
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

«Civil holding «GROUP of INFLUENCE» 

 
Kyiv:              01033, Saksaganskogo str., 41v/4 

Phone:         +38 050 477 08 00 

 

Ел.пошта: grupa.vplyvu@gmail.com 

FB: www.facebook.com/grupa.vplyvu              

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» 

 

Київ:                01033, вул.Саксаганського, 41в, кв.4 

Тел.:           +38 050 477 08 00 

 

 

 

ЗВІТ про діяльність за 2016-2017 роки 

Громадська організація «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» 

створена на початку 2016 року командою Донецької обласної організації 

«Комітет виборців України» у відповідь на нові виклики, перед якими 

постала ця організація після переїзду з Донецька до Києва.  

Зберігаючи потенціал громадської організації з 20-річним досвідом роботи, 

ми розширили сфери своєї діяльності на захист прав внутрішньо 

переміщених осіб та людей, які залишились на тимчасово непідконтрольних 

територіях Донецької та Луганської областей.  

Наша місія: «Впливати для Добробуту». 

Від початку своєї діяльності задля просування необхідних змін в 

законодавстві та захисту прав людей, які постраждали внаслідок російської 

агресії ГО «Група Впливу» співпрацює:  

- з громадськими організаціями, які опікуються захистом прав ВПО (ГО 

«Восток СОС», ГО «Крим SOS», БФ «Право на захист», ГО «Донбас 

СОС», ГО «Центр інформації про права людини», ГО «Кримська 

діаспора», БФ «Свої» та ін.); 

- Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та ВПО; 

- Секретаріатом Уповноваженого ВР з прав людини; 

- Комітетом ВР з прав людини; 

- Народними депутатами України. 

В рамках адвокаційного напрямку роботи організація проводить діяльність, 

спрямовану на:  

1. Вплив на розробку та впровадження державної політики щодо внутрішньо 

переміщених осіб; 

2. Вплив на розробку та впровадження державної стратегії щодо мешканців 

тимчасово непідконтрольних територій. 

Наші експерти беруть участь в робочих групах, зокрема: 

- робочій групі при Комітеті ВРУ з прав людини, національних меншин та 

міжнаціональних відносин задля підготовки до Парламентських слухань з 

питань ВПО; 

http://www.facebook.com/grupa.vplyvu
https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/
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- робочій групі при Офісі Уповноваженого ВР з прав людини задля розробки 

змін до Постанов №505, 509  

 - робочій групі щодо розробки механізму виплат пенсій мешканцям 

непідконтрольних територій; 

- робочій групі при Мінсоцполітики з питань соціальних виплат ВПО; 

- робочій групі Ради з питань національної єдності при Президенті України; 

- міжвідомчій робочій групі при Міністерстві з питань тимчасово окупованих 

територій та ВПО щодо вдосконалення національного законодавства України 

стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб. 

- робочій групі з питань реформування виборчого законодавства. 

Експерти ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» є співавторами Проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб 

та інших мобільних всередині країни громадян) та Проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям 

громадян 

Експерти ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» постійно проводять тренінги та вебінари 

для громадських організацій з метою підвищення їхньої організаційної та 

адвокаційної спроможності для ефективного захисту прав та інтересів ВПО 

(більш ніж 15 тренінгів за рік). 

 

Головні результати роботи за 2016-2017 роки 

 

1. Протягом листопада 2016 - березня 2017 рр. ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» 

була співвиконавцем проекту «Підвищення рівня підготовки до виборів 

та політичної участі в Україні», який здійснювався Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES), за підтримки Посольства Великої 

Британії в Україні (обсяг гранту 2405655,25 грн). 

 

http://www.facebook.com/grupa.vplyvu
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61425
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61425
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61425
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62241
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62241
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В рамках реалізації проекту ми провели, зокрема: 

- десятки нарад з експертами зі сфери виборчого законодавства та 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб; 

- 2 хвилі фокус-групових досліджень у 10 регіонах України;  

- інтерв’ю з 18-ма народними депутатами України; 

- розробили медіа-стратегію та провели інформаційно-просвітницьку 

кампанію щодо політичних прав ВПО; 

- провели низку прес-конференцій та публічних заходів у регіонах; 

- створили мережу громадських організацій у семи областях; 

- розробили три відеороліки та чотири аудіо роліки щодо політичної 

участі ВПО; 

- провели у Києві Міжнародну конференцію «Забезпечення виборчих 

прав ВПО в Україні» (24 березня 2017 р.). 

 
- Спільно з партнерами з Громадянської мережі ОПОРА та IFES був 

розроблений законопроект з метою забезпечення повноцінної реалізації 

політичних прав громадян за місцем їхнього фактичного проживання 

http://www.facebook.com/grupa.vplyvu
https://www.youtube.com/watch?v=NQJjHo7dzGI&list=PLV9wlO4KFEMwD1vnNDo-eo7BbErlea8Yq
https://www.youtube.com/watch?v=aLpklhpA-mU
http://www.ukrlife.tv/programs/infomarafon/zabezpechennia-viborchih-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-v-ukrayini
http://www.ukrlife.tv/programs/infomarafon/zabezpechennia-viborchih-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-v-ukrayini
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шляхом удосконалення процедури визначення виборчої адреси 

виборця. 

- 27 березня, завдяки проведеній кампанії, 24 народні депутати з різних 

фракцій підписали законопроект №6240 «Про забезпечення доступу до 

виборчих прав  внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних 

всередині країни громадян».  

Інші напрямки діяльності: 

2. Від листопада 2016 р. і до сьогодні ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» реалізовує 

кампанію з захисту персональних даних отримувачів соціальних 

виплат, зокрема внутрішньо переміщених осіб (наразі в Подільському 

районному суді м. Києва триває розгляд 4 справ проти представників 

Мінфіну та ДП «Головфінтех» щодо порушення законодавства про 

захист персональних даних). 

 

3. Протягом листопада-березня ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» у співпраці з 

журналістами, які виїхали з Донецька, видавала газету «Говорит 

Донбасс» (наклад 50 тисяч), який розповсюджувався безкоштовно у 

прифронтових містах, на блокпостах, на підконтрольній території 

Донецької області. 

 

4. З листопада 2016 р. – по квітень 2017 р. команда ГО «ГРУПА 

ВПЛИВУ» адмініструвала Ресурсний центр для допомоги 

вимушеним переселенцям в рамках проекту «Поєднання у найбільш 

ефективний спосіб зусиль громадських ініціатив та зусиль органів 

державної влади у вирішенні проблем вимушених переселенців 

шляхом функціонування при Секретаріаті Уповноваженого Ресурсного 

центру для допомоги вимушеним переселенцям» в контексті Проекту 

«Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав 

людини» (в рамках діяльності Донецької обласної організації ВГО 

«Комітет виборців України»). З червня 2017 року реалізує проект 

«Посилення захисту прав ВПО через співпрацю Уповноваженого ВРУ 

з прав людини з громадянським суспільством», у співпраці з 

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини за підтримки UNDP 

Ukraine / ПРООН в Україні. 

 

http://www.facebook.com/grupa.vplyvu
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61425
https://dt.ua/columnists/verifikaciya-yak-vbiti-ideyu-226438_.html
https://dt.ua/columnists/verifikaciya-yak-vbiti-ideyu-226438_.html
https://issuu.com/doncvu/docs/govorit_donbass_30
https://issuu.com/doncvu/docs/govorit_donbass_30
https://pereselennya.org/
https://pereselennya.org/


NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

«Civil holding «GROUP of INFLUENCE» 

 
Kyiv:              01033, Saksaganskogo str., 41v/4 

Phone:         +38 050 477 08 00 

 

Ел.пошта: grupa.vplyvu@gmail.com 

FB: www.facebook.com/grupa.vplyvu              

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» 

 

Київ:                01033, вул.Саксаганського, 41в, кв.4 

Тел.:           +38 050 477 08 00 

 

 

 

5. Протягом листопада 2016 р. – січня 2017 р. експерти та аналітики ГО 

«ГРУПА ВПЛИВУ» були залучені до роботи в дослідженні «Індекс 

демократичного розвитку областей України» (вимірювання Індексу  на 

Донеччині) в рамках Проекту «Сприяння реформам та розвиток 

підзвітності в регіонах України», який реалізовано ГО «Поліський 

фонд міжнародних та регіональних досліджень». 

 

 
 

6. Експерти ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» брали участь в підготовці 

альтернативних звітів в рамках 3-го циклу Універсального 

періодичного огляду для ООН (про політичні права ВПО). Також ми 

долучилися до підготовки рекомендацій українським владним 

інституціям щодо поліпшення ситуації із дотриманням виборчих прав 

ВПО. 

7. Експерти ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» у співпраці з Секретаріатом 

Уповноваженого ВРУ з прав людини розробили  Методологію 

моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб. 

 

http://www.facebook.com/grupa.vplyvu
https://www.cvu.dn.ua/uk/publication/indeks-demokratichnogo-rozvitku-ukrayini-2016
https://www.cvu.dn.ua/uk/publication/indeks-demokratichnogo-rozvitku-ukrayini-2016
https://drive.google.com/drive/folders/0B6m0iBKg__DQcUxCYU1PVGU0dGs

