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ХТО МИ?
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:

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 характ еризує нашу поведінку ст осовно парт нерів, клієнтів, споживачів і бенефеціарів. Відповідальність призводить
до того, що ми думаємо і діємо в інтересах цих зацікавлених сторін.
Відповідальність визначає прийняті нами рішення.

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

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.

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 особапідприємець
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

ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ
«ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ» (СУБ-ГРАНТ ГО «ЦЕНТР
«ЕЙДОС»)
БЕРЕЗЕНЬ 2018 – ЖОВТЕНЬ 2019
МЕТА ПРОЕКТУ
Проект покликаний впровадити ефективні механізми профілактики корупції та розширити інструменти прозорості та підзвітності під час використання
державних коштів, впровадивши на місцевому рівні вже напрацьовані механізми. У довгостроковій перспективі реалізація Проекту призведе до зниження рівня корупції під час державних закупівель, підвищення ефективності та
залучення громадян до контролю за державними витратами.
Адвокація змін до нормативноправових
актів Рівненської обласної, міДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ської, Здолбунівської та Дубенської міських ради щодо імплементації антикорупційних політик
Результати: проведено 16 зустрічей з представниками органів місцевого
самоврядування, охоплено інформаційною кампанією понад 300000 осіб, проведено 2 прес-конференції, 2 круглі столи, взято участь у 2 телеефірах, підготовлено 10 публікацій у ЗМІ. У ОМС оприлюднено 7 проектів НПА, 4 з яких прийнято, в т.ч.—Статут територіальної громади
м.Дубно у новій редакції, що робить доступними для мешканців механізми гроУ квітні 2019 року проведено 2-ий мадської участі: громадські слухання та
семінар щодо застосування антикору- місцеві ініціативи. Рівень прозорості та
пційних інструментів активістами та
підзвітності Рівненщини ОМС за методопредставниками ЗМІ.
логією «ПРОЗОРІ РАДИ» зріс на 18,6 %,
Результати: У заході взяли уч- Рівненська обласна рада отримала
асть 30 представників та представ- першість у рейтингу 16 ОМС України
ниць цільових груп, 11 з яких згодом
використали антикорупційні інструменти у своїй діяльності, 25 учасників визначили отримані знання, як такі, що
допомагатимуть у антикорупційній діяльності

Адвокація інструментів бюджетної
прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.. Візуалізація даних
щодо місцевих фінансів. Проведено 1
круглий стіл та 1 прес-конференцію
Результати: Рівненська обласна
рада, Рівненська , Здолбунівська, Дубенська міські ради розмістили на
своїх сайтах візуалізовану інформацію
про діяльність комунальних підприємств, згідно вимог ст.78 Господарського кодексу України. (близько 40
КП).
63 розпорядники бюджетних коштів області розпочали у повному обсязі висвітлювати дані про витрати на
сайті e-data.
Проадвокатовано рішення 3 рішення ОМС, щодо використання платформи ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ.
Понад 30 органів місцевого самоврядування, оргганів влади, комунальних закладів запровадили практику візуалізації витрат, за допомогою модуля «Відкритий бюджет»
За результатами звернень 4 орган

Антикорупційний моніторинг публічних чних закупівель, оскарження
виявлених порушень, проведення 1
круглого столу та 1 прес-конференції,
підготовлено 10 журналістських розслідувань
Результати: за результатами
проведених оскаржень розірвано 6
договорів із загальною очікуваною вартістю 4 448 868,80 грн.
У 7-ми відкритих торгах із публікацією англійською мовою виявлено корупційні ризики в тендерній документації. Організатори відкритих торгів
загальною очікуваною вартістю 52 478
992 грн. усунули корупційні ризики з
тендерної документації у відповідь на
відправлені звернення
У 23-х закупівлях з очікуваною вартістю 8 462 847 грн виявлено ознаки
корупційних ризиків.
В результаті звернень до замовників та контролюючих органів було відмінено торги при проведенні 15-ти закупівель із загальною очікуваною вартістю 17 160 983,74 грн.

Проект реалізований у співпраці з
«Центром «ЕЙДОС» в рамках Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EU Anti-Corruption Initiative) –
найбільшої програми підтримки України з боку ЄС в сфері боротьби з
корупцією. Програма фінансується
ЄС та спів-фінансується і впроваджується Данською агенцією з

ПРОЕКТ
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ»
ЗА ПІДТРИМКИ МФ «ВІДРОДЖЕННЯ»)

Листопад 2018 – серпень 2019 роМЕТА ПРОЕКТУ
Збільшити рівень прозорості
роботи 19-ти інституцій первинної
медичної допомоги Рівненської області шляхом аналізу публічної інформації про їхню діяльність,
оскарження виявлених порушень
та публікації журналістських розслідувань.

Результати:
Діяльність у межах нашого проекту
вплинула на рівень виконання частиною
комунальних некомерційних підприємств
права на інформацію (завдяки офіційним
зверненням ми привернули увагу органів
місцевого самоврядування до 11-ти КНПпорушників права на інформацію, 9 з них
вже виконали запити у результаті дій, вчинених місцевими радами та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

Привернуто увагу громадськості до
проблеми публічності в роботі комунальних
некомерційних підприємств Рівненської області. За результатами моніторингу публічних закупівель відмінено проведення торгів медзакладами у 4 випадках,
а в 11 – вдалося усунути ймовірні порушення на етапі проведення самих закупівель.
Було виявлено 10 випадків ймовірних корупційних правопорушень щодо
конфлікту інтересів та недекларування
майна та доходів керівниками комунальних некомерційних підприємств, про що
були надіслані відповідні скарги до Національного агентства з питань запобігання
корупції.
Якщо на початку реалізації проекту
жодне комунальне некомерційне підприємство не публікувало інформацію, передбачену ст.78 Господарського кодексу
України, то станом на 10.08.2019, в повному обсязі її публікують 5 КНП, ще 6 – частково, очікується що після отримання висновків та рекомендацій та реагування на
них, таких КНП буде понад 70%.
.

Результати:

2 місцеві ради прийняли Порядки оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств, що
сприятиме зниження корупційних ризиків не лише в комунальних некомерційних підприємствам, але у комунальному секторі цих громад загалом.

Найбільшим досягненням проекту
є розробка та впровадження методології моніторингу комунальних некомерційних підприємств
«Антикорупційний термометр». Після
проведення процесу автономізації, діяльність КНП пов’язана із збільшенням фінансово-господарської свободи
та переходом з діяльності за Бюджетним кодексом України, господарську
діяльність, що передбачена Господарським кодексом. Збільшення можливостей, які отримали КНП, пов’язане з
корупційними ризиками, які притаманні комунальному сектору господарювання.
Така методологія розроблена вперше в Україні і дозволяє здійснювати
комплексний моніторинг комунальних
некомерційних підприємств не тільки
у Рівненській області, а й в загальнодержавному масштабі.
.

Додатковим позитивом є те, що під
час використання моніторингових інструментів «Антикорупційного термометра» також паралельно відбуваєтьсяпроцес адвокації. Наприклад, якщо станом на 01.11.2018 жодне КНП не публікувало інформацію, яка передбачена
Господарським кодексом України, то
станом на 10.08.2019 5 закладів повністю та своєчасно публікують таку інформацію, ще 6 – частково. За підсумками
ІІІкварталу не менше 13 КНП публікують таку інформацію вчасно та в повному об’ємі.
Додатковим успіхом проекту результати моніторингу публічних закупівель
та оскарження виявлених порушень, що
дозволило домогтися відміни 4 закупівель, які відбувалися з порушеннями, а
також усунення порушень у 11 закупівлях, що дозволило усунути в них ймовірні корупційні ризики та провести їх
вчасно, у спосіб визначений законодавством.

ПРОЕКТ
«ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ЖІНОК ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ ТА СМИЗЬКОЇ ОТГ
НА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»
(ЗА ПІДТРИМКИ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ
ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ» (ПРОЕКТ
ПРОМІС), ЩО ВПРОВАДЖУЄ ФЕДЕРАЦІЯ КАНАДСЬКИХ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ
(ФКМ) ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА МІЖНАРОДНИХ СПРАВ
КАНАДИ.
З вересня 2019 року
МЕТА ПРОЕКТУ
Залучити жінок Гощанського району і
Смизької ОТГ у
життя громади та підвищити їхню
роль в ухваленні рішень
шляхом створення жіночих громадських організацій, та
популяризації успішних жіночих практик та досвідів на
місцях, змінюючи суспільні стереотипи
щодо місця й ролі
Результати:
1/Створено 2 жіночі громадські організації: 1 в Гощанському районі та 1
у Смизькій ОТГ.
2. Напрацьовані 2 статути для громадських організацій.
3. Напрацьовані 2 стратегії розвитку ГО на 2020-2024рр.
4. Організовано 2 спільні конференції в м. Рівному із залученням жінок
Гощанського району та Смизької
ОТГ зокрема, та Рівненської області загалом.
5. Для жінок двох громад організовано по два дводенні воркшопи із залученням тренерів.
6. Розроблений спільний буклет
про результати реалізації проекту.
7. Напрацьована дорожня карта зі
створення жіночих громадських організацій.
8. Знято 10 відео по 1 хв. про успішних жінок https://cutt.ly/xtdIWaQ
Гощанського району та Смизької
ОТГ (по 5 відео в
одній громаді)
9. Відео проглянуло 5000 людей у

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНІЦІЙОВАНО РОЗГЛЯД 9 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, КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАКЛАДАХ ТА ОРГАНАХ ВЛАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
СТВОРЕНО 1 КОАЛІЦІЮ ЗА УЧАСТЮ 4 ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ—ПАРТНЕРІВ ЦЕНТРУ;
ПРОВЕДЕНО 1 НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ 30 УЧАСНИКІВ, ЩОДО
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, 11 З ЯКИХ ЗАСТОСУВАЛИ ОТРИМАНІ ЗНАННЯ У ВЛАСНІ РОБОТІ, 20 ВИЗНАЧИЛИ НОВИЙ ДОСВІД ЯК
КОРИСНИЙ
ПРОВЕДЕНО 4 ІНФОРМАЦІЙНІ СЕМІНАРИ ЩОДО ІНСТРУМЕНТІВ
ПРОЗОРОСТІ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПРОВЕДЕНО 7 МЕДІЙНИХ ЗАХОДІВ ТА 3 КРУГЛИХ СТОЛІВ, 1 КОНФЕРЕНЦІЮ;
ОПУБЛІКОВАНО ПОНАД 100 МАТЕРІАЛІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ У ЗМІ;
ГОЛОВУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДЗНАЧЕНО ПРЕМІЄЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ ЗА ВНЕСОК МОЛОДІ У РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ТА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (3.10.2019Р.)
НАЛАГОДЖЕНО ІНСТИТУЦІЙНУ СПІВПРАЦЮ З РЕГІОНАЛЬНИМ
ВІДДІЛЕННЯМ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА
ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РІВНЕНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗЯТО УЧАСТЬ У ПОНАД 20 СЕМІНАРАХ
ТА ТРЕНІНГАХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
ГО «ЦЕНТР «СІВІТАС» НАДАВ БАЗУ ДЛЯ ПРАКТИКИ 4 СТУДЕНТІВПОЛІТОЛОГІВ
СТВОРЕНО 2 ЖІНОЧІ ГО У СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ, СТВОРЕНО 10
МОТИВАЦІЙНИХ РОЛИКІВ ПРО ЖІНОК-ЛІДЕРОК

ФІНАНСОВА
ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК
НАДХОДЖЕННЯ:
ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ РОБОТИ КОМУНАЛЬНИХ
НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ РІВНЕНЩИНИ»
ДОНОР: МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ», ПРОГРАМА
«ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА»
СУМА: 141202,2 ГРН.

ПРОЕКТ: «ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ЖІНОК ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ
ТА СМИЗЬКОЇ ОТГ НА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»
ДОНОР: АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ
МІСТ» (ПРОЕКТ ПРОМІС), ЩО ВПРОВАДЖУЄ ФЕДЕРАЦІЯ КАНАДСЬКИХ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ (ФКМ) ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА МІЖНАРОДНИХ СПРАВ КАНАДИ.
СУМА: 107557,3 ГРН.
ЗАГАЛЬНА СУМА НАДХОДЖЕНЬ
248 759,5 грн.
ВИТРАТИ:
ГОНОРАРИ 165660:


ГОНОРАРИ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТІВ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ
ДОГОВОРАМИ 28060 грн.



ГОНОРАРИ ЕКСПЕРТІВ ФІЗИЧНИХ– ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ 137 600
грн.
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 438 грн.

ФІНАНСОВА
ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

ВИТРАТИ:
ГОНОРАРИ 165660:


ГОНОРАРИ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТІВ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ 28060 грн.



ГОНОРАРИ ЕКСПЕРТІВ ФІЗИЧНИХ– ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ 137 600 грн.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 438 грн.

ПРОГРАМНІ ВИТРАТИ 82661,5 грн.
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