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Місія ГО "ЖАР": 
 

просування ідей прозорості, доброчесності та підзвітності  
публічної влади, правоохоронних органів, судів і громадянського  

суспільства в Україні як передумови зниження корупції,  
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції,  

забезпечення системного запобігання, виявлення та припинення  
корупційних правопорушень, співробітництва з громадськими та  

державними діячами задля антикорупційної діяльності та  
антикорупційної боротьби 

 
 

Цінності членів організації: 
 

- нульова толерантність до корупції; 
- принциповість, чесність та відкритість; 

- публічність діяльності; 
- політична незаангажованість; 

- демократичність прийняття рішень; 
- постійний особистісний розвиток та підвищення кваліфікації; 

- дотримання етичних стандартів. 



ЖАР - це неприбуткова громадська організація,  
що розпалює багаття справедливості на  

Хмельниччині. 
 
 
 

Стратегічні напрямки діяльності: 
 

- антикорупційна діяльність; 
- моніторинг діяльності органів державної влади,  

органів місцевого самоврядування,  
правоохоронних та контролюючих органів, судів; 

- адвокування реформ на регіональному рівні; 
- гендерна політика та робота з молоддю; 

- проведення журналістських розслідувань; 
- розвиток регіональної коаліції; 

- інституційний розвиток організації 



... Рік був не легкий, але ми є  
ЖАРка команда...  Ми рухаємось  

вперед... 

Альона БЕРЕЗА 
голова ГО "ЖАР" 

"Ідея створення ЖАРу народжувалась у  
нас довгий період часу. Ми довго  

визначались із напрямками діяльності  
та ще довше із самою назвою  

організації. З останньою, я вважаю, ми  
стовідсотково не помилились, адже  

ЖАР тепер це більше, ніж просто  
абревіатура, це вже наш ЖАРкий бренд.  

У 2018 році ми відсвяткували другу  
річницю своєї діяльності та поповнили  

команду. 
Ми розвивались інституційно, ми  

почали велике об'єднання  
громадського сектору на Хмельниччині,  

ми відкрили нові напрямки своєї  
роботи. І найголовніше, що у нас на це  

є бажання, натхнення та сили не  
опустити руки. Ми готові змінювати  

своє місто, свою область та навіть всю  
Україну.  

І за це я звичайно вдячна своїй  
команді" 



Команда ЖАРу

Олена ПОКОТИЛО 
 

Голова Правління 
засновниця 

Наталія КОЛЕСНИК 
засновниця 

івент-менеджерка 

Неля ШПУЛАК 
засновниця 
журналістка 

Ольга ЗАГОРУЙКО 
аналітик 

Аліна Мацькова 
аналітик 



ЖАРкі досягнення за 2018 рік
1 організаційний розвиток організації 

Проект Інституту розвитку регіональної преси з розвитку центрів  
розслідувальної журналістики України за підтримки посольства Королівства  

Нідерланди в Україні  через програму МАТРА 
Проект ЄС для розвитку громадянського суспільства - програмі розвитку  

потенціалу громадських організацій (Together). 
 
 

2 напрацьовано Етичний кодекс, антикорупційну політику та політику про  
політичну нейтральність 

 
 

3 активне членство у DoZorro-спільноті 
91 звернення, 66 закупівель під контролем, 3 блоги 

 
 

4 заснування регіональної коаліції громадських організацій "Рада Реформ  
Хмельниччини" 

Входить 7 організацій, напрацьовано Дорожню карту реформ Хмельниччини 
 
 

5 результативне членство у громадських радах, робочих групах та комісіях  
(область, місто) 

 
 

6 переймання досвіду роботи громсектору та ЗМІ у США, Вишеградській  
четвірці та Бельгії (Брюссель) 

 
 

7 ГО-партнер ПРООН в Україні в рамках Антикорупційної лабораторії 
 

8 опубліковано три десятки розслідувальних та аналітичних матеріалів 





Прозорий Хмельницький:  
е-декларанти та їх нажиті статки 

Проект реалізовувався ГО "ЖАР" з червня по жовтень 2018 року в рамках  
проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконувався  

Програмою розвитку ООН в Україні та фінансувався Міністерством  
закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр. 

289 декларантів 
е-декларації за два  

роки  
(суддів за три роки)  

25 звернень до НАЗК  
та УЗЕ у Хмельницькій  

області 
11 розслідувальних  

матеріалів 

Консультування 
1 публічна акція 

1 публічна дискусія 

3 прямі ефіри 
прес-конференція 

коментарі 
1 буклет 

1 інфографіка 



Українсько-польська співпраця на  
Хмельниччині 

 
Влітку 2018 року польські науковці- 

соціологи з Сілезского університету в  
Катовіцах (польск. Uniwersytet Śląski w  
Katowicach)відвідали Гвардійську ОТГ  

Організації візиту посприяла  
представниця ЖАРу Неля Шпулак.  

 
За результатами візиту польською  

стороною із залученням української  
сторони (в тому числі й представниці  
ЖАРу) було підготовлено проект щодо  

проведення серії тренінгів для  
громадськості ОТГ Хмельниччини для   

підвищення громадської активності,  
отримання навиків для контролю влади  
та інструментів для розвитку територій  

цих новостворених громад. 
 

Планується фінансування цього проекту  
польським урядом (за умови успішного  

затвердження). 
Представниці ЖАРу будуть залучатись в  

якості експерток. 



У 2018 році стартувала робота  
над ще 2 проектами: 

Проект "Підвищення освіченості службовців  
Хмельницької області щодо Резолюції ООН 

1325"  
за підтримки Європейського Союзу в рамках  

проекту "Рівність заради безпеки" Українського  
жіночого фонду 

 
 

Програма "Моніторинг 
закупівель сектору освіти у Хмельницькій  

області" 
за фінансової підтримки The Partnership for  

Transparency Fund Inc. 



Наші ЖАРкі плани
Міжрегіональна співпраця та проведення  

міжрегіональних розслідувань 
 
 

Проект "Вибори під мікросокопом" (робоча назва) 
 
 

Розширення напрямків роботи коаліції "Рада Реформ  
Хмельниччини" та створення прес-центру 

 
 

Заснування регіонального офісу компетенції 
 закупівель (в декількох обласних центрах) 

 
 

Міжрегіональний антикорупційний проект (5 областей) 
 
 

Програма "ЖАРкі рослідування про корупцію та  
зловживання" 

 
 

Проект для розвитку активностей у мешканців  
новостворених ОТХ 



Наші слова вдячності
Дякуємо партнерам за те, що Ви у нас є, і за те, що наше партнерство  

завжди приносить чудові результати. 
І просто дякуємо за Вашу стабільну підтримку. 

 
Наші партнери: 

 
Міжнародний центр перспективних досліджень 

 
Інститут розвитку регіональної преси 

 
DoZorro-спільнота та Transparency International Ukraine 

 
Інститут масової інформації 

 
Філософія серця 

 
ГО «Творче об’єднання «Нівроку» 

 
ГО "Рівненський центр "Соціальне партнерсвто" 

 
 

Команда, що подарувала Україні аналітичну систему  
YouControl 

 
Ярослав Гарагуц, засновник Clarity Project 



Наші щирі слова вдячності
Дякуємо за Вашу довіру до нашої молодої громадської  

організації та звичайно ж вдячні Вам за фінансову підтримку 
 
 

Наші донори: 

 
Український жіночий  

фонд 
 
 
 
 
 
 
 

Програма розвитку  
ООН в Україні 

 
 
 
 
 
 

The Partnership for  
Transparency Fund Inc. 

 



Наші контакти

Сайт: http://zhar.org.ua 
 

E-mail: ngo.jar.ukraine@gmail.com 
 
 
 

Ми у Facebook 
 

Сторінка:  
https://www.facebook.com/ngo.jar.ukraine 

 
 

Група:  
https://www.facebook.com/groups/ngo.jar.ukraine 

До нових зустрічей у 2019 році! 
 

Завжди Ваші ЖАРинки :)  


