


Історія громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» (ЛЗІ) починається з квітня 2000 року. Первинною 
метою було створення інституту, який би впливав на законодавчий процес, здійснював експертно-організаційну підтримку 
парламентських фракцій та груп, забезпечував громадський вплив на політику й ставив на порядок денний нові теми в 
сферах конституційного процесу, податків, пенсійного забезпечення, муніципального розвитку та комунальної власності. 
Створенню ЛЗІ передували тривалі дискусії, до яких були залучені експерти-випускники Києво-Могилянської академії, на-
родні депутати, працівники парламентського апарату, представники дослідницьких організацій та міжнародних фондів. Так 
народжувалась інституція, що прагнула стати лабораторією нових ідей для молодої української демократії.

З часом Лабораторія законодавчих ініціатив стала одним з провідних українських незалежних аналітичних центрів, який 
фокусується на політико-правових темах (парламентаризм, конституційний розвиток, політичні інститути, виборчі 
процеси різних рівнів, євроінтеграція тощо). Більше 10 років залишається незмінною місія організації: сприяння утверд-
женню демократичних цінностей, формуванню ефективної державної політики, розвитку політичної та правової культури 
українського суспільства, а також здійсненню продуманих та системних реформ.

За роки свого існування Лабораторія законодавчих ініціатив не раз демонструвала здатність думати і діяти, випереджа-
ючи час. Про це свідчать інноваційні проекти, які реалізувалися у різні періоди її становлення: моніторинг виконання 
народними депутатами України своїх передвиборчих обіцянок у законодавчому процесі; публікація довідників «Орієнтири 
виборця»; підготовка законопроектів щодо запровадження державного фінансування політичних партій, регулювання ста-
тусу парламентської опозиції та діяльності лобістів у парламенті, запровадження обов’язкових передвиборчих дебатів на 
президентських виборах, нового бачення виборчої системи на парламентських та місцевих виборах. Серед реалізованих 
проектів також: експертна підтримка Міжнародної фундації виборчих систем та Венеціанської комісії; проведення спільно з 
Радою Європи широких громадських форумів щодо проблем функціонування політичних партій, демократичних стандартів 
виборів; започаткування безпрецедентних проектів «Українська школа політичних студій» та «Школа професійної жур-
налістики «Нова Україна»; національні та міжнародні мережеві проекти: Мережа підтримки реформ  та Мережа лідерів 
громадянського суспільства (CSLN), в межах яких здійснювався моніторинг регіонів, були видані публікації «Стратегія 
модернізації України» та «Дорожня карта реформ для громадянського суспільства». Загалом було опубліковано понад 20 
видань, а аналітичний журнал організації «Часопис ПАРЛАМЕНТ» здобув постійну аудиторію серед експертів та науков-
ців, політиків, державних службовців й журналістів. Лабораторія законодавчих ініціатив провела понад 150 публічних за-
ходів: круглих столів, міжнародних конференцій та конгресів, тренінгів, експертних фокус-груп та прес-конференцій – у Києві та 
більшості українських регіонів, а також за кордоном (Великобританія, Іспанія, Франція, Литва). Веб-сайт www.parlament.org.ua 
є порталом, де публікуються всі дослідження та електронні версії видань організації, а також важливі суспільно-політичні новини 
й заяви громадських об’єднань.

Замовниками та цільовою групою наших експертних документів є народні депутати України, Комітети Верховної Ради 
України, Конституційний Суд України, органи центральної та місцевої влади, громадські організації та мережі, міжнародні 
організації, ЗМІ. Реалізація завдань здійснюється по 4 програмним напрямам: «Правові дослідження та аналіз публічної 
політики», «Європейські студії, міжнародне та регіональне партнерство», «Медіа програми» та «Українська школа 
політичних студій».

Історія та здобутки Віхи в історії

2000 – заснування організації.
2001 – вийшов перший номер журналу «Часопис ПАРЛАМЕНТ».
2002 – проект «Орієнтири виборця 2002».
2003 – початок роботи веб-сайту www.parlament.org.ua.
2004 – проект «Орієнтири виборця 2004», участь у громадській коаліції «Новий вибір-2004».
2005 – заснування Української школи політичних студій.
2006 – громадянська кампанія «Усвідомлений вибір-2006».
2007 – початок роботи віртуальної Медіа-бібліотеки, організація та проведення «Другого регіонального конгресу

неурядових організацій».
2008 – створення міжнародної Мережі лідерів громадянського суспільства (Civil Society Leadership Network).
2009 – перший набір в Школу професійної журналістики «Нова Україна». 
2010 – проект «Модернізація України: визначення пріоритетів реформ».
2011 – стартував веб-сайт випускників школи журналістики www.NovaUkraina.org, заснування Громадського консорціуму

виборчих ініціатив.

Слово Голови Ради Історія та структура організації
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Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив



Сучасний європейський парламент для України!

Лабораторія законодавчих ініціатив має значний досвід співпраці з Верховною Радою Укра-
їни, протягом тривалого часу проводить моніторинг її діяльності, аналізує проблеми вітчиз-
няного парламентаризму й розробляє пропозиції для їх вирішення.

Цілі парламентського напряму:

• реалізація масштабної парламентської реформи, яка б підвищила ефективність та прозо-
рість роботи Верховної Ради України;

• громадський контроль за діяльністю парламенту та вивчення суспільної думки щодо різних 
аспектів діяльності законодавчого органу, сприяння покращенню його іміджу;

• експертна підтримка діяльності Верховної Ради України, її комітетів та окремих народних 
депутатів;

• сприяння зміцненню кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради (включаючи тренінгові 
проекти);

• залучення молодих науковців до вивчення проблем парламентаризму.

Сучасний європейський парламент – це відповідальність, прозорість, реальний вплив на 
виконавчу владу та представництво загальносуспільних інтересів. 

Лабораторія законодавчих ініціатив протягом років свого існування розробила ряд пропози-
цій щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту. Основні напрацювання 
узагальнено у Концепції змін до законодавчих актів України щодо підвищення ефектив-
ності функціонування Верховної Ради України – «Білій книзі українського парламента-
ризму» (дослідження здійснене за підтримки Програми сприяння парламентові України ІІ). 
Темі парламентської реформи присвячено також освітньо-публіцистичний фільм «Реформи, 
які диктує час». У створенні фільму були задіяні як громадські експерти та науковці, так і 
народні депутати України. 

Впливу політики Європейського Союзу на діяльність законодавчих органів країн ЄС та укра-
їнського парламенту присвячене дослідження «Чому «Європа» має значення. Європеї-
зація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні». У ньому проаналі-
зовано проблеми адаптації українського законодавства до права ЄС, а у більш широкому 
сенсі – вплив євроінтеграційної політики України та процесів, які відбуваються на те-
ренах Євросоюзу, на діяльність Верховної Ради. Дослідження здійснювалось у співпраці з 
Центром європейських реформ (CER, Великобританія) і Фундацією міжнародних відносин 
та зовнішнього діалогу (FRIDE, Іспанія) та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 
Публікація видана українською та англійською мовами.

Програма «Зміцнення підготовки кадрів
Апарату Верховної Ради України»

Мета програми – розробка та проведення курсів навчання і стажування для працівників 
Апарату ВРУ. Програма спрямована на донесення прогресивних зарубіжних практик роботи 
законодавчих органів до працівників парламентського Апарату, покращання менеджменту 
діяльності парламенту, покращення навичок персоналу Апарату ВРУ при здійсненні конт-
ролю за публічними видатками, підвищення ефективності інформаційної діяльності парла-
менту, стимулювання активної взаємодії з НУО.

Розбудова українського парламентаризму
Як ЄС впливає на українське законотворення?

Журнал «Часопис ПАРЛАМЕНТ» видається з 2001 року. На його сторінках публікуються до-
слідження та аналітичні статті експертів Лабораторії законодавчих ініціатив, українських та 
закордонних фахівців, присвячені проблемам функціонування вітчизняного парламенту, ре-
формування виборчого законодавства, законодавства про політичні партії тощо. Середній 
наклад журналу: 1000-1500 примірників. Електронні версії всіх номерів журналу «Часопис 
ПАРЛАМЕНТ» опубліковані в розділі «Видання» веб-сайту Лабораторії законодавчих ініціатив 
www.parlament.org.ua.

Парламентський напрям Парламентський напрям

Для стимулювання досліджень з теми парламентаризму молодими науковцями ЛЗІ спільно 
з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» у 2010 році започаткували 
щорічну міжнародну конференцію «Парламентські читання». Ініціатива покликана сфор-
мувати якісно новий рівень експертної дискусії щодо головних аспектів парламентської діяль-
ності. Кращі роботи учасників конференції публікуються у підсумкових збірках конференцій 
та журналі «Часопис ПАРЛАМЕНТ».

Соціологічні дослідження суспільної довіри

Лабораторія законодавчих ініціатив здійснює моніторинг динаміки змін рівня довіри суспільства 
до парламенту та інших органів влади й соціальних інститутів (президента, уряду, судів, ЗМІ 
тощо). Крім того, Лабораторія законодавчих ініціатив є замовником загальнонаціональних 
соціологічних досліджень щодо окремих проблем функціонування парламенту, основних 
політичних процесів й реалій української політичної системи. Безпосередній збір даних здій-
снюють на замовлення ЛЗІ провідні соціологічні компанії України (компанія TNS в Україні, 
фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва). Дослідження проводиться двічі на рік 
починаючи з 2010 року. 

Парламентський моніторинг

Лабораторія законодавчих ініціатив проводить постійний моніторинг законодавчої робо-
ти парламенту (кількісний і якісний аналіз прийнятих законів). На його основі експерти 
ЛЗІ готують та оприлюднюють щомісячні огляди. Результати моніторингу роботи Верховної 
Ради України узагальнюються у сесійних та річних звітах. У нинішньому форматі моніторинг 
проводиться з 2008 року.



Значну увагу в своїй дослідницькій роботі Лабораторія законодавчих ініціатив приділяє 
партіям. Комплексне дослідження проблем правового регулювання діяльності політичних 
партій здійснено в рамках проекту «Регулювання діяльності політичних партій: аналіз 
та рекомендації для реформ». На основі аналізу українського законодавства та кращих 
європейських практик було запропоновано конкретні шляхи та механізми вдосконалення за-
конодавства України про партії та вибори. Проект здійснювався за підтримки ЄС й був реалі-
зований ЛЗІ спільно з Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (OSCE ODIHR).

У ході реалізації проекту було проведено ряд круглих столів, регіональних фокус-груп, 
міжнародну конференцію «Регулювання політичних партій в Україні: сучасний стан та 
напрями реформ». Дослідження опубліковане українською та англійською мовами і було 
представлене під час публічних заходів депутатам, партійним функціонерам, академічній 
спільноті, ЗМІ та експертам аналітичних центрів.

Ще одним результатом реалізації проекту стало створення спеціальної рубрики веб-сайту 
Лабораторії законодавчих ініціатив www.parlament.org.ua/parties, де зібрано тексти законів 
про вибори й політичні партії переважної більшості країн Європи та СНД, дослідження з пи-
тань партійної діяльності та інші профільні матеріали. З метою наповнення цієї рубрики до-
датковими матеріалами, Лабораторія законодавчих ініціатив запрошує до співпраці  експер-
тів та науковців, які досліджують політичні, правові та інші аспекти функціонування партій. 

Підвищення прозорості фінансування партій та виборчих 
кампаній

Важливим напрямом досліджень ЛЗІ є проблеми, пов’язані з фінансуванням як політики в 
цілому, так і політичних партій зокрема. В рамках проекту «Підтримка належного врядування: 
проект протидії корупції в Україні» (UPAC) й за підтримки Ради Європи та Європейської комі-
сії ЛЗІ підготувала огляди основних проблем регулювання фінансових аспектів діяльності 
партій, зарубіжних підходів до вирішення відповідних проблем, а також Концепцію змін до 
законів України щодо підвищення прозорості фінансування політичних партій та ви-
борчих кампаній в Україні. До участі у роботі над дослідженням було залучено представ-
ників Міністерства юстиції України та Секретаріату ЦВК. У документі  повністю враховано 
положення всіх міжнародних документів у сфері фінансування партій і виборчих кампаній, 
відображено позиції Групи держав проти корупції (ГРЕКО) за результатами третього раунду 
оцінювання держав-учасниць, присвяченого проблемам фінансування партій і виборчих кам-
паній.

Боротьба з корупцією

ЛЗІ має ряд напрацювань по темі боротьби з корупцією, серед яких висновки на за-
конопроекти про конфлікт інтересів, лобіювання, Національне бюро антикорупційних роз-
слідувань. Крім того, експерти Лабораторії законодавчих ініціатив взяли участь у підготовці 
дослідження «Оцінювання національної системи доброчесності. Україна 2011», здійсне-
ного на основі міжнародної методології Transparency International, яка дає можливість порів-
нювати стан механізмів боротьби з корупцією в різних країнах. В даному дослідженні було 
проаналізовано ефективність антикорупційної діяльності 13 ключових інституцій та секторів 
в Україні, й наведено рекомендації щодо реформ, спрямованих на посилення системи доб-
рочесності.

Однією з пріоритетних сфер діяльності організації були й залишаються вибори та референдуми. 
У 2002 році ЛЗІ брала участь у роботі Всеукраїнського громадського моніторингового ко-
мітету під час проведення парламентських виборів, у 2004 році - здійснювала організаційну 
та експертно-аналітичну підтримку роботи громадської коаліції «Новий вибір 2004», у 2006 
році – розробила та координувала громадянську кампанію «Усвідомлений вибір-2006». У 
2011 році ЛЗІ стала учасником Громадського консорціуму виборчих ініціатив, створеного 
для розробки та лобіювання зі сторони НУО змін до виборчого законодавства напередодні 
парламентської кампанії 2012 року. Організація також увійшла до складу Робочої групи з 
питань удосконалення виборчого законодавства, утвореної Президентом України.

В межах «виборчого» напряму Лабораторія законодавчих ініціатив провела значну кількість 
заходів, серед яких: серія міжнародних форумів «Якість виборів як основа зміцнення де-
мократії», Європейська конференція шкіл політичних студій «Демократія та виборчі стан-
дарти: виклики для Європи», міжнародні конференції «Парламентські вибори: виклики 
та перспективи», «Якість виборів: Україна у вимірі міжнародних демократичних станда-
ртів» тощо. Експертами організації було підготовлено ряд досліджень правового регулюван-
ня виборів та референдумів як в Україні, так і в ЄС. Серед них: «Вибори в Європейському 
Союзі», «Референдуми в Європейському Союзі», «Місцеві вибори в Україні: проблеми 
правового регулювання», «Виборче законодавство: українська практика, міжнародний 
досвід та шляхи реформування», довідники «Орієнтири виборця» (2002 та 2004 рр.). За 
результатами широкої кампанії громадського спостереження за перебігом та результатами 
місцевих виборів 2010 року ЛЗІ разом з партнерами організації підготувала видання «Місцеві 
вибори 2010. Пульс країни». 

За пропозицією окремих народних депутатів України експертами організації готувались про-
екти змін до чинного виборчого законодавства, проект нової редакції Закону «Про вибори 
народних депутатів України», який проходив експертизу Венеціанської комісії. Перед кожними 
виборами організацією проводиться аналіз виборчого законодавства та напрацьовуються 
пропозиції щодо його удосконалення.

Розвиток громадянського суспільства на місцевому та
міжнародному рівнях

З метою розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні Лабораторія законода-
вчих ініціатив реалізує проекти «Громадянин і держава: розвиток партнерства для 
ефективного врядування в Україні» та «Посилення співпраці влади і громадянсь-
кого суспільства на місцевому рівні заради розвитку громади». Обидві ініціативи 
покликані розвивати співробітництво місцевої влади та НУО задля підвищення ефектив-
ності та прозорості місцевого самоврядування. Проекти здійснюються за підтримки Бри-
танської Ради в Україні та Програми МАТРА Посольства Королівства Нідерландів. 

ЛЗІ бере активну участь і у розвитку міжнародної співпраці громадських організацій – у 2007 
році вона стала організатором другого регіонального Конгресу неурядових організацій 
(під егідою Конференції міжнародних неурядових організацій Ради Європи). У заході взяло 
участь понад 200 представників громадських організацій з 15 країн. Детальна інформація 
про конгрес – на його веб-сайті: www.ngocongress.kiev.ua. 

Регулювання діяльності політичних партій
в Україні 

Покращення якості виборів – одне з головних завдань
в контексті розбудови демократії

Регулювання діяльності політичних партій та боротьба з корупцією Вибори та розвиток громадянського суспільства



Українська школа політичних студій (УШПС) – це 
спільна програма Лабораторії законодавчих ініціатив 
та Ради Європи, спрямована на формування та під-
тримку мережі активних представників бізнесу, полі-
тики, місцевого самоврядування, громадського се-
редовища, ЗМІ та державної служби з усієї України.

Діяльність УШПС – це щорічна програма, яка скла-
дається з 4 навчальних сесій (в Україні та однієї в 
Страсбурзі), низки тематичних зустрічей, міжнарод-
них заходів та навчальних візитів для учасників та 
випускників Школи.

Тренерами та лекторами виступають провідні укра-
їнські та зарубіжні суспільно-політичні діячі. Серед її 
випускників – низка посадовців найвищого рангу, 
депутати законодавчих та місцевих органів влади, 
партнери юридичних компаній, керівники потужних 
бізнес-структур, авторитетні представники громад-
ського, наукового та медіа середовищ. Реалізація 
в Україні демократичних реформ, інтеграція нашої 
держави в європейське співтовариство, утвердження 
верховенства права та забезпечення захисту прав 
людини - справа, яку здійснюють випускники Школи. 

В рамках Української школи політичних студій по-
стійно діють асоціація випускників (об’єднує понад 
200 учасників) та клуб УШПС, під егідою яких відбу-
ваються зустрічі зі знаковими суспільно-політичними 
діячами України та інших країн. Також запроваджені 
Програми особистісного розвитку УШПС.

Українська школа політичних студій входить в 
Європейську асоціацію шкіл політичних сту-
дій, яка об’єднує аналогічні інституції з 16 країн 
Центрально-Східної Європи. УШПС діє з 2005 року. 

Школа журналістики «НОВА УКРАЇНА»  – єдиний мережевий проект в Україні, який спрямо-
ваний не тільки на покращення професійних навичок працівників й керівників медіа, а й на їх 
світоглядний розвиток відповідно до кращих стандартів роботи ЗМІ у світі. Крім того, Школа 
є платформою для спілкування журналістів, обміну ідеями, досвідом та ініціативами.

Програма Школи включає навчання з загально-орієнтованих тем (політика, економіка, осві-
та, боротьба з корупцією, культура, екологія тощо) та професійно-орієнтовану освіту (сво-
бода слова, медіа бізнес, нові медіа, журналістські розслідування, PR у сфері медіа і т.д.). 
Лекторами та тренерами виступають провідні українські та зарубіжні експерти й суспільно-
політичні діячі.

В рамках Школи постійно відбувається активне спілкування учасників і випускників та запро-
вадження їх спільних ініціатив. Колективним напрацюванням мережі Школи стало створення 
веб-сайту www.NovaUkraina.org – Інтернет-порталу професійної та суспільно відповідаль-
ної незалежної журналістики.

Школа діє з 2009 року. Проект реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Українська школа політичних студій Медіа програми

www.usps.org.ua www.mediaschool.parlament.org.ua

www.media.parlament.org.ua

Медіа-бібліотека акумулює дослідження, публікації, переклади нормативно-правових актів 
зарубіжних країн та акти європейського права, рішення органів державної влади, що впли-
вають на розвиток медіа-сфери, матеріали публічних заходів стосовно сфери мас-медіа, 
новини про основні тенденції розвитку медійного ринку в Україні та за кордоном, а також 
конкурси, оголошені грантодавцями, інформацію про національні і міжнародні заходи (семі-
нари, симпозіуми, конференції, навчальні програми), участь у яких можуть брати журналісти 
та медіа-експерти з України. 

Медіа-бібліотека діє з 2007 року. Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження».

Українська школа політичних студій Медіа програми



Мережа лідерів громадянського суспільства

www.csln.info

Мережа лідерів громадянського суспільства (Civil Society Leadership Network, CSLN) 
об’єднує  понад 120 представників незалежних активних неурядових організацій з Азер-
байджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Проект спрямований на посилення та об’єд-
нання громадянського суспільства України, Молдови та Південного Кавказу, залучення НУО 
до процесу вирішення політичних, соціальних, культурних та інших проблем – як в окремих 
країнах, так і в регіоні вцілому. Учасниками мережі стали аналітичні центри, моніторинго-
ві й правозахисні організації та НУО, що спеціалізуються на темі європейської інтеграції. 
Створено веб-сайт мережі та регулярно публікується Дайджест CSLN – “Eastern Bridge for 
Democracy” (російською та англійською мовами).

Лабораторія законодавчих ініціатив відповідає за реалізацію проекту в Україні. Проект здій-
снюється у партнерстві з Радою Європи. Основні донори проекту – Європейська Комісія 
(2007-2009 рр.) та Black Sea Trust for Regional Cooperation (2010 – 2011рр.). 

Європейські студії

Лабораторія законодавчих ініціатив активно займається європейською тематикою й прий-
має участь у роботі Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (Голова Ради 
ЛЗІ Ігор Когут є Національним координатором Форуму по Україні). Організація була одним 
з ініціаторів створення Української національної платформи Форуму й у всьому підтримує 
діяльність даного об’єднання.

І.Когут: «Більшість громадських організацій хочуть бачити Українську національну плат
форму як дискусійний майданчик, де вони матимуть змогу узгоджувати свої позиції. Це 
можливість об’єднати потенціал багатьох центрів, що займаються європейськими те
мами, з усієї України.

Лабораторія законодавчих ініціатив здійснює також різноманітні порівняльні дослідження по-
літичних систем країн членів ЄС та країн-учасниць ініціативи Східного Партнерства. 

Регіональна співпраця

ЛЗІ координує діяльність Мережі підтримки реформ – незалежного самоврядного руху 
НУО, що спрямований на визначення пріоритетів та реалізацію системних реформ в Україні. 
Мережа покликана створити можливості для численних національних мереж та окремих не-
урядових організацій з усіх регіонів України знайти своє місце у процесі здійснення реформ. 
В рамках діяльності Мережі підтримки реформ експертами провідних аналітичних центрів 
України було підготовлене комплексне дослідження «Модернізація України. Визначення 
пріоритетів реформ», оприлюднено низку заяв з актуальних питань сучасної української 
політики. Мережа виступила партнером та засновником кількох профільних об’єднань НУО 
(щодо реформування виборчого законодавства, експертного моніторингу кампанії місцевих 
виборів - 2010 та ін.).

Міжнародна та регіональна співпраця Фінансування

Динаміка надходжень та витрат Лабораторії законодавчих 
ініціатив упродовж 2000-2010 років (у тис. грн.)

Статті витрат упродовж 2010 року

№ Статті витрат Сума, грн. %
1. Заробітна плата працівників. З неї утримано: 184 565,52 4,03
1.1 пенсійний фонд 2 % 3 691,31 0,08
1.2 соц. страх. у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 1% 1 845,66 0,04
1.3 соц. страх. на випадок безробіття 0,6% 1 107,39 0,02
1.4 податок на дохід фізичних осіб 15 % 26 688,19 0,58
2. Нарахування на заробітну плату: пенсійний фонд 33,2% 61 275,75 1,34

соц. страх. у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 1,4% 2 584,00 0,06
соц. страх. на випадок безробіття 1,6 % 2 953,04 0,06
соц. страх. від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 0,2 % 369,13 0,01

3. Проведення досліджень, експертно-аналітична діяльність, оплата праці найманих працівників 1 914 355,00 41,76
4. Послуги з перекладу 94 376,00 2,06
5. Оренда офісного приміщення 63 000,00 1,37
6. Матеріально-технічне забезпечення офісу 59 967,27 1,31
7. Послуги зв’язку (телефон, факс, Інтернет) 20 035,79 0,44
8. Підтримка роботи сайту та електронної пошти 11 701,25 0,26
9. Видання, публікації, у т. ч. журналу «Часопис «ПАРЛАМЕНТ» 175 998,89 3,84
10. Витрати на організацію та проведення заходів (конференцій, круглих столів, семінарів) 1 631 162,82 35,58
11. Транспортні витрати 243 256,70 5,31
12. Соціологічні дослідження 12 782,17 0,28
13. Різниця курсів валют (-) 97 238,48 2,12
14. Послуги банку 8 494,19 0,19

Всього 4 584 116,00 100,00

Міжнародна та регіональна співпраця, європейські студії Фінансування

Витрати

Надходження



• Рада Європи (CoE);

• Міжнародний фонд «Відродження» (IRF);

• Вестмінстерська фундація за демократію (WFD);

• Європейська Комісія;

• Агентство США з міжнародного розвитку (USAID);

• “Об’єднуємося заради реформ” (UNITER), Pact Inc.; 

• Програма сприяння парламентові України ІІ. Програма розвитку законотворчої політики (PDP ІІ);

• Координатор проектів ОБСЄ в Україні;

• Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (OSCE ODIHR);

• Програма MATRA Посольства Королівства Нідерландів;

• Чорноморський фонд регіональної співпраці (Black Sea Trust for Regional Cooperation);

• Фонд Конрада Аденауера (KAS);

• Уряд Японії;

• Міжнародна фундація виборчих систем (IFES, США);

• Британська Рада;

• Європейська комісія за демократію через право («Венеціанська комісія»);

• Компанія «Євромедіа»;

• Консалтингова компанія «FISCO id»;

• Юридична компанія «Ващенко, Бугай та партнери».

Донори та партнери

Адреса: м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал 33, оф. 8
Тел: (044) 531 37 68, Факс: (044) 425 25 33

Адреса для листування: м. Київ, 04070, а/c 20

E-maіl: info@laboratory.kіev.ua
Web-page: www.parlament.org.ua

Контакти


