
РІЧНИЙ ЗВІТ 
ГО "ЄВРОПА 

БЕЗ БАР’ЄРІВ"





ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЄВРОПА БЕЗ 
БАР’ЄРІВ" 

- незалежний аналітично-
адвокаційний центр. Основними 
сферами нашої діяльності є 
сприяння у реалізації права 
людини на свободу пересування 
та підтримка суспільно 
значущих реформ у сфері 
верховенства права, управління 
міграцією та кордонами, 
захисту персональних даних, 
громадського порядку та 
протидії дискримінації.

Наша місія - знайти новий баланс 
між свободою пересування та 
безпекою (national and human 
security) у прагненні бачити 
Європу без бар’єрів і 
Україну - частиною такої 
Європи.

У 2016 РОЦІ 
ОСНОВНИМИ 
НАПРЯМКАМИ 
НАШИХ АНАЛІТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І 
АДВОКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ БУЛИ:
• 
Усунення візових бар’єрів між 
Україною та країнами ЄС
• 
Аналіз візової політики ЄС
• 
Реформа ідентифікаційних 
документів нового зразка
• 
Міграційний профіль України, 
аналіз міграції до ЄС і Вишеграду
• 
Угода про Асоціацію з ЄС
• 
Угода про Спільний Авіаційний 
простір між Україною та ЄС
• 
Створення безбар’єрного 
середовища для вразливих груп 
населення

Звіт підготовлено в рамках проекту "Розбудова інституційної спроможності ГО "Європа 
без бар’єрів" заради реформ у сфері демократії, прав людини та свободи пересування", 
що реалізується ГО "Європа без бар’єрів" за підтримки Ініціативи з розвитку аналітичних 
центрів, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) у партнерстві з Фондом 
розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
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Ми збільшили кількість та якість 
наших аналітичних продуктів, 
а також суттєво посили наші 
адвокаційні дії. 

ЗА 2016 РІК НАМИ БУЛО 
ПІДГОТОВЛЕНО 30 
ПУБЛІКАЦІЙ, З НИХ:

8 –  аналітичних записок 
(полісі-бріфів);
2 – аналітичні звіти 
(у співавторстві із колегами з 
Чехії, Словаччини та Польщі та 
із проведеним ЄББ соціальним 
дослідженням в Україні);
6 – буклетів із візуалізованими 

У 2016 році ми активно 
наближували безвізовий режим 
між Україною та ЄС, провівши 
серію "безвізових" адвокаційних 
візитів до Брюсселя та Берліна, і 
підготувавши низку аналітичних 
матеріалів на тему міграції 
у контексті відносин з ЄС, а 
також фахову експертизу щодо 
виконання Україною усіх вимог 
Плану Дій з Візової Лібералізації. 

Ми очікуємо на позитивні 
результати своїх зусиль у 2017 
році, коли Україна нарешті 

додатками (інфографіка), у т.ч. 
англійською, німецькою та 
французькою мовами;
4 – петиції до органів державної 
влади та міжнародних 
інституцій, дипломатичних 
представництв;
1 – комунікаційне мемо 
(у співпраці із Інститутом 
Світової Політики та 
Європейською правдою);
7 – авторських статей у 
провідних ЗМІ;
19 – публікацій ЄББ містять 
чіткі політичні рекомендації 
до різних стейкхолдерів як 
в Україні так і в ЄС. 

отримає омріяний безвізовий 
режим з ЄС, а реформи, здійснені 
в рамках процесу візової 
лібералізації, стануть стійкими та 
незворотними.
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У 2016 році наша організація 
провела 14 публічних заходів в 
Україні та країнах ЄС, у яких взяли 
участь близько 400 осіб.

Співробітники ЄББ взяли участь у 
18 міжнародних заходах у якості 
запрошених експертів, спікерів 
та доповідачів.

МИ БУЛИ 
АКТИВНИМИ 
УЧАСНИКАМИ 
5 ОБ’ЄДНАНЬ 
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА 
АНАЛІТИЧНИХ 
ЦЕНТРІВ:
• 
"Реанімаційний Пакет Реформ"
• 
Українська Національна 
Платформа Форуму 
Громадянського Суспільства 
Східного Партнерства
• 
Платформа громадянського 
суспільства Україна-ЄС
• 
Міжнародна Коаліція 
"За Європу без віз"
• 
Офіс зв’язку українських 
аналітичних центрів у Брюсселі

"ЄВРОПА БЕЗ 
БАР’ЄРІВ" Є ЧЛЕНОМ 
2 КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ 
ТА ДОЛУЧИТЬСЯ ДО 
ЩЕ ОДНОГО У 2017:
• 
У 2015 ми стали членами 
Громадської Ради при Державній 
Міграційній Службі України 
•
У 2016 ми очолили Робочу 
групу з питань підписання 
та імплементації Угоди про 
Спільний Авіаційний Простір 
між Україною та ЄС при 
Міністерстві Інфраструктури 
України
•
Подали заявку на членство у 
Громадській Раді при Державній 
авіаційній службі України. 
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У 2016 РОЦІ ВИ БАЧИЛИ НАС НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 50 РАЗІВ ТА 
ЧУЛИ НАС НА 10 РАДІОЕФІРАХ

665

149

141

39

36

21

18

13

лібералізація візового режиму з ЄС 

тема міграції 

моніторингу видачі віз 
посольствами країн Шенгену 

отримання Україною "Відкритого неба" з ЄС

оформлення біометричних документів

практика отримання шенгенських віз

проблеми жителів Кримського півострову

візова практика для людей з інвалідністю

За рік у ЗМІ нас цитували 1168 разів або 97,5 разів на місяць. Окрім як українською, нас 
цитували російською, англійською, польською та вірменською мовами. 
Найпопулярнішими темами цитування були:
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МИ ЗАПУСТИЛИ 
НОВИЙ 
ВЕБ-САЙТ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

зі зручнішим і більш сучасним 
дизайном та змінили доменне 
ім’я на більш відповідне до 
назви організації (europewb.
org.ua), активно спілкувалися 
з Вами у Facebook, завели 
Twitter і Medium, з’явилися на 
платформах Youtube, Slideshare, 
Issuu. Ви бачили нас по 
телебаченню та чули по радіо.

Сайти нашої організації (новий 
і старий) за 2016 рік відвідали 
близько 40.000 тисяч осіб. 

Також ЄББ адмініструє 
англомовний сайт міжнародної 
коаліції "За Європу без віз", 
загальна відвідуваність якого у 
2016 році склала близько 
17.000 осіб.

У 2016 РОЦІ НАША 
СТОРІНКА FACEBOOK 
ТА НАШ TWITTER 
НАБИРАЛИ НОВИХ 
ПІДПИСНИКІВ ТА 
ВАШІ ЛАЙКИ 

У 2016 році наша сторінка 
Facebook набирала нових 
підписників, кількість яких 
сягнула 2 169 на кінець року. 
Місячне охоплення аудиторії 
твітами сторінки (impressions) 
за даними Twitter Analytics  
складало до 17 100 показів. 
З квітня по грудень 2016 року 
публікації ЄББ на Slideshare 
було переглянуто 9 700 разів. 
Публікації ЄББ на ISSUU за цей 
період було прочитано 228 
разів.
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НАША КОМАНДА 
ОТРИМУВАЛА НОВІ 
ЗНАННЯ ТА ЗРОСТАЛА 
ПРОФЕСІЙНО

Так, за 2016 рік ми взяли участь 
у 9 тренінгах, спрямованих на 
підвищення якості проектного 
менеджменту, аналітики, 
комунікаційних спроможностей 
організації, фінансової звітності 
та роботи в команді.

Наші колеги, у свою чергу, 
провели 4 тренінги для 
представників органів державної 
влади, ІГС та молоді:

1

Українська Національна 
Платформа ГС СхП 
(гендерна складова)

2

Проект "EU study days"

3

Центр адаптації державної 
служби до стандартів 
Європейського Союзу

4

Відкритий університет 
реформ
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НАШІ ПРОЕКТИ 
У 2016 РОЦІ МИ РЕАЛІЗУВАЛИ 5 ПРОЕКТІВ:

Останні кроки до 
безвізового режиму: 
комунікація реформ
та консолідація підтримки 
в країнах ЄС

Ініціатива 
"Відкрите небо"

Моніторинг міграції 
в Україні: вимушена та 
трудова мобільність

Моніторинг 
впровадження 
біометричних технологій 
у візово-міграційній 
практиці

Покращення доступності 
візово-міграційних сервісів 
для людей з інвалідністю

міжнародні дослідницькіадвокаційні

КАТЕГОРІЯ

міжнародні дослідницькіадвокаційні

КАТЕГОРІЯ

міжнародні дослідницькіадвокаційні

КАТЕГОРІЯ

міжнародні дослідницькіадвокаційні

КАТЕГОРІЯ

міжнародні дослідницькіадвокаційні

КАТЕГОРІЯ



II.

ПОКРАЩЕННЯ 
ДОСТУПНОСТІ 
ВІЗОВО-
МІГРАЦІЙНИХ 
СЕРВІСІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Проект був спрямований на 
дослідження доступності візово-
міграційних сервісів для людей 
з інвалідністю, розроблення 
рекомендацій для до органів 
влади та дипломатичних 
представництв. 

В рамках проекту було 
зібрано і проаналізовано дані 
з консульських відділень і 
візових центрів 23-х країн ЄС і 
Шенгенської зони, а також 14 
територіальних підрозділів 
Державної міграційної служби 
України в Києві. Окрім цього, 
було посилено нетворкінг 
між організаціями людей з 
інвалідністю з усієї країни. 

Ми провели публічну 
адвокацію доступності візово-
міграційних сервісів для людей 
з інвалідністю, зокрема, було 
проведена фотовиставка та 
публічне обговорення проблеми 
за участі всіх відповідальних 
сторін. 

I.

"МОНІТОРИНГ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
БІОМЕТРИЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
У ВІЗОВО-
МІГРАЦІЙНІЙ 
ПРАКТИЦІ"

Ми здійснили незалежний 
моніторинг впровадження 
біометричних технологій у 
візово-міграційній практиці. 
Наші рекомендації було 
виконано, зокрема, щодо 
незаконного стягнення з 
громадян додаткових коштів 
при оформленні закордонних 
паспортів, який було подолано 
шляхом виведення працівників 
ДП "Документ" з приміщень 
відділень ДМС.
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IV. 

ІНІЦІАТИВА 
"ВІДКРИТЕ НЕБО"

Наша організація розпочала 
дослідження проблематики 
спільного авіаційного простору 
між Україною та ЄС. Ініціатива 
"Відкрите небо" зі звичайного 
дослідження перетворилася 
на ексклюзивний  аналітичний 
продукт та адвокаційну 
кампанію, що проводилась у 
Брюсселі та на базі Української 
Платформи Східного 
Партнерства під час щорічної 
конференції у Києві. 

Цей новий напрямок нашої 
роботи охоплює комплекс 
питань, пов’язаних з 
мобільністю, лібералізацією 
авіаперевезень, безпекою 
у тісній співпраці з ЄС. З 
ініціативи ЄББ була створена 
та діє Робоча група при 
Міністерстві інфраструктури 
України, до складу якої входять 
провідні незалежні експерти 
та представники профільних 
органів державної влади та 
завдяки якій було розроблено 
нову Постанову КМУ про 
План заходів з підготовки до 
запровадження спільного 
авіаційного простору України з 
ЄС і його державами-членами.

III. 

ОСТАННІ КРОКИ 
ДО БЕЗВІЗОВОГО 
РЕЖИМУ: 
КОМУНІКАЦІЯ 
РЕФОРМ ТА 
КОНСОЛІДАЦІЯ 
ПІДТРИМКИ В 
КРАЇНАХ ЄС

У рамках проекту було 
проведено широку адвокаційну 
кампанію у ЄС та створено 
ексклюзивні аналітичні 
продукти. Було підготовлено 
(англійською, німецькою, 
французькою) такі аналітичні 
матеріали: "Міграційна та 
безпекова карта України", 
"Прогрес виконання Україною 
другої фази  Плану дій з візової 
лібералізації", Аналітичний 
звіт "Перспектива візової 
лібералізації як імпульс до 
внутрішніх реформ в Україні", 
візуальні інформаційні буклети 
"Як Україна стає безпечнішою 
на шляху до візової 
лібералізації?" і "Ключові 
факти міграційної безпекової 
карти", а також "Лист-звернення 
українського громадянського 
суспільства до ЄП".

Відбулося 2 адвокаційні візити 
до Брюсселя та 1 до Берліна, де 
було проведено 20 зустрічей 
(закритих та публічних), 
консультацій, обговорень, 
брифінгів із європейськими 
стейкхолдерами.

У приміщенні Європейського 
Парламенту відбулась 
презентація "Чи готовий 
Європейський Союз підтримати 
візову лібералізацію для 
України".
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V.

МОНІТОРИНГ 
МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: 
ВИМУШЕНА 
І ТРУДОВА 
МОБІЛЬНІСТЬ

Завершено цікавий і 
водночас важливий проект 
з моніторингу  трудової та 
вимушеної міграції з Україні до 
країн Вишеградської четвірки, 
що був імплементований ГО 
"Європа без Бар’єрів", разом із 
партнерами з Чехії, Польщі та 
Словаччини. У рамках проекту 
було проведене комплексне 
соціологічне дослідження 
як в Україні, так і в 3 країнах 
"Вишеградської четвірки". 

Зокрема, було отримано 
спростування стереотипних 
тверджень про високі 
міграційні ризики для ЄС з 
боку українських внутрішньо 
переміщених осіб і загрозу 
масової нелегальної трудової 
міграції до ЄС. Результати 
дослідження опубліковано 
англійською та українською 
мовами. 
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ІНСТИТУЦІЙНА 
СПРОМОЖНІСТЬ

Ми наростили потенціал в 
аналітиці та міжнародній 
адвокації, організація зросла 
інституційно, наша структура 
вдосконалилася, а наші 
співробітники підвищили свої 
знання та вміння.
Наша команда оновилася 
та зросла, а також нарешті 
досягла гендерного балансу. 
У нас з’явилися нові колеги 
– комунікаційний менеджер, 
проектний менеджер, 
фінансовий менеджер. Крім 
того, впродовж 2016 року нам 
допомагали в роботі 4 стажери 
та 2 волонтери. 

Ми рухаємось до успіху за 
оновленими стратегічними 
напрямками, адже ми розробили 
нову Стратегію ГО "Європа без 
Бар’єрів" на 2017-2019 роки.

Ми стали ще прозорішими 
та ефективнішими - було 
вдосконалено систему 
операційного та фінансового 
менеджменту, проведено 
делегування повноважень між 
співробітниками організації, а 
також розроблено низку нових 
політик.

Все це - завдяки проекту 
"Розбудова інституційної 
спроможності ГО "Європа без 
бар’єрів" заради реформ у 
сфері демократії, прав людини 
та свободи пересування", та 
нашим партнерам з Ініціативи з 
розвитку аналітичних центрів, 
яку виконує Міжнародний 
фонд "Відродження" (МФВ) 
у партнерстві з Фондом 
розвитку аналітичних центрів 
(TTF) за фінансової підтримки 
Посольства Швеції в Україні.
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МФ "ВІДРОДЖЕННЯ",  ФОНД РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 
(TTF) ТА ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ

ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД

МФ "ВІДРОДЖЕННЯ"

THE ROYAL NORWEGIAN EMBASSY

68,42 % 

14,85%

16,19%

0,54 %

БЮДЖЕТ ГО "ЄВРОПА БЕЗ БАР’ЄРІВ" 
У 2016 РОЦІ
НАШ ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ  У 2016 РОЦІ СКЛАВ 2 300 734,09 ГРИВЕНЬ.

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ

ГРИВНЯ ВІДСОТОК%
ПРОЕКТ ДОНОР

НАДХОДЖЕННЯ

2 300 734,09 100,00 %ЗАГАЛЬНА СУМА

Моніторинг міграції в 
Україні: вимушена та 
трудова мобільність

Розбудова інституційної 
спроможності ГО "Європа без 
бар’єрів" заради реформ у сфері 
демократії, прав людини та 
свободи пересування

Останні кроки до безвізового 
режиму: комунікація реформ 
та консолідація підтримки в 
країнах ЄС

Моніторинг впровадження 
біометричних технологій у 
візово-міграційній практиці

Покращення доступності 
візово-міграційних сервісів 
для людей з інвалідністю

Вишеградський 
Фонд

The Royal 
Norwegian 
Embassy

МФ 
"Відродження"

МФ 
"Відродження"

МФ 
"Відродження",
Фонд розвитку 
аналітичних 
центрів (TTF), 
Посольство 
Швеції в Україні

341 607,34 14,85 %

1 574 193,91 68,42 %

200 000,00 8,69 %

172 612,00 7,50 %

12 320,84 0,54 %



68,42 %
МФ "ВІДРОДЖЕННЯ", 
ФОНД РОЗВИТКУ 
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 
(TTF) ТА ПОСОЛЬСТВО 
ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ

14,85 %
ВИШЕГРАДСЬКИЙ 
ФОНД

16,19 %
МФ "ВІДРОДЖЕННЯ"

0,54 %
THE ROYAL 
NORWEGIAN EMBASSY

СТРУКТУРА 
НАДХОДЖЕНЬ
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СТРУКТУРА ВИДАТКІВ 
ГО "ЄВРОПА БЕЗ БАР’ЄРІВ"

Проектна діяльність 
(оплата праці та 
дослідження)

Проведення заходів

Адміністративні видатки

Технічні засоби

Організаційний розвиток

Консультування

1 460 457 64 %

115 505 5%

205 391 9 %

83 032 4%

265 862 

170 487 

11 %

7 %

ГРИВНЯ ВІДСОТОК%
КАТЕГОРІЯ  ВИДАТКІВ

НАДХОДЖЕННЯ



64 %
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(ОПЛАТА ПРАЦІ ТА 
ДОСЛІДЖЕННЯ)

9 %
АДМІСТРАТИВНІ 
ВИДАТКИ

11 %
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК

7 %
КОНСУЛЬТУВАННЯ

5 %
ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАХОДІВ

4 %
ТЕХНІЧНІ 
ЗАСОБИ

СТРУКТУРА 
ВИДАТКІВ 
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Київ
вул. Володимирська, 42, офіс 21

(+38 044) 238-68-43
(+38 044) 230-81-78

office.europewb@gmail.com

http://europewb.org.ua

fb.com/EwB.Ukraine

twitter.com/EBB_Ukraine

КОНТАКТИ
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ
"ЄВРОПА БЕЗ 
БАР’ЄРІВ" 
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