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       Місія та завдання організації 

Громадська організація «ПравдаЄ» має за мету утвердження 

демократичних цінностей та свобод шляхом сприяння розвитку свободи слова, 

інформування населення про дії законної влади та актуальні суспільно-

політичні події. Реалізація мети відбувається через створення та забезпечення 

діяльності незалежного регіонального медіа-порталу «ПравдаЄ». Його 

існування є вкрай актуальним і необхідним для Закарпатської області. Наразі в 

області не існує жодного подібного медіа-майданчика, журналісти якого 

займалися б  незалежними і незаангажованими розслідування фактів корупції в 

органах влади та місцевого самоврядування, незалежним та збалансованим 

аналізом соціально-політичної ситуації в краї. Переважна більшість інтернет-

порталів, телеканалів і газет належать очільникам тих чи інших місцевих 

політичних та напівкримінальних груп, які використовують із для боротьби з 

опонентами.  Тому населення регіону обмежене в доступі до об'єктивної 

інформації та фактів діяльності органів публічної влади та місцевого 

самоврядування, депутатів, глав адміністрацій, рад, використання бюджетних 

коштів, проведення закупівель тощо. Це в свою чергу  уповільнює або взагалі 

унеможливлює розвиток громадянського суспільства, а також політичної і 

правової свідомості громадян, які проживають в Закарпатській області. 

 

Завдання організації:  

1. сприяння демократії, захисту свободи слова; 

2. сприяння розвитку громадянської активності;   

3. сприяння підвищенню правової свідомості громадян, а також допомагає у 

захисті їх законних прав та інтересів. 

 

Основні досягнення  

У  червні 2020 був успішно завершений проект «Перший закарпатський 

регіональний медіа-портал незалежних журналістських розслідувань 

«ПравдаЄ» за фінансової підтримки фонду «Відродження».  У рамках проекту 

було опубліковано 5 резонансних журналістських розслідувань на тему 

корупції в Закарпатті.  

https://pravdaye.com.ua/yak-uzhgorodczi-zalyshylys-bez-restavrovanoyi-korony-ta-

rekonstrujovanoyi-teatralnoyi/ 

https://pravdaye.com.ua/dzheditalizacziya-uzhgoroda-abo-yak-ne-vprovadyty-

elektronnyj-kvytok/ 

https://pravdaye.com.ua/yak-uzhgorodczi-zalyshylys-bez-restavrovanoyi-korony-ta-rekonstrujovanoyi-teatralnoyi/
https://pravdaye.com.ua/yak-uzhgorodczi-zalyshylys-bez-restavrovanoyi-korony-ta-rekonstrujovanoyi-teatralnoyi/
https://pravdaye.com.ua/dzheditalizacziya-uzhgoroda-abo-yak-ne-vprovadyty-elektronnyj-kvytok/
https://pravdaye.com.ua/dzheditalizacziya-uzhgoroda-abo-yak-ne-vprovadyty-elektronnyj-kvytok/
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https://pravdaye.com.ua/chervoni-liniyi-dlya-borzhavy-shho-mozhna-buduvaty-na-

karpatskij-polonyni/ 

https://pravdaye.com.ua/shematoz-po-hustsky-abo-yak-pryvlasnyty-te-shho-

pryvlasnyty-ne-mozhna/ 

https://pravdaye.com.ua/tayemni-investycziyi-ta-rozvytok-mista-vynogradiv/ 

За результатами опублікованих журналістських розслідування було відкрито 

два кримінальних провадження та судове провадження, частина тематики 

набула подальшого продовження, та відслідковується «ПравдаЄ». 

У серпні 2020 року був відкритий веб-портал www.pravdaye.com.ua, на якому 

розміщений відео та текстовий контент «ПравдаЄ». В тому числі і матеріали в 

рамках тематики журналістських розслідувань щодо нелегальних будівництв 

https://pravdaye.com.ua/budivnycztvo-po-vulyczi-mytraka-10-v-uzhgorodi/.  

 

Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда 

Вищим керівним органом ГО «ПравдаЄ» є Загальні збори. Загальні збори 

скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Виконавчим 

органом є  Правління Організації.  Правління складається з Голови Правління 

та членів Правління Організації. Правління Організації здійснює керівництво 

всією діяльністю Організації. Правління Організації обирається Загальними 

зборами терміном на п’ять років у кількості, що встановлюється Загальними 

зборами Організації. 

 

Засновники та команда «ПравдаЄ»: 

1. Данко Станіслав Васильович; 

2. Шафраньош Олексій Іванович; 

3. Шквара Любомир Миколайович; 

4. Гулан Ярослав Володимирович; 

5.       Мудра Олена Іванівна. 

 

 

 

https://pravdaye.com.ua/chervoni-liniyi-dlya-borzhavy-shho-mozhna-buduvaty-na-karpatskij-polonyni/
https://pravdaye.com.ua/chervoni-liniyi-dlya-borzhavy-shho-mozhna-buduvaty-na-karpatskij-polonyni/
https://pravdaye.com.ua/shematoz-po-hustsky-abo-yak-pryvlasnyty-te-shho-pryvlasnyty-ne-mozhna/
https://pravdaye.com.ua/shematoz-po-hustsky-abo-yak-pryvlasnyty-te-shho-pryvlasnyty-ne-mozhna/
https://pravdaye.com.ua/tayemni-investycziyi-ta-rozvytok-mista-vynogradiv/
http://www.pravdaye.com.ua/
https://pravdaye.com.ua/budivnycztvo-po-vulyczi-mytraka-10-v-uzhgorodi/
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Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)  

ГО «ПравдаЄ» є членом коаліції неурядових організацій Закарпаття «Реформи 

задля гідного життя», а також «Форум екологічного порятунку Закарпаття» 

 

Інформація про донорів 

Члени організації не одноразово отримували фінансову підтримку з боку 

проекту «OPEN Media Hub: Networking, on-the-job training and support to media 

professionals across the EU Neighbourhood area» для виготовлення 

журналістських відеорозслідувань. Найважливішим донором безпосередньо 

організації в рамках проєкту «Перший закарпатський регіональний медіа-

портал незалежних журналістських розслідувань «ПравдаЄ» став Міжнародний 

фонд «Відродження», завдяки якому медіа-портал «ПравдаЄ» не тільки 

отримав ресурс для запуску, а й для подальшої сталості проєкту. 

Фінансові показники організації (адміністративні та проєктні витрати) 

Загальний бюджет 220000 грн – отримано в 2019 році. Реалізовано в 2019 на суму 

93959 грн, в 2020 на суму 125906 грн. 

Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна 

пошта) 

Поштова адреса: 88009, м.Ужгород, вул. Можайського 22/28 

https://pravdaye.com.ua/ 

www.facebook.com/PravdaYE2018 

pravdaye2017@gmail.com 
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