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РІЧНИЙ

ЗВІТ

Про Фонд
Створений у 1992 році, на зорі незалежності України, Фонд “Демократичні

ініціативи” Ілька Кучеріва є одним із провідних аналітичних центрів країни. Фонд,
відомий насамперед тим, що започаткував традицію екзит-полів в Україні, а
також своїми аналітичними продуктами та соціологічним підходом, продовжує
використовувати свої інноваційні напрацювання для відстеження громадської
думки щодо тем, найбільш важливих для розвитку стійкого демократичного
суспільства.

Наша місія

– сприяти ефективному, науково обґрунтованому прийняттю
рішень організаціями громадянського суспільства, державними органами влади,
а також міжнародними партнерами України.

Наша візія – Україна, як повноцінна демократія, економічно розвинена країна,

що керується верховенством права, член НАТО та Європейського Союзу.
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дотримується соціологічного підходу заснованого на аналітиці даних.

12
загальнонаціональних та 3 експертних опитування, 71 фокус-груп та 66

Лише у 2021 році спільно з нашими надійними партнерами ми провели
інтерв’ю.
За підсумками 2020 року, українці
найбільше довіряли волонтерам
—

74% та 66% тих, хто

допомагав армії та переселенцям
відповідно.

Водночас Збройні сили України мали
підтримку

66% населення тоді як

церква (52%) та громадські організації
(39%) йшли позаду.

Влітку 2021 року,

71% вважали війну на

Донбасі фактично російсько-українською.

Лише

12.9% прагнули вирішити

конфлікт військовим шляхом.

Лише

БЛИЗЬКО ЧВЕРТІ

хотіли бачити

”сильну руку” на чолі держави. При цьому

72% вважали, що будь-який сильний лідер має
дотримуватись законодавства.

Лише

4% довіряли російським “медіа”.

Регіони
Понад 50% мешканців Закарпаття відкриті до того,
щоб мати серед друзів чи родини представників інших
національностей. Загалом ставлення до національних
меншин в регіоні краще, аніж в решті країни.

45% мешканців
Харківської області
оцінювали ситуацію
в регіоні як спокійну.

52% перш за все
називали себе

громадянами України.

В Липні 2021 року, 41% місцевих
жителів вважали ситуацію в Одеській
області спокійною. 59%, перш за все
назвали себе громадянами України.

Пандемія
В серпні 2021 року,

67% були певною

мірою стурбовані пандемією COVID-19.

43% підтримували карантинні
обмеження, навіть якби це
призвело до зниження добробуту.

63% не мали проблем з реєстрацію
на отримання вакцини.

50% підтримували обов’язкову
вакцинацію медичного персоналу.

Крим

57% підтримували
утворення на території
Криму кримськотатарської
національної автономії.

61% бачили майбутнє
Криму з Україною.

Лише

6% заявили, що

Крим має бути частиною
Росії.

2021 2022

43% зустрічали 2022 рік з почуттям надії,
а 34% з почуттям тривоги.

2021 рік в цифрах
Наші дані широко цитуються в українських ЗМІ. Наші аналітики є постійними
гостями на телебаченні та радіо, авторами у популярних інтернет-медіа в Україні
та за кордоном. Фонд є спроможним і надійним постачальником своєчасного
аналізу.
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експертів-соціологів, які співпрацюють з
українськими неурядовими організаціями.

Коментарі
У

країні потрібна активізація, насамперед економічна, в Азії, але при
одночасному усвідомленні того, що європейська і євроатлантична
інтеграція залишаються нашим магістральним шляхом, адже саме із
Заходу ми отримуємо стратегічну допомогу у боротьбі з російською
агресією. Опитування Геллапа показує, що українці це усвідомлюють.

Олексій Гарань
NV.UA/Березень 2021

36%
Петро Бурковський
Українська правда/Червень 2021

українців вважають, що мають право на
збройне повстання у разі окупації. Ще чверть
причиною для таких дій бачить спробу перевороту чи
вчинення політичною верхівкою державної зради. Це
доволі потужний меседж і для Кремля, який все ще не
відмовився від намірів підкорити Україну, і для осіб, які
можуть посприяти такому сценарію.

В

ідтак, можемо констатувати, що Росія готує базис
для будь-якого сценарію: від визнання “Л/ДНР” –
до масштабної наступальної операції вглиб України.
Ситуація є гнучкою: від потенційної реакції на такі дії з
боку Заходу і від готовності ЗСУ України багато в чому
залежатиме, як далеко Росія готова буде піти.

Марія Золкіна
Українська правда/Квітень 2021

І

нтелектуально
активні
громадяни
компенсують
брак
матеріального, людського ресурсу, який постійно виникає
у держави. Це дає змогу динамічніше розвивати ті сфери
суспільного життя, в яких держава просто не встигає чи до яких
у неї не доходять руки. Зростання політичної участі прискорить
здійснення в Україні структурних політичних реформ, які
впливають і на якість демократії, і на здатність країни протистояти
російській агресії.

Сергій Шаповалов
ZN.UA/Грудень 2021

Б

ільшість мешканців Одеської області не сприймає
спілкування державною мовою, як необхідний атрибут
патріотизму: лише 5% погодилися, що патріотизм – це
спілкування державною мовою.

Р
Андрій Сухарина
NV.UA/Листопад 2021

Поліна Бондаренко
Texty.org.ua/Серпень 2021

осійська пропаганда та міфи працюють для того, щоб
дегуманізувати українців з різних регіонів. Що це означає: людей
можна “натравити” один на одного тільки у тому випадку, коли
людина втрачає для іншої людини людські риси. Міфи про страшних
“бандерівців”, які їдуть вирізати російськомовних дітей в Одесі
найчастіше працюють для тих людей, які практично ніколи не мали
контактів з мешканцями Західної України. Аналогічно страшилки
про страшних чи обмежених “східняків”, найкраще працюють для
мешканців Західної України, які ніколи не їздили східніше Збруча.

Олексій Гарань (зліва) з Рефатом Чубаровим (зправа),
Голова Меджлісу кримськотатарського народу в УКМЦ.

Петро Бурковський (зправа) презентує
напрацювання Фонду представникам РНБО.

Петро Бурковський (зліва) бере участь в
Ukrainian Women’s Congress

Петро Бурковський та
Олексій Гарань беруть участь
в експертній дискусії, щодо
майбутнього Криму

Антон Геращенко, колишній
аступник Міністра МВС України

Андрій Суханина (в центрі) разом з Тетяною Печончик
(зліва), головою правління Центру прав людини ZMINA
та Анастасією Лихолат (зправа), Freedom House)

Павло Клімкін, колишній
очільник МЗС

Сергій Гармаш, представник
Донецька в Мінській
тристоронньої контактній групі
від України

Снавер Сейтхалілєв, заступник
Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих
територій України

Севгіль Мусаєва, головна
редакторка Української правди

Роман Ратушний (1997-2022),
активіт та журналіст

Ганна Гопко,
колишня депутатка ВРУ

Антон Кориневич, колишній
представник президента в
Криму

Використовуючи власні дані,
Фонд регулярно ініціює, а наші
експерти часто беруть участь
у публічних дискусіях на низку
тем – від питань регіонального
значення до реформ у масштабі
держави. Ці заходи, як правило,
залучають державних службовців
з різних установ, а також відомих
експертів
з
громадянського
суспільства та ЗМІ.

Доходи
2,947,792.23
PACT
(01/08/2018-31/07/2023) № 380-009861
PACT (01/08/2018-31/07/2023)
2,947,792.23 № 380-009861

2,947,792.23

2,252,012.20
British
Embassy FCDO (01 April 2021-31 March 2022)
British Embassy FCDO
2,252,012.20
(01 April 2021-31 March 2022)

2,252,012.2

1,399,900.00
MATRA
KIE # 4000003064 01/09/2019-31/08/2021)
MATRA KIE #1,399,900.00
4000003064 01/09/2019… 1,399,900
1,242,690.90
British
Embassy (01 August 2020-31 March 2021)
British Embassy
1,242,690.90
(01 August 202… 1,242,690.9
1,182,659.61
ІСАР
ЄДНАННЯ (25/01/2021-17/11/2021)
ІСАР ЄДНАННЯ
1,182,659.61
(25/01/2021-1… 1,182,659.61
819,346.50
NED
#2020-0870 (01/09/2020-30/09/2021)
NED 819,346.50
#2020-0870 (0… 819,346.5
553,050.00
МФВ
№ SG 54141
МФВ
553,050.00
№ SG…

553,050

320,000.00
Безповоротна
допомога (серпень 2021)
Безпо…
320,… 320,000
251,784.00
ПРООН
Права людини в бізнесі (грудень 2021)
ПРО…
25… 251,784
197,084.75
German-Ukrainian
Researhers Network (GURN -2) (15/09/2021-31/12/2022)
Ge…
1… 197,084.75
120,681.00
Представництво
Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні (16/08/2021-06/12/2021)
120,681
76,020.00
ПРООН
фокус-групи (квітень 2021)
76,020
38,346.75
ПРООН
Права людини 347
38,346.75

ЗАГАЛОМ:11 401 367.94 ГРН

Витрати
3,518,228.00
Загальнонаціональні
опитування, експертні опитування, фокус-групи

Загальнонаціональні опитування,
3,518,228.00
експертні опитування, фокус-групи

3,518,228

1,498,306.40
Зарплата
(з податками), програмна діяльність

Зарплата (з податками),
1,498,306.40програмна … 1,498,306.4

1,037,878.40
Зарплата
(з податками), адміністративні витрати
Зарплата
1,037,878.40
(з податками),… 1,037,878.4

1,017,007.00 експертні, інформаційні послуги
Kонсультації,
Kонсультації,
1,017,007.00
експертні… 1,017,007

944,950.72
Інші
витрати

Інші
944,950.72
витрати

944,950.72

824,860.00
Оплата
контрактів, угод, договорів
Оплата
824,860.00
контрактів… 824,860

804,347.00
Медіа
моніторінг (інформаційний супровід) Семантрум
Медіа
804,347.00
моніторінг… 804,347

386,868.00
Відео
та аудіо матеріали
Відео
386,8…
… 386,868

320,286.30
Прес-конференції,
круглі столи, конференції
Прес-…
320,… 320,286.3

212,904.00
Послуги
з перекладу
П…
2…

212,904

173,915.00
Дополіграфічна
підготовка матеріалів (дизайн) та друк матеріалів
Д… 173,915

100,131.00
IT
Супровід
100,131

90,457.49офісного приміщення (комунальні та електроенергія)
Оренда
90,457.49

78,792.91
Канцтовари,
комплектуючі до оргтехники
78,792.91

36,632.90звязку (Мобільний зв`язок, інтернет, хостінг)
Послуги
36,632.9

32,000.00 участь в тренінгах, членські внески, стратегічне планування
Навчання,
32,000

23,238.74
Обладнання
та витратні матеріали
23,238.74

15,682.44 послуги
Банківські
15,682.44

14,200.00
Просування
результатів фонду
14,200

ЗАГАЛОМ:11 130 686.30 ГРН

Україна, Київ 01001,
вулиця Олеся Гончара 33, 3 поверх
+38 (050) 444-33-46
+38 (044) 331-67-61
dif@dif.org.ua
https://dif.org.ua
https://www.facebook.com/deminitiatives
https://twitter.com/dem_initiatives
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