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Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та 

контрольних органів об’єднання:  
директор – Міський Вадим Васильович, заступник директора — Огданська Оксана Леонідівна. 

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню 

подання заяви на участь у Конференції  

Місією Лабораторії демократичних трансформацій є розбудова суспільства відповідальних громадян 

та підзвітної влади в Україні. Організація веде роботу з 2013 року в чотирьох ключових напрямах: 

− Становлення прозорого, відкритого та підзвітного врядування в Україні через впровадження 
антикорупційних інструментів, участі громадян в прийнятті рішень; 

− Розширення можливостей для активної участі молоді в суспільному житті; 

− Підтримка свободи слова та розвитку суспільного мовлення; 

− Підвищення обізнаності виборців задля усвідомленого та вільного голосування. 

У 2017 році Лабораторія демократичних трансформацій провела у жовтні-грудні низку публічних 

дискусій для студентської молоді Буковини, присвячених питанням актуальних реформ в Україні. 

Дискусії з лідерами реформ мали на меті заохотити молодих буковинців до активного професійного 

та громадського життя в Україні. Організація провела такі події: 12 жовтня 2017 року — дискусія зі 

студентами кафедри журналістики Чернівецького національного університету на тему «Новий 
Верховний суд: як зміниться судова система України?». 2 листопада 2017 року — дискусія зі 

студентами Буковинського державного медичного університету на тему «Медична реформа: від чого 

залежить та як відбуватиметься?». 22 листопада 2017 року — дискусія зі студентами кафедри 

політології та державного управління Чернівецького національного університету на тему «Реформа 
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публічної адміністрації – яких змін чекати на місцях?». 19 грудня 2017 року — дискусія зі студентами 

факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету 

на тему «Три роки децентралізації: підсумки та виклики». Публікації про заходи наведені в пункті з 

посиланнями на матеріали. 

2018 рік Лабораторія розпочала з антикорупційного навчального проекту для молоді в Чернівцях 

«Майстерня змін», в рамках якого в лютому відбулося шість заходів протягом двох місяців 

(щотижневі одноденні дискусійні воркшопи для молоді на антикорупційну тематику). 14 березня 

2018 року Лабораторія провела у Чернівцях круглий стіл на тему «Чого чекати від освітньої реформи 

дошкільнятам, школярам та студентам з 1 вересня» за участі радника Міністра освіти на науки 

України. 14 травня 2018 року відбувся Антикорупційний Форум для молодих громадських активістів 

та журналістів Західної України, організований Лабораторією демократичних трансформацій. 

Протягом року Лабораторія спільно з Чернівецькою міською радою працювала над удосконаленням 

місцевих цільових програм через орієнтування на людиноцентричний підхід, одним з фокусів 

проекту стала міської цільової програми розвитку освіти для дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів: 22 червня 2018 року Лабораторія організувала відкритий воркшоп із 
напрацювання основних критеріїв ефективності цієї програми, що має прямий вплив на реалізацію 

прав дітей та молоді, а 18 липня 2018 року ми провели Конференцію в рамках спільного проекту з 

міськрадою, у ході якої досягли домовленості з місцевою владою щодо вдосконалення міської 

цільової програми розвитку освіти для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та надали 

відповідні рекомендації. Публікації про заходи наведені в пункті з посиланнями на матеріали. 

У 2019 році Лабораторія продовжила вивчати питання реалізації молодіжної політики, зокрема у 

рамках організованої публічної дискусії «Молодіжна політика на місцевому рівні». Протягом року 

організація брала участь у розробці та підтримці «Принципів пріоритетних реформ в Україні» від 

Реанімаційного Пакету Реформ, серед яких зокрема реформи, що стосуються реалізації прав дітей та 

молоді — реформа освіти, реформа соціальних послуг, реформа медіа та ін. Окрім цього, ГО 

долучилися до організації обговорень та круглих столів про захист авторських прав української 

творчої молоді, спільно з Асоціацією діячів естрадного мистецтва та Агентством охорони прав 

виконавців які відбулися 27 лютого та 16 квітня. Публікації про заходи наведені в пункті з 

посиланнями на матеріали. 

У 2020 році Лабораторія продовжила  адвокацію реформування молодіжної політики, ставши 

співорганізаторами Національної радіодискусії «Якою має бути молодіжна політика», організованої 

22 вересня 2020 року Українським радіо спільно з Міністерством молоді та спорту України спільно з 

громадськими організаціями НСОУ «Пласт», «Детектор медіа», «Лабораторія демократичних 

трансформацій», Українським незалежним центром політичних досліджень та ВГО «Агентство 

охорони прав виконавців». Також ми продовжили співпрацю з Асоціацією діячів естрадного 

мистецтва та Агентством охорони прав виконавців із організації відкритих обговорень актуальних 

питань охорони прав інтелектуальної власності молодих українських авторів та виконавців. 

Публікації про заходи наведені в пункті з посиланнями на матеріали. 

 

Перелік реалізованих проектів  
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

− «Реформи зблизька»: заохочуємо буковинських студентів долучатися до здійснення 

реформ через зустрічі з реформаторами національного рівня (2017-2018 роки). У 2017 

році Лабораторія демократичних трансформацій розширила аудиторію просвітницької 

кампанії «Реформи зблизька»: до журналістів, керівників буковинських ЗМІ, телеглядачів, 

державних та місцевих службовців доєдналися студенти Буковинських вишів. Всі вони мали 

нагоду поспілкуватися особисто із реформаторами, які безпосередньо ініціюють та втілюють 

реформи у найважливіших сферах життя та дізнатися про можливості своєї участі у 

суспільному житті. Восени та взимку відбулися відкриті лекції з тематики децентралізації та 

підсумків трьох років її впровадження, реформи публічної адміністрації — державної служби 

та служби в органах місцевого самоврядування, медичної реформи, судової реформи та 

створення нового Верховного суду, а також практикум з роботи з відкритими даними та 

інформаційними реєстрами. У 2018 році Лабораторія демократичних трансформацій 

продовжила запрошувати провідних реформаторів для спілкування зі студентами Буковини. 

Відкриті лекції відбулися з тематики енергетичних реформ та енергонезалежності, створення 
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суспільного мовлення та медіа-реформ, реформування системи освіти, а також боротьби з 

корупцією. Серія відкритих лекцій для студентів-політологів, істориків, журналістів, медиків 

та майбутніх держслужбовців охопила понад 350 слухачів. 

− Антикорупційний навчально-просвітницький проект «Майстерня змін» (2018). 

«Майстерня змін» передбачала шість щотижневих одноденних дискусійних воркшопів на 

антикорупційну тематику протягом лютого та березня 2018 року. Вона стала форматом 

долучення молоді до обговорення та вирішення актуальних проблем громади, міста, країни. 

Студентська молодь, юні громадські активісти та всі охочі мали змогу поспілкуватися з 

провідними фахівцями-антикорупціонерами та виробити власні ідеї для боротьби з 

корупцією. У рамках проекту також Лабораторія організувала дводенний Антикорупційний 

Форум для молодих громадських активістів та журналістів Західної України. У форумі взяла 

участь молодь, активісти на журналісти із Чернівецької, Львівської, Тернопільської, 

Закарпатської, Івано-Франківської, Вінницької, Волинської та Рівненської областей. Під час 

форуму учасники ділилися власним досвідом антикорупційних практик, задати питання 

експертам та напрацювати антикорупційну стратегію для власного регіону чи населеного 

пункту. Також на Форумі учасники актикорупційної школи «Майстерня змін», яка 

функціонувала в Чернівцях, презентували власні антикорупційні проекти. 

−  «Оцінка стану місцевої демократії»: аналізуємо практики самоврядування на прикладі 

Чернівців, Миколаєва та Черкас (2018). Актуальність оцінки стану місцевої демократії 

зросла з реформою децентралізації, що розпочалась 2014 року і передбачає передачу владних 

та фінансових повноважень від держави на місцевий рівень. Спроможність органів місцевого 

самоврядування та громади долати конфлікти та злагоджено працювати визначально 

впливатиме на можливості і якість життя у містах. Ми проаналізували стан місцевої 

демократії на прикладі трьох обласних центрів України – Чернівців, Миколаєва та Черкас. У 

своєму дослідженні ми застосовували метод Оцінки Стану Місцевої Демократії (SOLD), який 

використовується для аналізу та оцінки стану місцевої демократії у різних країнах світу. 

Застосування згаданого методу дозволяє залучити людей на місцевому рівні до розуміння 

того, як працює система їхньої місцевої демократії, спонукає їх впливати на прийняття рішень 

у своїх громадах, сприяє діалогу між усіма учасниками місцевого врядування – від звичайних 

громадян до представників влади. У звіті за результатами дослідження, що був публічно 

презентований та обговорений в Києві, ми обмежили власні судження та дали слово 

учасникам місцевої демократії – міським головам, депутатам, експертам та активним 

громадянам. Їх бачення та аналіз дозволяють зрозуміти позитиви та недоліки устрою місцевої 

влади, джерела конфліктів та механізмів їх уникнення. 

−  «Єдині стандарти – життєздатне фінансування»: розширюємо можливості участі 

громади та молоді міста Чернівців у вдосконаленні місцевих цільових програм (2018-

2019). Одним із завдань проекту була розробка єдиних стандартів місцевих цільових програм 

для забезпечення прозорості фінансування, яке допоможе підвищити ефективність та дієвість 

використання бюджетних коштів. Крім цього, у рамках проекту презентували інтерактивну 

карту бюджету для візуалізації місцевих фінансів. Для роботи в рамках проекту ми обрали 

три місцеві цільові програми, над вдосконаленням яких залучали працювати службовців та 

громадськість, а також провідних національних експертів: «Програма розвитку освіти міста 

Чернівці на 2017-2020 роки»; «Цільова програма з будівництва об’єктів житла і соціальної 
сфери в місті Чернівцях на 2017-2020 роки «Сучасне місто»; «Програми будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства в м. 

Чернівцях на 2017-2020 роки «Комфортне місто». В рамках ініціативи створено та 

презентовано додаткові карти для геопорталу м. Чернівців, на яких відображені плани міста 

щодо здійснення капітальних видатків на ремонти, будівництво та інші напрямки, 

передбачені у бюджеті розвитку міста. Карта дозволяє користувачам швидко зорієнтуватись, 

яка вулиця, садочок чи сквер будуть ремонтуватись у 2018 році, який підрозділ міської ради 

відповідальний за ці роботи та яка їх очікувана вартість. За рекомендаціями експертів, що 

працювали в даному проекті, було зібрано та додано інформацію про показники, за якими 

можна оцінювати ефективність реалізації програм та роботи установ і закладів. Зокрема, для 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, як приклад, по ДНЗ можна побачити 

загальну кількість дітей, що навчається в садочку та середню кількість в групі, скільки місць 

є в садочку на наступний навчальний рік (за віковими групами) та на яку кількість місць уже 
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є дітки у черзі. Інформація по школам включає кількість навчальних класів та їх площу, 

кількість учнів та педагогічних працівників, навантаження на одного педагогічного 

працівника, кількість медалістів та переможців олімпіад. За допомогою цих даних можна 

проводити порівняння між різними навчальними закладами та результатами їх роботи. Проект 

втілювався Лабораторією демократичних трансформацій у партнерстві з Чернівецькою 

міською радою за підтримки Асоціації міст України спільно з Норвезькою асоціацією 

місцевих регіональних влад за фінансової підтримки МЗС Норвегії. 

− Національна радіодискусія «Якою має бути молодіжна політика» (2020). 21 липня 2020 

року у першому читанні був ухвалений законопроект №3718 «Про основні засади молодіжної 

політики», що запроваджує сучасні підходи до ведення політики щодо молоді та молодіжних 

організаціях. У рамках співініційованого Лабораторією демократичних трансформацій 

публічного заходу, напередодні другого читання законопроекту, ми залучили представникаів 

законодавчої та виконавчої влади, міжнародних організацій, громадських та молодіжних 

організацій до розмови про їхнє бачення засад молодіжної політики, зменшення офіційного 

віку молоді, фінансування молодіжних організацій за рахунок державних грантів та 

покращення молодіжної інфраструктури. Організаторами заходу виступили: Українське радіо 

спільно з Мінмолодьспорту та громадськими організаціями НСОУ «Пласт», «Детектор 

медіа», «Лабораторія демократичних трансформацій», «Український незалежний центр 

політичних досліджень» та ВГО «Агентство охорони прав виконавців». 

 

Проведені заходи: 
− 12 жовтня 2017 року — дискусія зі студентами кафедри журналістики Чернівецького 

національного університету про актуальні реформи, на тему «Новий Верховний суд: як 

зміниться судова система України?». Дискусія з лідерами реформ має на меті заохотити 

молодих буковинців до активного професійного та громадського життя в Україні. 

− 2 листопада 2017 року — дискусія зі студентами Буковинського державного медичного 

університету про актуальні реформи, на тему «Медична реформа: від чого залежить та як 

відбуватиметься?». Дискусія з лідерами реформ має на меті заохотити молодих буковинців до 

активного професійного та громадського життя в Україні. 

− 22 листопада 2017 року — дискусія зі студентами кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету про актуальні реформи, на тему 

«Реформа публічної адміністрації – яких змін чекати на місцях?». Дискусія з лідерами реформ 

має на меті заохотити молодих буковинців до активного професійного та громадського життя 

в Україні. 

− 19 грудня 2017 року — дискусія зі студентами факультету історії, політології та міжнародних 

відносин Чернівецького національного університету про актуальні реформи, на тему «Три 

роки децентралізації: підсумки та виклики». Дискусія з лідерами реформ має на меті 

заохотити молодих буковинців до активного професійного та громадського життя в Україні. 

− 19 лютого 2018 року розпочався антикорупційний навчальний проект для молоді в Чернівцях 

«Майстерня змін», в рамках якого відбулося шість заходів протягом двох місяців (щотижневі 

одноденні дискусійні воркшопи для молоді на антикорупційну тематику) 

− 14 березня 2018 року — круглий стіл на тему «Чого чекати від освітньої реформи 

дошкільнятам, школярам та студентам з 1 вересня» 

− 14 травня 2018 року — Антикорупційний Форум для молодих громадських активістів та 

журналістів Західної України 

− 18 липня 2018 року — Конференція в рамках спільного проекту ГО «Лабораторія 

демократичних трансформацій» та Чернівецької міської ради щодо вдосконалення місцевих 

цільових програм через орієнтування на людиноцентричний підхід (в рамках заходу 

досягнено домовленість з місцевою владою щодо вдосконаленння міської цільової програми 

розвитку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та ефективність її реалізації та 

захисту дітей, надано рекомендації щодо вдосконалення). 

− 22 червня 2018 року — Воркшоп із напрацювання основних критеріїв ефективності  реалізації 

«Програми розвитку освіти міста Чернівці на 2017-2020 роки» за участі громади (в рамках 

воркшопу напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення міської цільової програми розвитку 
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дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для підвищення ефективності її 

реалізації та захисту дітей) 

− 27 лютого 2019 року – обговорення «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної 

власності молодих українських авторів та виконавців» 

− 16 квітня 2019 року — круглий стіл «Чи захистять законодавчі зміни авторські права молодих 

авторів та виконавців» 

− 24 липня 2019 року – Дискусія «Молодіжна політика на місцевому рівні» 

− Протягом року — участь у розробці та підтримці «Принципів пріоритетних реформ в 

Україні», серед яких зокрема реформи, що стосуються дітей та молоді — реформа освіти, 

реформа соціальних послуг, реформа медіа та ін. 

− 7 липня 2020 року – онлайн-обговорення на тему «Реформування молодіжної політики крізь 

призму перспектив для творчої молоді»  

− 3 березня 2020 року – круглий стіл «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної 

власності молодих українських авторів та виконавців» 

− 22 вересня 2020 року – Національна радіодискусія «Якою має бути молодіжна політика» 

 

Друковані та електронні видання: 
(найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

− М. Волошин, І. Драпп, А. Кучуран, А. Круглашов, В. Міський, О. Обершт. «Стан місцевої 

демократії: результати оцінки в Чернівцях, Черкасах та Миколаєві (дослідження)». — 

Чернівці, Лабораторія демократичних трансформацій, 2018. – 34 c. // Режим доступу: 

http://democracylab.org.ua/stan-miscevoi-demokratii-rezultati-ocinki-v-chernivcyax-cherkasax-ta-

mikolayevi-doslidzhennya/  

− Веб-сайт організації: http://democracylab.org.ua/  

 

Інформація про керівника:  
(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; інформація 

про трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; інформація про участь у 

конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 

Міський Вадим Васильович, директор, 1990 р.н.  
 

Інформація про освіту: 

− Має ступінь магістра спеціальностей «Прикладна математика» та «Державна служба», які 

здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Один з 

переможців Всеукраїнської олімпіади з європейської інтеграції, 2013.  

− Додаткова освіта: Випускник Internationale Akademie für Führungskräfte (Гуммерсбах, 

Німеччина) за напрямом «Стратегічне планування», Міжнародної літньої школи медіа 

права, Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої 

влади 2012—2013 рр., а також спеціалізованої програми «Корпоративний директор» від 

Професійної асоціації корпоративного управління та Міжнародної фінансової корпорації.  

 

Інформація про трудову та громадську діяльність: 

− Директор ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» з 2013 року. 

− У 2013–2014 рр. координував роботу регіональної мережі Громадського руху ЧЕСНО (ГО 

«Центр UA»), а до того — регіональну платформу руху ЧЕСНО в Чернівецькій області. 

− З 2014 року обіймає керівні посади в Реанімаційному пакеті реформ — українській коаліції 

громадських організацій та аналітичних центрів, що об’єдналися заради просування та 

контролю за здійсненням реформ.  

− В 2018-2019 роках був членом Української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна—ЄС — одного із чотирьох органів Асоціації Україна—ЄС, котрий об’єднує 

представників громадянського суспільства України та членів Європейського економічного і 

соціального комітету з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі 

виконання Угоди про асоціацію. 

− У 2015 році обраний членом Наглядової ради НСТУ від громадських організацій у сфері 

захисту прав дітей та молоді. Після створення НСТУ в 2017 році обраний Секретарем 

http://democracylab.org.ua/stan-miscevoi-demokratii-rezultati-ocinki-v-chernivcyax-cherkasax-ta-mikolayevi-doslidzhennya/
http://democracylab.org.ua/stan-miscevoi-demokratii-rezultati-ocinki-v-chernivcyax-cherkasax-ta-mikolayevi-doslidzhennya/
http://democracylab.org.ua/
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Наглядової ради компанії. Автор публікацій про завдання та перебіг реформи державних 

телерадіокомпаній у суспільне мовлення. Напочатку 2018 року запропонував нову модель 

фінансування Суспільного мовлення в Україні, котра була підтримана міжнародними 

інституціями та експертами та має на меті забезпечити сталість фінансування мовника, що є 

однією із засадничих передумов його програмної незалежності. 

− Програмний директор ГО «Детектор медіа» з лютого 2019 року.  

− Секретар Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України з 6 

листопада 2019 року.  

− Координатор Медіаруху «Медіа за усвідомлення вибір» з лютого 2019 року.  

 

Відзнаки: 

− Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України (2018). 

 

Перелік публікацій: 

− С. Остапа, В. Міський, І. Розкладай. Суспільне мовлення в Україні: історія створення та 

виклики. — Київ: ТОВ «Друкарня Віол», 2018. — 156 с. Іл. 

− Міський В. Нова модель фінансування Суспільного мовлення в Україні: як забезпечити 

бюджетну стабільність НСТУ // Детектор медіа, 2018. 

− Реформи під мікроскопом (станом на квітень 2017 р.) / За ред. Міського В. В., — Київ: Софія-

А, 2017. — 132 с. Іл. — ISBN 978617-7031-58-0. 

− Дорожня карта реформ (вересень 2016 — грудень 2017 рр.) / За ред. Міського В. В., — Київ, 

2016. — 72 с. Іл. — ISBN 978-617-652-159-4. 

− Реформи під мікроскопом: 2015 рік / За ред. Міського В. В., Галушки О. М., — Київ, 2016. — 

88 с. — ISBN 978-617-7105-27-4. 

− Міський В. В. Канали, яким можна довіряти: запізніла на 26 років реформа нарешті зрушила 

// Українська правда. Життя, 2017. 

− Міський В. В. Реформаторські підсумки 2016 року: коли чекати «точки неповернення»? // 

Дзеркало тижня: газета. — № 50 (296) 29 грудня 2016 р. — С. 2. 

− Міський В. Як створити успішне суспільне мовлення: досвід Литви // Новое время, 2016. 

− Міський В. Бій за суспільне мовлення // Українська правда. Життя, 2015. 

 

Деякі з останніх публічних заходів та конференцій:  

− Національна радіодискусія «Якою має бути молодіжна політика» із виступом щодо порядку 

утворення Українського молодіжного фонду, Українське радіо, м. Київ, вересень 2020 р. 

− Конференція Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Офісом Ради 

Європи в Україні «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання» з 

виступом на тему актуальних питань безпеки журналістів в Україні, м. Київ, вересень 2020. 

− Конференція Платформи громадянського суспільства Асоціації Україна–ЄС «Регіональний 

вимір європейської інтеграції» із виступом щодо взаємодії суспільного мовника з аудиторіями 

на регіональному рівні, м. Львів, квітень 2019 р. 

− Комітетські слухання Парламенської Асамблеї Ради Європи «Трансформація суспільних 

медіа: виклики та варіанти рішень» із виступом щодо результатів роботи Суспільного 

мовника, проблеми, пов’язані з нестабільністю фінансування компанії та пропозиції щодо їх 

вирішення, м. Страсбург, січень 2018 р. 

 

Інформація про інших членів:   
− Огданська Оксана Леонідівна – експертка з питань доступу до публічної інформації та участі 

громадськості у прийнятті рішень. Заступниця директора Лабораторії демократичних 

трансформацій. Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка (2004). Має значний досвід викладацької роботи, авторка посібників та 
публікацій, авторка навчальних програм.  

− Вельч Вероніка Дмитрівна – експертка з питань адвокації, медіа та молодіжної політики, 

авторка публікацій. Керівниця адвокаційних програм Лабораторії демократичних 

трансформацій. Кандидатка політичних наук;  
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− Обершт Ольга Миколаївна – експертка та тренерка з питань антикорупційної політики, 

активістка руху Чесно та ГО «Чернівецьке Громадське ТБ»;  

− Круглашов Андрій Анатолійович — експерт з державного управління та місцевого 

саморявдування, автор досліджень та публікацій, Куратор ініціативи Лабораторії 

демократичних трансформацій з оцінки стану місцевої демократії в Чернівцях, Миколаєві та 

Черкасах. Кандидат політичних наук. Координатор Руху ЧЕСНО у 2016-2017 роках. 

Випускник Університету штату Джорджія (США) та Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича. 

− Кучуран Андрій Миколайович. Керівник проектів Лабораторії демократичних 

трансформації. Експерт з питань місцевого самоврядування та розвитку громад. Був 

координатором Руху ЧЕСНО на Буковині. Андрій Кучуран має ступінь магістра політології, 

яку здобув у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в 

яких висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох 

років 
Інформація про всі заходи та діяльність Лабораторії демократичних трансформацій у сфері захисту 

інтересів дітей та молоді докладно висвітлювалася на веб-сайті організації за посиланням: 

http://democracylab.org.ua/tag/molod/. 

Також присутні публікації в медіа: 

− Інформація про відкриті лекції для студентів Буковини з питань актуальних реформ  «Новий 

Верховний суд: як зміниться судова система України?», «Медична реформа: від чого 

залежить та як відбуватиметься?», «Реформа публічної адміністрації – яких змін чекати на 

місцях?», «Три роки децентралізації: підсумки та виклики». Дискусії з лідерами реформ має 

на меті заохотити молодих буковинців до активного професійного та громадського життя в 

Україні. Жовтень-грудень 2017 року. http://democracylab.org.ua/laboratoriya-demokratichnix-

transformacij-iniciyuye-prosvitnicki-zaxodi-dlya-studentstva/  

− Ефір каналу ТВА про відкритий воркшоп із напрацювання основних критеріїв ефективності  

реалізації «Програми розвитку освіти міста Чернівці на 2017-2020 роки» за участі громади (в 

рамках воркшопу напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення міської цільової програми 

розвитку освіти для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для підвищення 

ефективності її реалізації), червень 2018: https://youtu.be/4HglVCEtl4k  

− На порталі Чернівецької міської ради — про Конференцію в рамках спільного проекту ГО 

«Лабораторія демократичних трансформацій» та Чернівецької міської ради щодо 

вдосконалення місцевих цільових програм через орієнтування на людиноцентричний підхід 

(в рамках заходу досягнено домовленість з місцевою владою щодо вдосконаленння міської 

цільової програми розвитку освіти для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

та ефективність її реалізації, надано рекомендації щодо вдосконалення), липень 2018 року: 

http://chernivtsy.eu/portal/4/rezultaty-realizatsiyi-proektu-vdoskonalennya-mistsevyh-tsilovyh-

program-za-uchasti-gromadskosti-prezentuvaly-v-chernivtsyah-119430.html  

− Інформація у виданні «Час» та на порталі «Гурт» про Антикорупційний Форум для молодих 

громадських активістів та журналістів Західної України, організований Лабораторією 

демократичних трансформацій, квітень 2018 р.  https://chas.cv.ua/inform/44553-antikorupcyniy-

forum-u-chernvcyah.html, Гурт: https://gurt.org.ua/news/conferences/44928/, докладніше на сайті 

ГО: http://democracylab.org.ua/antikorupcijnij-forum-dlya-molodix-gromadskix-aktivistiv-ta-

zhurnalistiv/  

− Сюжет телеканалу «Чернівці» про Круглий стіл Лабораторії демократичних трансформацій 

на тему «Чого чекати від освітньої реформи дошкільнятам, школярам та студентам з 1 

вересня», березень 2018 р., https://youtu.be/HG8fmtZYfx4?t=678, більше інформації про захід 

на сайті ГО: http://democracylab.org.ua/chogo-chekati-vid-osvitno-reformi-doshkilnyatam-

shkolyaram-ta-studentam-z-1-veresnya-kruglij-stil-u-chernivcyax/ 

− Інформація на музичному порталі про круглі столи та обговорення, присвячені питанням 

охорони прав молодих авторів та виконавців, проведені у співпраці з ГО «Охорони прав 

виконавців» та Асоціацією діячів естрадного мистецтва у 2019, 2020 роках: 

https://bit.ly/36R4eUC, https://bit.ly/2SGnImR, https://bit.ly/2GU7aFi, https://bit.ly/33OB9HD  

http://democracylab.org.ua/tag/molod/
http://democracylab.org.ua/laboratoriya-demokratichnix-transformacij-iniciyuye-prosvitnicki-zaxodi-dlya-studentstva/
http://democracylab.org.ua/laboratoriya-demokratichnix-transformacij-iniciyuye-prosvitnicki-zaxodi-dlya-studentstva/
https://youtu.be/4HglVCEtl4k
http://chernivtsy.eu/portal/4/rezultaty-realizatsiyi-proektu-vdoskonalennya-mistsevyh-tsilovyh-program-za-uchasti-gromadskosti-prezentuvaly-v-chernivtsyah-119430.html
http://chernivtsy.eu/portal/4/rezultaty-realizatsiyi-proektu-vdoskonalennya-mistsevyh-tsilovyh-program-za-uchasti-gromadskosti-prezentuvaly-v-chernivtsyah-119430.html
https://chas.cv.ua/inform/44553-antikorupcyniy-forum-u-chernvcyah.html
https://chas.cv.ua/inform/44553-antikorupcyniy-forum-u-chernvcyah.html
https://gurt.org.ua/news/conferences/44928/
http://democracylab.org.ua/antikorupcijnij-forum-dlya-molodix-gromadskix-aktivistiv-ta-zhurnalistiv/
http://democracylab.org.ua/antikorupcijnij-forum-dlya-molodix-gromadskix-aktivistiv-ta-zhurnalistiv/
https://youtu.be/HG8fmtZYfx4?t=678
http://democracylab.org.ua/chogo-chekati-vid-osvitno-reformi-doshkilnyatam-shkolyaram-ta-studentam-z-1-veresnya-kruglij-stil-u-chernivcyax/
http://democracylab.org.ua/chogo-chekati-vid-osvitno-reformi-doshkilnyatam-shkolyaram-ta-studentam-z-1-veresnya-kruglij-stil-u-chernivcyax/
https://bit.ly/36R4eUC
https://bit.ly/2SGnImR
https://bit.ly/2GU7aFi
https://bit.ly/33OB9HD
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− Інформація на сайті Реанімаційного Пакету Реформ про участь Лабораторії демократичних 

трансформацій у розробці та підтримці «Принципів пріоритетних реформ в Україні», серед 

яких зокрема реформи, що стосуються дітей та молоді — реформа освіти, реформа соціальних 

послуг, реформа медіа та ін., 2019 рік https://rpr.org.ua/news/pryntsypy-toronto-pryjednatysya/  

− У виданні «Детектор медіа» та на сайті Суспільного мовлення — про захід, 

співорганізатором якого стала ГО «ЛДТ» — Національна радіодискусія «Якою має бути 

молодіжна політика», вересень 2020 року. Онлайн-видання «Детектор медіа» —

https://detector.media/community/article/181225/2020-10-03-povernuti-molodizhnu-politiku-na-

radari-vladi-yak-novii-zakon-mae-zminiti-sotsialnii-egoizm-molodi/, Суспільне мовлення: 

https://corp.suspilne.media/newsdetails/2961 

 

 

 

 

 

Міський В.В. 

Керівник    ______________               _____________ 
                                                                              (підпис)                                         (ініціали, прізвище) 

Дата: 23 жовтня 2020 року 
М. П. 

(за наявності) 
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https://detector.media/community/article/181225/2020-10-03-povernuti-molodizhnu-politiku-na-radari-vladi-yak-novii-zakon-mae-zminiti-sotsialnii-egoizm-molodi/
https://detector.media/community/article/181225/2020-10-03-povernuti-molodizhnu-politiku-na-radari-vladi-yak-novii-zakon-mae-zminiti-sotsialnii-egoizm-molodi/
https://corp.suspilne.media/newsdetails/2961
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