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Діяльність ГО Філософія Серця  за 2015 – 2016 роки 

 

Організаційно-правова форма: Громадська організація «Філософія Серця» - громадська, 

неурядова, неприбуткова організація.  

Рік створення: 2007 

Діяльність організації поширюється на всій території України, є партнери в державах 

Європейського Союзу та країнах СНД . 

Місія: залучення громадськості до процесів розробки полiтики та прийняття управлiнських 

рішень органами влади у найважливiших сферах суспiльного розвитку, консолідація зусиль 

інститутів громадянського суспільства, вирішення соціальних проблем.  

Основні напрями діяльності: 

1. Проведення громадського моніторингу та експертизи діяльності органів влади. 

2. Участь у розробці та реалізації державної і регіональної політики у сфері соціального 

захисту населення. 

3. Вивчення та впровадження в Україні міжнародного досвіду у сфері запобігання та 

протидії корупції. Участь у розробці, впровадженні та контролі за виконанням національної 

антикорупційної політики, зокрема на регіональному рівні.  

4. Інформаційно-просвітницька діяльність. Сприяння реалізації прав громадян на вільний 

доступ до інформації. 

5. Організація дозвілля та відпочинку дітей та молоді. Проведення літніх таборів, 

проведення «Школи фінансової грамотності».  

Виконані проекти та ініціативи:  

Державні закупівлі, бюджет 

Громадська організація «Філософія Серця» була регіональним партнером Центру 

політичних студій та аналітики в проекті  «Створення і впровадження державної 

системи контролю за коштами «Відкритий бюджет» у Вінницькій області протягом 

2014-2016 років.  Проект виконувався за підтримки Європейського Союзу. 

В рамках проекту було пролобійовано прийняття Бюджетних регламентів. Процес 

лобіювання  бюджетного регламенту почався з розсилки листів з пропозицією вивчення та 

прийняття відповідного рішення органів місцевого самоврядування, які стали партнерами 

проекту. Це Вінницька міська рада, Вінницька обласна рада, Хмільницька міська рада, 

Козятинська рада, Барська міська рада і Літинська селищна рада. Було проведено по кілька 

зустрічей з кожним з органів-партнерів проекту. Результатом стало  прийняття 5 
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бюджетних регламентів: м. Хмільник, Бар, Козятин, с. Літин і навіть Барська районна рада 

прийняла рішення про необхідність прийняття такого документу.  

Здивувала Літинська селищна рада. Хоча вона останньою долучилась до проекту, проте 

бюджетний регламент прийняла першою. Один візит до селищного голови Анатолія Бичка 

вирішив долю документу завдяки розумінню та наявності політичної волі у керівника ради. 

Сприйняття і розуміння в необхідності прийняття бюджетного регламенту також були і в 

Хмільнику і Бару. Там до реалізації проекту долучилися колеги з місцевих активістів. Так, у 

Хмільнику ХМГО «ПРАВО» допомагало в організації зустрічей з керівництвом міської 

ради і директором фінансового управління Любов’ю  Гамак. В Бару до впровадження 

бюджетного регламенту і софту «Відкритий бюджет» долучилися активісти з місцевого 

осередку партійної організації «Самопоміч». Вони проводили регулярні зустрічі з 

депутатами міськради і активними громадянами. На сесію, коли приймався бюджетний 

регламент, активістів прийшло більше ніж депутатів. Все це сприяло швидкому прийняттю 

бюджетного регламенту. Спостерігаючи за процесом прийняття документу на рівні міста, 

розуміючи його необхідність, слідом за містом бюджетний регламент прийняла і Барська 

районна рада. Ініціатором такого рішення був голова ради Михайло Піддубний. 

Вінницька міська рада хоч із запізненням, але також підготувала проект бюджетного 

регламенту і планує винести його на розгляд сесії в квітні 2016 року. Відбулась лише одна 

робоча зустріч з директором департаменту фінансів міської ради Наталією Луценко, під час 

якою було обговорено всі спірні питання і текст проекту бюджетного регламенту було 

узгоджено. 

Після завершення розробки програмного забезпечення «Відкритий бюджет» йог було 

презентовано та запроваджено в усіх партнерських муніципалітетах: м. Вінниця, Козятин, 

Бар, Хмільник та смт. Літин. 

Було проведено 2 дводенних семінари "Як організувати громадський антикорупційний 

моніторинг державних закупівель на місцевому рівні", під час яких було сформовано 

Мережу громадських активістів, зацікавлених працювати в бюджетній сфері. 

Протягом проекту до організації за консультаціями з питань витрачання бюджетних 

коштів звернулося біля 80 осіб, переважно з м. Вінниці та пілотних міст проекту. Більш за 

все людей цікавили питання отримання інформації у сфері світи, охорони здоров’я і 

житлово-комунального господарства.  Консультації надавалися телефоном, електронною 

поштою та в більшій мірі усно. 

З метою адвокатування проекту закону № 2012А «Про прозорість бюджетних витрат» 

було проведено ряд он-лайн, телефонних та особистих консультацій з народними 

депутатами. За результатами, було підготовлену статтю, яка поширювалась в місцевих ЗМІ. 

У  2015 році в рамках проекту було  проведено 9  журналістських розслідувань. 

Доброю традицією проекту на Вінниччині стало видання «Громадського вісника 

закупівель Вінниччини». Всього їх було 55. В них зазначалися актуальні тендери, 

оголошення, результати тендерів. Вісник став популярним серед громадських активістів і 

журналістів, які спільно відвідували засідання тендерних комітетів. І іноді однієї їх 

присутності було достатньо, щоб тендери визнавали такими, що не відбулися. 

Фінальний звіт по проекту тут. 

http://fs.edukit.vn.ua/Files/downloads/Open%20Budget%20Report%20with%20annexes.pdf
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«Виборчі ініціативи»   

 

В партнерстві з Центром підтримки  громадських ініціатив була проведена 

інформаційно-просвітницька кампанія, пов’язана виборчою компанією 2015. Було 

проведено круглий стіл «Проблеми роботи ДВК та підвищення якості списків виборців 

на місцевих виборах 2015: фактори ризику та шляхи оптимізації».  

В засіданні круглого столу взяли участь 24 особи (12 чоловіків та 12 жінок). 

Серед присутніх:  

Андрій Кравченко, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців у 

Вінницькій області;  

Інна Гисева, начальник відділу реєстрації громадян  УДМС у Вінницькій області; 

представники політичних партій  БПП, Радикальна партія  та Народний контроль; 

представники виборчих штабів; 

представник кандидата на посаду Вінницького міського голови Володимира Воловодюка; 

кандидати в депутати Вінницької міської ради; 

громадські активісти; 

член ТВК; 

представники ЗМІ: радіостанція «Місто над Бугом», Інтернет-портал «Власно.інфо», 

видання «15 громада».  

 

В рамках ініціативи було поширено інформаційну продукцію про Особистий кабінет 

виборця, через який дистанційно можна перевірити себе у списках виборців. 

29 березня 2016 року у Вінниці відбулась публічна дискусія «Виборча реформа та відкритість 

Державного реєстру виборців». 

В обговоренні взяли участь експерти: Володимир Воловодюк, помічник народного депутата Дмитра 

Добродомова і Костянтин Кармалюк, голова обласного осередку партії «Народний фронт». Також 

до експертної панелі долучилися керівники відділів ведення Державного реєстру виборців: 

Анатолій Синявський (м. Вінниця) та Андрій Кравченко (обласний). 

Всього в дискусії прийняло участь 32 особи: 19 чоловіків і 13 жінок. 

 

Доступ до публічної інформації 

 

З грудня 2015 по травень 2016 р.р. тривала перевірка виконання Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» в усіх областях України. В чотири хвилі монітори проекту 

«Омбудсман плюс» перевіряли облаштування спеціальних  місць для роботи з 

інформацією, надання «фінансової» інформації, участь громадян на сесіях і оприлюднення 

інформації, повноту і вчасність надання відповідей.  Координував процес  Центр демократії 

та верховенства права. В рамках проекту  «Омбудсман плюс» була сформована мережа 

регіональних координаторів по всій країні. У Вінницькій області мережу представляє ГО 

«Філософія Серця». 

З результатами проекту можна ознайомитись тут. 

 

http://cedem.org.ua/news/cedem-rekomendatsiyi-omdudsman-plus/
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Під Контролем! 

19 травня 2016 року в Україні стартувала національна антикорупційна кампанія «Під 

контролем». 

На Вінниччині розпочали цю роботу громадські організації «Центр громадської активності 

«Результат» і «Філософія Серця».  Громадські активісти досліджували діяльність міської і 

обласної рад, також облдержадміністрації. Всі партійні організації, представлені в місцевих 

радах, були попереджені про громадську ініціативу по виявленню корупції на локальному 

рівні.  

Протягом 2016 року активісти Руху аналізували діяльність місцевої влади у сфері ЖКГ і 

освіти, перевіряли декларації депутатів і чиновників та наявний конфлікт інтересів. Про 

результати роботи регулярно повідомляли громаду.  

 

«ПРОТИДІЯ ПОБОРАМ ЗА БЕЗКОШТОВНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ»  

 

Програма розроблена і виконувалась громадською організацією «Інститут аналітики та 

адвокації» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» із залученням регіональних 

партнерів. У Вінницькій області це ГО «Філософія Серця». 

 

Мета - протидія схемам неформальних платежів з пацієнтів у закладах охорони здоров’я 

України шляхом унормування механізмів прозорої та підзвітної діяльності благодійних фондів 

при лікарнях. 
 

 

Напрями діяльності за проектом: 

Напрям 1. 

Запровадження практики підзвітної діяльності благодійних фондів при 

закладах охорони здоров’я у 4 регіонах (Тернополі, Сумах, Миколаєві, 

Житомирі).  

Напрям 2. 
Реалізація адвокаційної кампанія на національному рівні - просування 

законопроекту. 

Напрям 3. 

Документування практик протидії неформальним платежам у лікувальних 

закладах та оцінка економічного ефекту запровадження підзвітних моделей 

діяльності фондів та лікарень (м. Вінниця, м. Луцьк, м. Черкаси, м. Чернігів). 

Напрям 4. 
Проведення інформаційної кампанії на регіональному та національному 

рівнях. 

 

Географія діяльності: 

 регіони адвокації - м. Тернопіль, м. Суми, м. Миколаїв, м. Житомир; 

 регіони моніторингу - м. Вінниця, м. Луцьк, м. Черкаси, м. Чернігів; 

 інформаційна кампанія - вище вказані регіони, а також національний рівень. 

 

В результаті реалізації програми, спільно з Вінницькою обласною радою, було прийнято 

рішення про заборону збору готівкових коштів та встановлення в усіх медичних закладах 

області терміналів для здійснення оплати.  
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Фінансова грамотність 

1. Літом та восени 2015 року проводилась волонтерська робота по навчанню фінансовій 

грамотності дорослих слухачів. Літом почалась активна робота над проектом «FinIQ 

International». Восени ми подали документи у Департамент соціальної та молодіжної 

політики Вінницької облдержадміністрації.   

2. Травень 2016 року був реалізований проект «FinIQ International». У проекті прийняли 

участь 72 учні з трьох шкіл Вінницької області по 24 дитини з кожної школи. 

Учасниками проекту стали школа № 21 м. Вінниця, школа с. Слобідка Калинівського 

району та Альтернативна середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 ім. 

А.С.Макаренка розвитку здібностей дитини м. Гнівань. Проект здійснювався за 

фінансової підтримки Департаменту соціальної та молодіжної  політики Вінницької 

облдержадміністрації. 

3. В грудні 2016 року, по запрошенню Відділом у справах сім'ї та молоді, з питань 

фізичної культури та спорту Тиврівської райдержадміністрації, ми здійснили 

надзвичайно вдалий проект. Він дозволив провести ігри-тренінги в 7 найкращих школах 

Тиврівського району, де результатом навчання стало проведення фінансово-економічної 

гри-тренінгу «Фондова біржа «Інтелектуальний капітал» на базі Тивровського ліцея-

інтернату з поглибленим вивченням у галузі наук. Активність глядачів була на такому 

високому рівні, що важко було зрозуміти, хто грає вони чи команди. Тому що згідно 

Положення про гру глядачі теж мають право задавати і відповідати на запитання за що 

отримують таланти. 

             Партнерами наших проектів є Вінницька облдержадміністрація, Тиврівська 

райдержадміністрація. 

            Метою проекту є підвищення коефіцієнту фінансового інтелекту молодого 

покоління та заохочення молоді до організації власної справи. 

           Головним завданням проекту була організація та проведення тренінг-семінарів з 

фінансової грамотності та підприємництва для учнів, батьків та вчителів шкіл 

Вінницької області. 

           Це допомогло розвинути і закріпити у дітей навики з ведення сімейного бюджету.. 

Отриманні під час тренінгів навички будуть надзвичайно корисні для дітей у їх 

подальшому житті. У результаті навчання учні не тільки підвищили власний фінансовий 

рівень знань, але навчились успішно взаємодіяти, створювати команди та виконувати 

кейсові завдання разом. Вчились діти розробляти бізнес-плани і презентувати їх. 

          Географія діяльності – Заходи з фінансової грамотності проходили в школах №№, 1, 

3, 4, 10, 21, 23, 27, ВТЛ, технічному та медичному коледжах м. Вінниці, а також в 

районних центрах області Бар, Ямпіль, Немирів, Тульчин, Погребище, Піщанка, Тиврів, 

Гнівань, Сутиски, Чечельник, Козятин, Брацлав, Липовець, Літин та районах серед яких 

Вінницький р-н, Гайсинський р-н, Калинівський р-н, Крижопольский р-н, Літинський р-

н. Охоплено більше 15 населених пунктів без урахування сіл, дитячих літніх таборів, де 

проводилась гра-тренінг. 

 

 



* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

* * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * *        * * * Прийми розумом, відчуй Серцем! * * * 

 

Щиру подяку колектив нашої організації висловлює нашим постійним партнерам: 

 Центр політичних студій і аналітики «Ейдос» 

 Transparency International Україна 

 Медіа-Центр «»ВЛАСНО» 

 Центр підтримки громадських ініціатив 

 Центр демократії та верховенства права 

 

 

 

 


