

суспільних дій «Сівітас».  

В'ЯЧЕСЛАВ ДОЛІД 
– експерт з адвокації, керівник 

проектів 
2009 – по т.ч. – фізична особа-
підприємець 
2010 – 2017 – доцент кафедри 
філософії, економіки та 
менеджменту освіти Рівненського 
ОІППО.  
2015 – по т.ч. – експерт ГО «Центр 
суспільних дій «Сівітас».  
2017 – по т.ч. – проректор 
Рівненського ОІППО 

Від часу заснування Центру «Сівітас» його експерти беруть активну 
участь у життєдіяльності територіальних громад Волинської, Житомирської та 
Рівненської областей, впровадженні різноманітних ідей та підтримці ініціатив, 
розробці нормативно-правових документів, регуляторних актів, стратегічних 
документів та програм розвитку.  



 

ПРОЕКТИ 
ПРОЕКТ  

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ  
РІВНЕНЩИНИ» 

МЕТА ПРОЕКТУ  
впровадження стандартів 

гендерної рівності осередками 
політичних партій Рівненської області 
шляхом проведення аналітичної, 
просвітницької й інформаційної 

лютий – липень 2017 року 

24 лютого 2017 р. в м. Рівне було 
проведено прес-брифінг на якому 
презентували проект.  

Результати: учасникам було 
презентовано проект «Забезпечення 
гендерного паритету в політичному 
житті Рівненщини»; обґрунтовано 
важливість ініціативи для політичного 
життя регіону в цілому та жінок 
зокрема; оголошено про створення 
Коаліції громадських організацій щодо 
дотримання принципів гендерної 
рівності «За рівні можливості».  

У лютому 2017 р. в м. Рівне було 
створено Коаліцію громадських 
організацій щодо дотримання 
принципів гендерної рівності «За рівні 
можливості». Коаліційну угоду 
підписали керівники 10 як 
регіональних, так і всеукраїнських 
громадських організацій. 

Результати: Представники 
Коаліції домовилися працювати у 
напрямі інституалізації гендерної 
політики, а також розповсюджувати 
достовірну інформацію про зміст та 
напрямки політики захисту прав жінок 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 



 

16 та 17 березня відбулися два 
семінари-тренінги для жінок-лідерок, 
представниць політичних партій і 
громадськості, а також тих, хто планує 
зайнятися політичною діяльністю у 
майбутньому.  

Результати: учасники набули 
нових знань та навичок з таких 
питань: гендерна рівність у суспільстві 
та політиці; стратегії ефективного 
жіночого лідерства; PR та комунікації 
у роботі політика; антикорупційні 
інструменти інклюзії в процесі 
прийняття рішень на місцевому рівні. 
В ході семінарів-тренінгів громадські 
активісти та молоді політологи жінки 
отримали мотивацію для початку 
побудови політичної кар’єри. Ряд 
учасниць висловили готовність брати 
участь в подальшій реалізації проекту.  

28 квітня спільно з ГО «Центр 
підтримки громадських ініціатив 
«Чайка» проведено засідання 
жіночого політичного клубу – 
громадянської платформи, покликаної 
допомогти збільшити представництво 
жінок на всіх рівнях прийняття рішень. 
На заході було обговорено 
найоптимальніші варіанти створення 
умов і можливостей для паритетної 
участі жінок і чоловіків у прийнятті 
політичних рішень, а також 
презентовано методологію 
моніторингу паритетності гендерного 
представництва в керівництві 
партійних осередків.  

Результати: під час засідань 
клубу жінки-лідерки змогли обмінятися 
досвідом і домовилися про 
координацію своїх дій у роботі з 
відстоювання власних інтересів у 
соціально-політичній практиці. Під час 
засідання було узгоджено подальшу 
спільну діяльність і висунуто ряд 
гендерних ініціатив. 



 

ПРОЕКТ  
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ» 

(У СПІВПРАЦІ З ЦЕНТРОМ «ЕЙДОС», ЗА ПІДТРИМКИ МФ «ВІДРОДЖЕННЯ») 

МЕТА ПРОЕКТУ  

січень – липень 2017 року 

 проведено розслідування щодо 
власників аптек на території 5 
обраних лікарень Рівненської області.  

проведено дослідження залишків 
ліків на складах 5 обраних лікарень 
станом на грудень 2015 та 2016 років, 
що дало змогу визначити відсоток не 
використаних ліків; 

за результатами моніторингу 
медзаклади впровадили практику 
щотижневого звітування 

Результати: 
встановлено комплексний 

моніторинг над ефективністю 
витрачання бюджетних коштів 
через е-аукціони на етапі 
встановлення умов участі для бізнесу 
до етапу постачання ліків до медичних 
установ . 

проведено фокус-групу пацієнтів 
стаціонару 5 найбільших медзакладів 
та визначено РЕАЛЬНИЙ рівень їх 
забезпечення безкоштовними ліками. 

 

 Проект покликаний підвищити 
рівень забезпеності ліками у 5 
найбільших медустановах 
Рівненської області, підвищити 
рівень конкуренції щодо питання 
надання медичних послуг, підвищити 
якість послуг медзакладів. 



 

ПРОЕКТ  
«ПРОЗОРІ РАДИ: АДВОКАСІ КАМПАНІЯ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОГО  

ЗАКОНОДАВСТВА МІСЦЕВИМИ РАДАМИ  
(У СПІВПРАЦІ З ЦЕНТРОМ «ЕЙДОС», ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І ЦЕНТРУ ДЕМОКРАТІЇ 

ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА (ПРОЕКТ «ПОСИЛЕННЯ КОАЛІЦІЇ РПР»)  

МЕТА ПРОЕКТУ  
 

травень – вересень 2017 року 

4 органи місцевого 
самоврядування Рівненщини 
отримали висновки та рекомендації 
щодо підвищення рівня прозорості та 
відкритості 

За результатами адвокаційної 
кампанії 3 з 4 органів місцевого 
самоврядування  підвищили рівень 
прозорості та відкритості 

Рівень прозорості та відкритості 
підвищився загалом з 42 до 64 % 

Результати: 
ГО «Центр суспільних дій 

«СІВІТАС» увійшов до складу Коаліції 
«Прозорі ради» 

обрано  4 органи місцевого 
самоврядування Рівненщини—об’єкти 
моніторингу та адвокації: Рівненська 
обласна рада, Рівненська міська 
рада, Мирогощанська та Острожецька 
ОТГ 

проведено моніторинг ОМС на 
предмет відповідності 21 критерію 
методології руху 

Підвищити рівень прозорості та 
підзвітності 4 місцевих органів влади 
у Рівненській області, що призведе 
до зменшення корупційних ризиків в 
їх роботі та забезпечить реалізацію 
прав громадян на контроль влади.  



 

ПРОЕКТ  
«ПРОЗОРІ КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА» 

(У СПІВПРАЦІ З ЦЕНТРОМ «ЕЙДОС» за ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА 
КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ В УКРАЇНІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ MATRA ) 

МЕТА ПРОЕКТУ  

З вересня 2017 року 

Результати: 
опубліковано 3 журналістських 

розслідування щодо публічних 
закупівель комунальних підприємств 

проаналізовано виконання 
органами місцевого самоврядування 
та комунальними підприємтвами 
виконання вимог щодо прозорості та 
підзвітності КП 

проведено домовленості з 
органами місцевого самоврядування, 
комунальними підприємтвами та 
установами щодо впровадження 
електронних сервісів візуалізації 
бюджетної інформації «Відкритий 
бюджет» 

Підвищити рівень прозорості та 
підзвітності комунальних 
підприємств Рівненської обласної та 
міської рад, виявити корупційні 
ризики в питаннях закупівлях КП, 
виявити шляхи підвищення 



 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
 
 
ІНІЦІЙОВАНО РОЗГЛЯД 5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РІВНЕНЩИНИ; 
 
НАЛАГОДЖЕНО ІНСТИТУЦІЙНУ СПІВПРАЦЮ З 3 ОРГАНАМИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ; 
 
ВИЯВЛЕНО ТА ОСКРАЖЕНО ПОНАД 100 КЕЙСІВ ЩОДО 

КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА ОРАГНАХ ВЛАДИ РІВНЕНСЬКОЇ, ВОЛИНСЬКОЇ ТА ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ; 

 
СТВОРЕНО 1 КОАЛІЦІЮ ЗА УЧАСТЮ 10 ІНСТИТУТІВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ—ПАРТНЕРІВ 
ЦЕНТРУ; 

 
НАЛАГОДЖЕНО ІНСТИТУЦІЙНУ СПІВПРАЦЮ З 10 ОСЕРЕДКАМИ 

ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИХ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ; 
 
ПРОВЕДЕНО НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПОНАД 60 УЧАСНИКІВ—

ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ ТА АКТИВІСТОК; 
 
ПРОВЕДЕНО 5 МЕДІЙНИХ ЗАХОДІВ ТА КРУГЛИХ СТОЛІВ; 
 
ОПУБЛІКОВАНО ПОНАД 60 МАТЕРІАЛІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОРГАНІЗАЦІЇ У ЗМІ; 
 
ОПУБЛІКОВАНО 1 ПОСІБНИК НАКЛАДОМ 100 ПРИМІРНИКІВ; 
 
СТВОРЕНО КОМУНІКАЦІЙНУ СТРАТЕГІЮ ЦЕНТРУ; 
 
ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗЯТО УЧАСТЬ У ПОНАД 20 СЕМІНАРАХ 

ТА ТРЕНІНГАХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. 



 

ФІНАНСОВА 
ІНФОРМАЦІЯ 

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК 
 
НАДХОДЖЕННЯ: 
 
ПРОЕКТ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В 

ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ІВНЕНЩИНИ» 
 
ДОНОР: Проект «Українська регіональна платформа громадських 

ініціатив», що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу 
та співадмініструється РОГО «Комітет виборців України»  

 
ЗАГАЛЬНА СУМА НАДХОДЖЕНЬ 
 
82590 грн. 
 
 
ВИТРАТИ: 
 
ГОНОРАРИ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ 28200 грн. 
 
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 840 грн. 
 
ПРОГРАМНІ ВИТРАТИ 35590 грн. 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  17600 грн. 
 
 
 
ЗАЛИШОК КОШТІВ СТАНОМ НА 31.12.2017 р.— 0 грн.00 коп. 
 
 


