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МІЖНАРОДНИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ  
ІНСТИТУТ
Заснований у 1983 році Міжнародний республіканський інститут (МРІ) є 
неприбутковою, неурядовою організацією, що працює над утвердженням 
свободи та демократії в усьому світі. МРІ допомагає політичним партіям 
діяти більш конкретно та відповідально, підтримує участь громадян у роз-
робці державних політик і сприяє збільшенню ролі соціально маргіналі-
зованих верств населення у політичному процесі. Реалізуючи програми 
з розвитку демократії у більш ніж 100 країнах, МРІ працює пліч-о-пліч із 
політичними та державними організаціями, громадянами та громадян-
ським суспільством задля наближення представників влади до громадян, 
перетворюючи владу у відповідальний, прозорий та ефективний інститут.

З 1994 року МРІ розпочав співпрацю з Україною для просування належ-
ного врядування, зміцнення державних і громадських інститутів та 
об’єднання зусиль у країні на етапі перехідної демократії. Зосереджуючи 
свою діяльність на регіональному та місцевому рівнях, МРІ працює з міс-
цевими партійними осередками, громадськими організаціями та орга-
нами місцевого самоврядування по всій території України.

ВІДПОВІДАЛЬНА ТА ПІДЗВІТНА ПОЛІТИКА  
В УКРАЇНІ (U-RAP)
У січні 2017 року МРІ спільно з Агентством США з міжнародного розвитку 
розпочав реалізацію проекту «Відповідальна та підзвітна політика 
в Україні» (U-RAP). Протягом 2017 року МРІ співпрацював із чотирма 
містами – Дніпром, Хмельницьким, Маріуполем і Миколаєвом – задля 
покращення співпраці і взаємодії між владою (представниками місцевих 
органів влади та місцевих осередків політичних партій) і громадою 
(громадянами та молоддю) у вирішенні конкретних проблемних питань 
у сферах, що становлять інтерес для кожного з цих міст. 

Проект U-RAP триватиме до березня 2020 року і передбачає ще два 
етапи впровадження програми для обраних міст-партнерів у 2018 та 
2019 календарних роках. Для отримання більш детальної інформації про 
програми МРІ в Україні, будь ласка, відвідайте Платформу для онлайн-
навчання МРІ www.IRI.org.ua.

АКАДЕМІЯ ГРОМАДЯНИНА
У рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Відпо-
відальна та підзвітна політика в Україні» (U-RAP) Міжнародний республікан-
ський інститут реалізує навчальну програму Академія громадянина з ме-
тою забезпечення громадян знаннями щодо структури органів державної 
влади, методів взаємодії з владою та її контролю, а також навичками для 
проведення адвокаційних кампаній і створення коаліцій. 
Протягом 2017 року участь в Академії громадянина була доступною для 
всіх мешканців чотирьох визначених міст-партнерів (Дніпро, Хмельниць-
кий, Маріуполь і Миколаїв) на основі конкурсного відбору. З 270 кандида-
тів було обрано 80 активних громадян. 56% учасників Академії громадя-
нина – жінки віком до 40 років.
У ході семінарів Академії громадянина учасники дізналися про діяльність 
органів місцевого самоврядування; роль органів влади та процедури при-
йняття рішень; практичні інструменти для контролю органів місцевого 
самоврядування та участі громадян у процесі прийняття рішень; шляхи 
запобігання корупції; способи створення коаліції прихильників з метою 
відстоювання інтересів громадян в органах влади; та шляхи ефективного 
висвітлення актуальних проблем у засобах масової інформації. 
Академія громадянина стала спільною платформою для активних грома-
дян-однодумців (більшість з яких до участі в Академії не були знайомі між 
собою) з метою розробки проектних пропозицій і створення коаліцій для ви-
рішення проблемних питань, що становлять інтерес для відповідних громад.  
У результаті навчання в Академії громадянина учасники розробили 12 
проектних пропозицій з широкого кола питань, які є пріоритетними для 
їхніх громад. Робочі групи представили ці проекти в кожному місті перед 
широкою аудиторією громадян і місцевих посадових осіб, які потім мали 
можливість визначити шляхом голосування найбільш актуальні проекти 
для своїх громад та обговорити можливі шляхи їх реалізації.
Академія громадянина сприяє покращенню навичок та розвиває сильні 
сторони громадських активістів, дозволяє їм зрозуміти поетапні кроки 
успішних адвокаційних кампаній, а також надає громадянам можливість 
взаємодіяти з органами місцевого самоврядування та доносити до них 
свою позицію. Для деяких учасників це стало першим досвідом участі у 
громадській діяльності та першою спробою проектування, розробки та ре-
алізації громадського проекту на користь громади. 
У цій брошурі можна знайти основну інформацію про 12 проектів, розро-
блених учасниками  Академії громадянина в 2017 році.  МРІ пропонує ін-
шим зацікавленим сторонам ознайомитися з інформацією про ці громад-
ські проекти, розроблені активними громадянами, щоб визначити, які з 
них можуть стати потенційною сферою співпраці з вашою організацією, та 
обрати проблемні напрямки, які потребують подальшої уваги та втручання.  
У брошурі можна знайти контактну інформацію робочих груп усіх проектів.

ПІДТРИМКА ДЕМОКРАТІЇ В УСЬОМУ СВІТІ
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Теми проектів:

ПОКРАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ  
ІНФРАСТРУКТУРИ 

КОМФОРТНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

ЕКОЛОГІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СЕРВІСИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО 
СТАДІОНУ

Метою проекту є популяризація спорту та забезпечення 
його доступності для всіх мешканців «12-го кварталу». 
Проект передбачає проведення кампанії громадсько-
го лобіювання, що забезпечить збереження та рекон-
струкцію занедбаного стадіону за адресою вул. Красно-
пільска, 8-Б у місті Дніпро. Проект передбачає: 

• збір рішень, клопотань і листів міської ради та її виконавчих 
органів, що пов’язані з проектом зносу існуючого стадіону та 
забудови його території;

• збір підписів жителів району під колективним зверненням до 
органів місцевого самоврядування із вимогою зупинити можливу 
забудову території стадіону та здійснити його реконструкцію; 

• дослідження поточної ситуації для визначення кількості 
безкоштовних стадіонів у придатному для занять спортом 
стані та обладнаних біговою доріжкою; кількості футбольних, 
волейбольних і баскетбольним полів, майданчиків, обладнаних 
спортивними вуличними перекладинами; кількості платних 
спорткомплексів. Визначення приблизної вартості ремонту 
стадіону, написання та подання до міської ради проекту рішення 
про реконструкцію існуючого стадіону.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Євген Мирошниченко 
+38 (063) 532-22-88  |  mev-w@ukr.net

Роман Южека 
+38 (050) 587-18-08  |  yuzhekaroman@gmail.com

ДНІПРО
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ВСТАНОВЛЕННЯ КОМФОРТНИХ 
ВУЛИЧНИХ ВБИРАЛЕНЬ  
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ДНІПРА

Проект має на меті встановлення комфортних 
громадських вбиралень європейського зразка 
в найбільших популярних місцях міста Дніпро. 
Такі вбиральні гарно вписуються в архітектурне 
середовище, мають антивандальний захист, 
автоматично дезінфікуються всередині та доступні 
для всіх категорій громадян. Реалізація проекту 
передбачає співпрацю активних громадян і міської 
влади, а також покращить імідж Дніпра в очах 
мешканців міста та туристів. Проект передбачає 
здійснення таких заходів:

• дослідження поточної ситуації: перевірка гро-
мадських вбиралень у центрі міста, проведення 
опитування мешканців міста, вивчення досвіду 
інших міст України та країн Європейського Союзу;

• визначення шляхів вирішення проблеми: які 
саме типи кабінок і в яких місцях потрібно вста-
новити;

• донесення до місцевих посадовців інформації 
про потребу встановлення громадських вбира-
лень у центральній частині Дніпра; проведення 
кампанії громадського лобіювання, спрямова-
ної на прийняття міською владою рішення про 
встановлення кабінок.

ФОТОФАКТ
Даний проект пропонує використання сервісу «Фотофакт», 
що перетворює фотографії на звітні документи з 
прив’язкою до місця, автора та часу зйомки. Завдяки 
даному сервісу його користувачі отримують достовірну 

інформацію з місця події та оперативно на неї реагують. «Фотофакт» як 
інноваційний онлайн інструмент для повідомлення про проблеми, що 
турбують мешканців міста, може також використовуватися для контролю 
за якістю виконання робіт чи надання послуг, що підтверджуються 
фотофіксацією. Сервіс надає користувачам такі можливості:  
• завантаження бази об’єктів, що контролюються, та призначення 

виконавців; база може бути створена вручну чи завантажена з файлу 
структурованого формату;

• фіксація виконавцями факту виконання робіт чи надання послуг за 
допомогою мобільного додатку, після чого фотозвіт надсилається до 
особистого кабінету користувача;

• фотозвіти автоматично доступні для перегляду всім особам, що мають 
відповідні права у системі. Достовірність звіту забезпечується за раху-
нок прив’язки фотознімків до місця, часу зйомки та автора фотозвіту.

EDUPAY
Спеціалізований сервіс платежів у сфері освіти Edupay 
дозволяє легально робити добровільні батьківські внески 
у школах і дитячих садочках, а також контролювати, як 
освітні заклади витрачають кошти, в тому числі бюджетні. 

Сервіс включає такі компоненти: 
• підписання навчальним закладом договору на обслуговування та 

відкриття окремого рахунку (за ініціативи директора закладу або ж 
за рішенням місцевої ради); 

• проведення спільно з представниками адміністрації навчальних за-
кладів і батьківських комітетів інформаційної кампанії, спрямованої 
на підвищення рівня обізнаності батьків про доступність і переваги 
даного сервісу, простоту та зручність його використання;

• надання зацікавленим особам інструкцій по користуванню даним 
сервісом: користувачі сервісу Edupay можуть сплачувати внески 
онлайн або через касу банку, а контролювати витрати освітніх за-
кладів можна прямо на сайті.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Денис Давидов   
+38 (067) 528-99-36  |  oporadp26@gmail.com 

Артем Тарновський  
+38 (095) 782-28-72  |  tarnovartem@gmail.com 

Катерина Дворніченко  
+38 (066) 903-96-55  |  ketdwor@gmail.com

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Сергій Довгополий  
+38 (050) 955-86-35  |  ceo@feelgoodlabs.co
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ПОКРАЩЕННЯ ДОРІГ У ШИРОКІЙ БАЛЦІ 

Мікрорайон Широка Балка потерпає від бездоріжжя, в 
той час як на балансі міста знаходиться велика кількість 

використаної асфальтної крихти. Цей матеріал можна укласти на 
попередньо підготовлену поверхню ґрунтової дороги із подальшим її 
розрівненням і ущільненням за допомогою техніки. Така дорога витримує 
навантаження від руху легкового автотранспорту, забезпечує відвід стоків 
крізь поверхню, зручна для проїзду з дитячими візочками і велосипедами. 
Перевагою проекту є швидкість його реалізації: бездоріжжя у мікрорайоні 
можна ліквідувати за два тижні. Проект передбачає такі заходи:

• донесення до представників органів влади інформації про склад-
нощі, з якими зіштовхуються мешканці мікрорайону Широка Балка 
внаслідок відсутності доріг і системи водовідведення, роз’яснення 
технологічної легкості та помірної вартості вирішення проблеми у 
стислі терміни. Протягом 2016-2017 років вдалось частково поін-
формувати представників місцевої влади про дану проблему зав-
дяки численним публікаціям у соціальних мережах, Інтернет-ви-
даннях, роликам на YouTube та сюжету на обласному телебаченні. 

• забезпечення комунікації між представниками влади та місце-
вими мешканцями щодо необхідності укладання покриття з ас-
фальтної крихти у короткостроковій перспективі та асфальту – у 
довгостроковій. Донесення до мешканців інформації про можли-
вість і реалістичність подолання бездоріжжя у короткий термін.

• підготовка та подання проекту покращення доріг у Широкій Балці 
на конкурс Громадського бюджету міста Миколаєва 2017 року, його 
рекламування серед мешканців мікрорайону та інформування про 
проект мешканців інших районів з приватною забудовою. Якщо 
даний проект набере необхідну кількість голосів і його реалізують 
у 2018 році, то аналогічні проекти можна буде надалі впровадити 
в інших мікрорайонах. 

• підготовка проекту рішення виконкому, що зобов’яже місцеві районні 
адміністрації закласти в бюджет кошти на задоволення заявок меш-
канців щодо укладання асфальтної крихти на погодженій території.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Карина Дубчак   
+38 (068) 995-65-07  |  dubchak.karina03@gmail.com

Артем Білий  
+38 (093) 988-33-70  |  urban.mykolayiv@gmail.com

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Олексій Зєліков 
+38 (050) 493-08-98  |  kolohort@gmail.com

Ярослав Захаренко   
+38 (050) 394-17-17  |  jar.home.box@gmail.com

МИКОЛАЇВ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВИЛ 
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Внаслідок відсутності правил розміщення рекламних 
конструкцій у Миколаєві місто візуально перевантажене 

хаотичним розміщенням реклами. Проект передбачає аналіз поточної 
ситуації, розробку необхідних норм і правил розміщення рекламних 
конструкцій, а також створення відкритого реєстру розміщених у місті 
рекламних конструкцій та забезпечення вільного доступу громадян до 
інформації щодо кожної з них. Проект передбачає такі заходи:

• збір і аналіз інформації щодо поточної ситуації з розміщення реклам-
них конструкцій: аналіз діючих норм і правил, вивчення досвіду міст, 
в яких запроваджені подібні проекти, проведення консультацій з фа-
хівцями, розробка проекту та покрокового плану його реалізації.

• проведення публічної презентації та обговорення проекту, що 
включатиме зустрічі з мешканцями та власниками рекламних 
конструкцій; організацію таких заходів, як прес-конференції та 
круглі столи; проведення інформаційної кампанії у соціальних ме-
режах, на телебаченні та радіо; проведення кампанії громадсько-
го лобіювання з розробки та запровадження правил розміщення 
рекламних конструкцій у місті, збір підписів мешканців Миколаєва 
на підтримку даного проекту.

• етап адвокації включатиме співпрацю та обговорення реалізації 
проекту з депутатами профільних комісій і представниками депар-
таментів міської ради, подання проекту рішення до Миколаївської 
міської ради та лобіювання його затвердження. 
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ECO-FRIENDLY – ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКО-ТОРБ І ЧАСТКОВА 
ЗАБОРОНА ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ

Надлишок пластикових пакетів є основним джерелом забруднення на-
вколишнього середовища. Проект передбачає проведення інформацій-
ної кампанії серед мешканців міста, щоб підняти рівень їх обізнаності 
про проблему; адвокацію запровадження часткової заборони викори-
стання пластикових пакетів у місті, що допоможе зберегти чисте довкілля; 
заохочення мешканців до використання еко-торб замість пластикових 
пакетів. Проект передбачає проведення таких заходів:

• вивчення міжнародного досвіду та досвіду українських міст, 
участь у проектах зі сталого розвитку та збереження навколиш-
нього середовища, проведення опитування громадської думки, 
щоб з’ясувати ставлення мешканців до даної проблеми.

• проведення інформаційної кампанії, що включає проект «Eco-
friendly: розмалюй свою еко-торбу» (літо 2017 року) та інформа-
ційно-творчу кампанію серед мешканців міста (проінформовано 
500+ осіб, розмальовано 250 еко-торб); збір підписів мешканців 
на підтримку часткової заборони використання пластикових паке-
тів; проведення адвокаційної кампанії у 2018 році, щоб переко-
нати депутатів міської ради подати офіційні пропозиції та проекти 
рішеннь до міської ради.

• адвокація винесення питання часткової заборони використання 
пластикових пакетів на засідання Миколаївської міської ради та 
його прийняття, залучення представників українських і міжна-
родних організацій (350.org, WWF, УМКА, ЕкоКлуб) до адвокацій-
ної кампанії та контролю за виконанням рішення міської ради.

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  
МЕШКАНЦЯМ МІСТА МАРІУПОЛЬ 

Дана програма спрямована на підвищення рівня право-
вої освіти та свідомості мешканців м. Маріуполь і покли-

кана забезпечити право громадян на отримання безоплатної правової 
допомоги та надати їм актуальну правову інформацію, консультації та 
роз’яснення з правових питань, допомогу зі складанням заяв, скарг та 
інших документів правового характеру (окрім процесуальних). Програма 
має фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету м. Маріуполь. 
Проект передбачає такі заходи:

• створення належних умов для забезпечення доступу жителів 
міста до безоплатної правової допомоги: залучення на договірній 
основі фахівців у галузі права для надання правової допомоги у 
Центрі надання адміністративних послуг; оренда нежитлового 
приміщення Маріупольським місцевим центром з надання безо-
платної вторинної правової допомоги для надання безоплатної 
правової допомоги; проведення інформаційної кампанії серед 
мешканців міста про доступність подібних послуг.

• запровадження механізму безперервної професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення круглих 
столів, тренінгів і семінарів; поширення методичних рекоменда-
цій, витягів із нормативних актів через мережу партнерських ЗМІ 
та веб-сайт Маріупольської міської ради, щоб ознайомити грома-
дян із актуальною правовою інформацією.

• надання практичної допомоги мешканцям м. Маріуполь у реалі-
зації власних прав та обов’язків; залучення студентів юридичних 
факультетів до роботи з надання безоплатної правової допомоги.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Юлія Болгак   
+38 (050) 935-62-23  |  bolgak.y11@gmail.com

Світлана Мірошниченко   
+38 (066) 981-27-72  |  svitlana_mir96@ukr.net

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Олег Батюк   
+38 (050) 730-97-87  |  olegdn@rambler.ru 

МАРІУПОЛЬ

10 11



ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕМОНТУ ДОРІГ  
У МІСТІ МАРІУПОЛЬ 

Дотримання стандартів ДСТУ 3587-97 є запорукою під-
вищення якості ремонту доріг у місті Маріуполь. Впрова-
джуваний наразі картовий ремонт доріг є дорогим і не 
сприяє адекватному вирішенню проблеми якості доріг. 
Проект пропонує вирішення даної проблеми завдяки 
таким заходам: 

• аналіз якості ремонту доріг у місті Маріуполь 
шляхом збору повної інформації про існуючі 
проблемні місця, які призводять до аварійно-
небезпечних ситуацій, а також завдають шкоди 
приватному та громадському транспорту.

• діалог із представниками ККП «Маріуполь-
автодор» щодо дотримання норм ДСТУ 3587-97 
і надання рекомендацій щодо поліпшення якості 
ремонту та обслуговування доріг.

• впровадження інтерактивної карти доріг із 
позначеними проблемними ділянками та 
їх пріоритизацією за потребою в ремонті; 
створення команди, яка контролюватиме 
розподіл бюджетних коштів на вдосконалення 
транспортної інфраструктури та якість виконаних 
робіт; впровадженню інноваційних підходів 
ремонту доріг завдяки залученню через систему 
«Прозоро» підрядників, які мають сучасне 
обладнання та великий досвід роботи. 

СТВОРЕННЯ ОКРЕМОГО МАРШРУТУ  
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
Відсутність прямого сполучення між найбільш віддале-
ними районами міста – ЖМР «Східний» та кварталом 
«Азов’є» – зумовлена низькою рентабельністю даного 
маршруту для приватних перевізників, а також відсутністю 
альтернативного міського транспорту, що сполучав би ці 
райони. Як наслідок, громадяни, які проживають у від-
далених районах міста, страждають від високої вартості 
проїзду, збільшення часу поїздки та низької доступності 
транспорту для громадян пільгових категорій. Проект про-
понує вирішення даної проблеми завдяки таким заходам:

• вивчення ситуації з транспортним сполученням; 
подання запитів на отримання публічної інформації 
від органів місцевого саморядування, проведення 
переговорів із місцевим трамвайно-тролейбусним 
управлінням. 

• проведення прес-конференції щодо важливості 
даної проблеми, збір підписів мешканців віддалених 
районів для підтримки громадської ініціативи, 
спрямованої на вирішення даної проблеми, подання 
офіційних пропозицій до органів міської влади.

• адвокація винесення питання на засідання 
виконавчого комітету Маріупольської міської ради 
та прийняття відповідного рішення; проведення 
підсумкової прес-конференції, яка покликана 
анонсувати результати кампанії; контроль за 
виконанням рішення виконкому Маріупольської 
міської ради.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Марія Бубнова 
+38 (097) 918-57-36  |  agedelm@gmail.com 

Олексій Леонтьєв  
+38 (098) 824-30-03  |  leongod22@gmail.com 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Максим Жилін  
+38 (098) 370-15-17  |  sledak1961@gmail.com

Богдан Панченко 
+38 (096) 200-75-16  |  bogdan.panchenko8@gmail.com

Галина Дрот 
+38 (097) 768-58-43  |  marmeladka5@gmail.com 
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
КАМПАНІЯ ГРОМАДСЬКОГО  
ЛОБІЮВАННЯ «ФІЛЬТРУЙ БУГ»  
(РІЧКУ ПІВДЕННИЙ БУГ) 

Метою даного проекту є створення робочої групи, яка 
займатиметься розробкою плану оздоровлення річки 
Південний Буг з метою будівництва та модернізації 
очисних споруд на підприємствах, що забруднюють 
водойму річки. Проект передбачає такі заходи: 

• проведення зустрічей і спільних консультацій з 
місцевими екологами з метою розробки плану 
оздоровлення річки Південний Буг.

• проведення спільно з міським або обласним де-
партаментом екології лабораторних досліджень 
стану води у кількох місцях протікання річки 
Південний Буг з метою визначення потенційних 
забруднювачів та їх джерел – підприємств чи 
заводів, що забруднюють воду в річці.

• організація обласного форуму «Фільтруй Буг», 
метою якого є зібрання представників заводів і 
підприємств, які потенційно забруднюють річку, 
та заохочення їх до діалогу та співпраці задля 
спільного вирішення екологічної проблеми.

СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ  
В МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Молодіжний форум – це громадська платформа, що 
об’єднує велику кількість зацікавлених громадських 
організацій і незалежних активістів з представниками 
профільних управлінь Хмельницької міської ради та 
Обласної державної адміністрації для досягнення відчут-
них змін у місті, зокрема створення Молодіжного центру. 
З метою розвитку громадянського суспільства Молодіж-
ний форум працює над такими завданнями:

• організація круглого столу 24 жовтня 2017 року, 
на якому учасники проекту детально обговорили 
проблему та спільно сформували стратегією 
її вирішення. Надалі учасники підписали 
Меморандум про взаєморозуміння, що забезпечить 
реалізацію визначених під час круглого столу цілей 
у майбутньому.

• прийняття рішення щодо розміщення майбутнього 
Молодіжного центру, виходячи з таких 
критеріїв: місце розташування Центру, площа, 
наявність технічного оснащення та можливість 
багатопрофільного використання. Приміщення має 
найкращим чином відповідати цілям Молодіжного 
центру, які були визначені учасниками круглого 
столу та зазначені в Меморандумі.

• відкриття Молодіжного центру та проведення 
інформаційної кампанії, щоб залучити якомога 
більшу кількість представників молоді до 
діяльності Молодіжного центру у Хмельницькому. 
Важливим на цьому етапі буде набір команди 
персоналу Молодіжного центру, оскільки її роль 
буде вирішальною для успіху проекту.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Олег Черненко   
+38 (097) 440-94-54  |  chernenko.km@gmail.com 

Сергій Марцонь 
+38 (068) 010-30-95  |  sergijmarcon@gmail.com

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Владислав Гребенюк  
+38 (067) 580-75-48  |  vladanalginov@gmail.com 
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Для отримання більш детальної інформації про 
програми МРІ в Україні або для реєстрації участі 

у майбутніх заходах, будь ласка,  відвідайте 
Платформу МРІ для онлайн-навчання за адресою 

www.iri.org.ua.

 
Міжнародний республіканський інститут

Спортивна площа, 3-в, 
2 під’їзд, 8-й поверх

м. Київ, Україна 01601
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