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1. Кіровоградське обласне об'єднання 

громадян «Інститут соціокультурного 

менеджменту» (ІСКМ) 

Організаційна структура: 

Кіровоградське обласне об'єднання громадян «Інститут соціокультурного 

менеджменту» (ІСКМ) - неполітична, нерелігійна, некомерційна, недержавна 

громадська організація. 
Вищим органом управління ІСКМ є Загальні збори, які обирають і 

контролюють діяльність президента (віце-президента), Ради і Ревізійної комісії. 

Цей вищий орган визначає основні напрямки діяльності ІСКМ. 
В перерві між: Загальними Зборами основним органом є Рада, яка обирає 

Правління. Оперативне керівництво здійснює президент, який має право 

підписувати документи від імені ІСКМ. 
Ревізійна комісія контролює діяльність Правління, президента. Ради і 

підзвітна Спільним Зборам. В лютому 2006 року діяльність ІСКМ перевірялась 

Кіровоградським управлінням юстиції і визнана такою, що відповідає нормам 

українського законодавства. 
ІСКМ розпочав свою діяльність в 2000 році (офіційно був зареєстрований в 

2001 році). Свою місію ІСКМ вбачає в сприянні демократичній трансформації 

українського суспільства шляхом підтримки розвитку місцевих громад, 

незалежного інформаційного простору та інтеграційних процесів на локальному 

рівні. Основними напрямками діяльності ІСКМ є освітній, інформаційний та 

дослідницький. 
 

Контактна інформація: 

Адреса поштова: ІСКМ, а/с 4/30, м. Кіровоград, 25006 
Адреса офісу: Вулиця Гайдара 75-А (2 поверх), офіс №1, м. 
Кіровоград 
Телефони: +38(0522)345667; +38(095)5654929 
Електронна пошта: adm.iscm@gmail.com 
інтернат сторінка:  www.lacenter.org.ua 
Керівник: Абрамов Лев Костянтинович 
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ІСКМ: 5 років заради ідеї 

2. Проекти, реалізовані ІСКМ 

«Розвиток незалежного інформаційного простору в Україні», 2003 р. 
Донор: Фонд «Євразія» 
 Мета проекту: 

Сприяння розвитку незалежного інформаційного простору в Україні, шляхом 
створення платформи для журналістів «Прес-клубу» на базі діючого Інтернет - 
проекту «Каталог преси СНД та Балтії» 

Задачі проекту: 
Організувати роботу регіональної Агенції соціальної інформації (АСІ) для 

журналістів кіровоградського «Прес - клубу -консультативно-сервісного елементу 
по організації інформаційного обміну з використанням сучасних технологій; 

Організувати роботу регіонального Агентства соціальної інформації для 
журналістів кіровоградського Прес-клуба (АСІ) «Інтернет-інформ» - 
консультативно-сервісного елемента по організації незалежного інформаційного 
обміну з використанням сучасних інформаційних технологій; 

Створити на базі діючого Інтернет - проекту «Каталог преси країн СНД і 
Балтії «Преса в Інтернет»» незалежну інформаційну Интернет - Інтранет 
платформу для журналістів Прес-клуба як механізму інформаційного забезпечення 
вирішення соціальних проблем; 

Видати методичний посібник «Інформаційне забезпечення процесу рішення 
соціальних проблем на місцевому рівні» (800жз.) і поширити його серед 
журналістів, Прес-клубів, ЗМІ, НДО, органів місцевого самоврядування, бібліотек, 
благодійних фондів і інших зацікавлених організацій України; 

Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підготовку пілотної групи 
журналістів Прес-клубу для інтенсифікації процесу розвитку механізму 
інформаційного забезпечення вирішення соціальних проблем з використанням 
сучасних інформаційних технологій і можливостей існуючих мережних 
інфраструктур (проведення 2-х тренінгів для 16 журналістів кіровоградського 
Прес-клубу, семінару для 30 представників регіональних Прес-клубів «Розвиток 
незалежного інформаційного простору в Україні«, конкурсу серед журналістів на 
краще висвітлення інновацій і розвитку); 

Видати і поширити серед журналістів 12 випусків електронної і 
друкованої версій інформаційного бюлетеня «Інтернет-інформ», 
створеного за матеріалами Інтернет -проекту. 
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2. Проекти,реалізовані 1СКМ 

 

"За! Молодь", 2003-2004 рр. 
Донор: "Фонд прав людини " 

Мета проекту: Вдосконалити та поширити досвід організації 
кіровоградської області з приводу організації та адміністрування клубів 
інтелектуального розвитку з метою відволікання молоді від вулиці. 

Задачі проекту:  
Розробити та запустить Інтернет сайт Кіровоградської обласної ліги 
інтелектуального розвитку; 
Розробити, видати та розповсюдити навчально-методичний посібник "Клуби 
інтелектуального розвитку: навіщо? як? для кого?. Ч.1"; 
Провести обласний семінар для тренерів та гравців інтелектуальних ігор; 
Провести тематичну гру "Що? Де? Коли? " 

Партнери:  
Кіровоградська обласна ліга інтелектуального розвитку 

«Мережа партнерства – 2004», 2004 р. 
Донор: «Міжнародний Фонд „Відродження»  
Мета проекту: Підвищити обізнаність місцевих НДО та громади про 
програми, що реалізує «Міжнародний Фонд «Відродження» 

Задачі проекту:  
Поширювати інформацію про конкурси та програми МФВ через веб-сайт; 
Організувати контакти з місцевими ЗМІ; Організовувати засідання прес-
клубів, надавати консультації; Розміщувати інформацію про програми Фонду 
«Відродження» в бюлетені „ НДО-Інформ ". 

«Інформаційне забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на 

місцевому рівні», 2004 р. 
Донор: ІСАР «Єднання» 
 Мета проекту: 

Сприяння процесу активізації громадян у вирішенні соціальних проблем 
шляхом підвищення рівня компетентності місцевих активістів через видання, 
розповсюдження бюлетенів «НДО-Інформ» та проведення тренінгу 
«Інформаційне забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на 
місцевому рівні». 
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ІСКМ: 5 років заради ідеї 

 

Задачі проекту: 
Вивчення позитивного досвіду вирішення соціальних проблем на місцевому рівні 
Видання та розповсюдження 2-х номерів бюлетеню «НДО-Інформ» 
Проведення тренінгу «Інформаційне забезпечення процесу вирішення соціальних 

проблем на місцевому рівні» для 16 громадських активістів 

«Інтеграція місцевих спільнот» 2004 - 2005 рр. 
Донор: Фонд «Євразія»  

Учасники: 
Центр підтримки громадських та культурних ініціатив. 
Центр сприяння суспільним інноваціям, м. Миколаїв.  

Мета проекту: 
Сприяння активізації місцевих громад у рішенні соціальних проблем шляхом 
удосконалення інформаційно-методичних механізмів, спрямованих на задоволення їхніх 
потреб і підвищення рівня інтеграції локальних співтовариств, через організацію 
кластера проектів у Кіровоградській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. 

Задачі проекту: 
Провести 2-денний тренінг «Інтеграції місцевих спільнот» для 20 учасників. 
Організувати випуск 6 номерів бюлетеня «НДО-Інформ» накладом 800 примірників і 
розповсюдити його серед цільової аудиторії через інформаційно-методичну мережу 
(ІММ) у Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській областях та інших регіонах 
України; 
Провести 2 прес-клуби для 10 журналістів; 
Провести б інформаційних сесій для 120 місцевих активістів; 
Провести не менше 60 консультацій для представників регіональних ЗМ1, НДО, ІММ. 
Організувати систематичне проведення консультацій для персоналу організацій 
задіяних у реалізації кластера проектів (ЦПГКІ, ЦССІ, ТІМО); 
Розробити навчально-методичні посібники «Соціальні технології» ч. 1 іч.2 накладом 
1100 примірників і розповсюдити серед активістів місцевих громад Кіровоградської, 
Миколаївської, Дніпропетровської областей та інших регіонів України; 
Розробити рекомендації для Фонду Євразія по організації ефективної взаємодії НГО в 
рамках проведення кластера проектів. 
 

Партнери: 
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2. Проекти,реалізовані ІСКМ 

 

Центр підтримки творчих ініціатив, м. Кіровоград. 
Кіровоградський прес-клуб реформ, м. Кіровоград. 
Миколаївський прес-клуб реформ - м. Миколаїв. 
Дніпропетровський прес-клуб реформ -м. Дніпропетровськ 
Міністерство культури і мистецтв України 
Центр підтримки активності локальної (САL), Варшава, Польща 
Управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації 
Кіровоградська обласна бібліотека їм. Бойченка м. Кіровоград; 
Телевізійне інформаційне молодіжне об'єднання «Відкриті двері», м. Кіровоград; 
Інформаційний центр громадської освіти м. Світловодськ, Кіровоградська 

область; 
Олександрійський районний благодійний інформаційно-консультативний центр, 

м. Олександрія, Кіровоградської області; 
Олександрійський районний Будинок культури, м. Олександрія, Кіровоградська 

область; 
Всеукраїнський тижневик «Україна-Центр», м. Кіровоград. 
Фонд «Сузір'я - 2000» - учасник Саратовського кластеру проектів Фонду Євразія, 

м. Саратов, Росія. 

«Аналіз передвиборчих партійних програм», 2006 р. 
Донор: Фонд «Євразія» 

Мета проекту: Сприяти усвідомленому і реалістичному вибору громадянами 
свого економічного і політичного майбутнього через доступ до об'єктивної і 
збалансованої інформації на місцевому рівні шляхом реалізації освітньої програми й 
інформаційної кампанії для журналістів і громадських активістів Кіровоградської 
області. 

Задачі проекту: 
Розробити і провести два одноденних тренінги «Аналіз передвиборних партійних 

програм» для журналістів, і лідерів НДО (загальна кількість учасників: 40); 
Організувати випуск спеціалізованого номеру бюлетеню «НДО-Інформ» 

накладом 1000 примірників і розповсюдити його серед цільової аудиторії в 
Кіровоградській області й інших регіонах України; 

Провести прес-клуб для 10 журналістів; 
Провести 2 інформаційні сесії для місцевих активістів (загальна кількість 

учасників: 40); 
Провести не менш 20 консультацій для представників регіональних ЗМІ, НДО; 
Провести навчальну гру «Кубок «Вибори 2006»» (у форматі «Що? 
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ІСКМ: 5 років заради ідеї 

 

 Де? Коли?») для 50 активістів молодіжних НДО; 
Організувати інформаційний обмін з питань аналізу передвиборних партійних програм 
на веб-сайте «3-й сектор та 4-а влада». 

Партнери: 
Центр підтримки творчих ініціатив. 
Кіровоградська обласна ліга інтелектуального розвитку. 
Газета  «Новий погляд» 
Кіровоградський прес-клуб реформ 

"Політика - справа не тільки політиків", 2006р. 
Донор: Міністерство закордонних справ України 

Мета проекту: Покращити обізнаність населення Кіровоградської області щодо 
різних аспектів євроатлантичної інтеграції шляхом реалізації комплексу заходів для 
професійних груп які фактично „ формують " громадську думку (місцеві активісти та 
журналісти). 

Задачі проекту: 
Інформувати місцеві громади про перспективи євроатлантичної інтеграції; 

Підвищити рівень компетенції місцевих громадських активістів та журналістів у 
питаннях пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією; 

Партнери: 
Центр підтримки творчих ініціатив; 
Кіровоградський прес-клуб реформ; 
Кіровоградської ОДА. 

3. Бюджет організації у 2001 - 2006 рр.* 

Джерелом фінансування діяльності ІСКМ є благодійні пожертви бізнесу, громадян та 
гранти міжнародних, вітчизняних донорів. Незначну роль грають пасивні доходи (% що 
нараховуються банком). Оскільки діяльність організації будується за проектним 
принципом щорічний бюджет фактично складається з проектних кошторисів, яки не 
завжди співпадають з календарним роком і як наслідок в річному вимірі можуть мати 
певний дисбаланс по доходам та витратам. Велике значення організація приділяє 
відкритості та своєчасному звітуванню перед донорами. Всі фінансові звіти по 
проектам затверджені донорами без зауважень. В серпні 2005 року ІСКМ успішно 
пройшов зовнішній аудит (ВАТ аудиторська фірма «Марінченко і партнери») на 
замовлення Фонду Євразія. Головний висновок який зробили аудитори був наступним: 
«Система внутрішнього контролю ґрантоотримувача в цілому забезпечує 
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3. Бюджет організації у 2001 - 2006 роках* 

стабільну і ефективну діяльність організації, дотримання внутрішньої 
господарської політики, збереження і раціональне використання активів, 
попередження та викриття фальсифікацій, помилок точність та повноту 
бухгалтерських записів, своєчасну підготовку надійної фінансової інформації". 

Доходи ІСКМ у 2002 - 2006 рр.  

Джерело 

доходів 

Благодійні 

пожертви 
громадян та 

бізнесу 

Гранти від 

міжнародних 
донорів 

Гранти від 

вітчизняних 
донорів 

Державна 

підтримка 

Пасивні 

доходи 

Всього 

гривні % гривні % гривні % гривні % гривні % гривні 

2002 5185 100 - - -  - - - - 5185 

2003 2330 1,16 19270

6 

97,49 2300 1,16 - - 357 0.19 197663 
2004 8740 5,38 15365

2 

91,62 - - - - - - 162392 

2005 6620 8,01 7502В 91,99 - - - - - - 82548 

2006 6994 4,91 10689

0 

74,8 - - 29000 20,29 - - 142884 

Витрати ІСКМ у 2002 - 2006 роках**  

Стаття 
витрат 

Адмін.. 
витрат
и 

 Освітня 
діяльність 

Всього 

 

 

гривні % гривні % гривні % 
2002 340 6,8 4720 93,2 5060 340 
2003 102100 52,7 91800 47,3 193900 102100 

2004 61366 51,1 _ 58773 48,9 120139 61366 
2005 58094 45,5 69501 54,5 127595 58094 
2006 30767 45,6 31274 54,4 62041 30767 

Всього 252667 50 256068 49 508735 100 

Організації, що підтримували реалізацію проектів ІСКМ у 2002-2006 рр.  

Назва Кількість 
проектів 

Загальна 
сума 

(гривні) 

Фонд Євразія 3 428146.76 
ІСАР Єднання" 1 15874 
Міжнародний фонд «Відродження» 1 4445 
Фундація прав людини 1 2300 
Фонд ім. С. Баторія 1 80711 
Міністерство зовнішніх 
справ України 

1 29000 

* У 2001 році ІСКМ фактично не вів господарської діяльності. ** Таблиця 
складалась у відповідності з формою звітності у податкову інспекцію і 
через це збільшує долю адміністративних витрат. 
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ІСКМ: 5 років заради ідеї 

4. Основні показники діяльності 
 

Показник 2003 2004 2005 2006 

Розробка та видання навчальних посібників 3 2 - 1 

Розробка та видання інформаційних бюлетенів 12 5 5 1 

Розробка та видання інших видань - - 3 1 

Консультації та інша допомога 252 138 155 243 

Кількість учасників заходів 58 156 136 245 

Кількість проведених заходів (семінари, 

тренінги тощо) 

5 6 7 12 

Розповсюдження власних видань 12000 7000 8000 3000 

Користування веб-сайтом „3-й сектор та 4-а 

влада" 

5502 9861 11942 14060 

Користування веб-сайтом «Соціальна 

лабораторія»! 

- 3108 3203 2996 

Кількість статей сюжетів про діяльність ІСКМ в 

ЗМІ 

44 46 86 35 

5. Висвітлення діяльності ІСКМ в ЗМІ 

Кількість публікацій 
 

 2003 2004 2005 2006 
Радіо 8 3 2 3 
Телебачення 11 7 10 4 
Друковані ЗМІ 25 36 74 28 
Разом 44 2050 2091 2041 

Ареал інформаційного впливу 
 

 2003 2004 2005 2006 
Радіо 7120000 3300000 3300000 2210000 
Телебачення 2190000 6860000 6860000 1700000 
Друковані ЗМ! 628221 260534 260534 926989 
Разом 9938221 10420534 10420534 4836989 

Кількість публікацій 
 

 2003 2004 2005 2006 
Національні 3 18 14 2 
Регіональні 16 17 54 27 
Місцеві 25 11 18 6 
Разом 44 46 86 35 

Ареал інформаційного впливу 
 

  2003 2004 2005 2006  
 Національні 136170 57900 11200 53000  
 Регіональні 9261401 9973534 9342364 4162489  
 Місцеві 540650 389100 5000 711500  

Разом 9938221 10420534 9358564 4926989 
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1. Kirovograd regional association of citizens 

"Institute of socio-cultural management" 

(ISCM) 

Organizational structure: 

Kirovograd regional association of citizens "Institute of socio-cultural management" (ISCM) 

is a non-political, unreligious, non-commercial and non-governmental public organization. The 

higher organ of management at ISCM is the Committee of Commons, which elects and controls 

activity of the President and Vice-president, as well as the Advice council and the Check-up 

committees. This higher organ determines basic directions of activity of ISCM. 

In the period between meetings the Committee of Commons the basic organ is the Advice 

council which elects the Board. Operative guidance of the organization is carried out by the 

President which has a right to sign documents on behalf of ISCM. The Check-up committee 

controls activity of the Board and the President. As well it is accountable to the Committee of 

Commons. In February, 2006 activity of ISCM was checked up by the Kirovograd Department 

of justice. As a result it was acknowledged as organization, which meets standards of Ukrainian 

legislation. 

ISCM began its activity in 2000 and it was officially incorporated in 2001. Mission of ISCM 

is an assistance to democratic transformation in Ukrainian society by support of development of 

local societies, independent informative space and processes of integrations at local level. Basic 

directions of ISCM's activity are education, spreading information and research. 

Contact information: 

Mail address ISCM, p/b 4/30, ICKM, Kirovograd, 25006 
Physical address Gaidar Street, 75-A (second floor), office # 1, 
Kirovograd 
Telephone/Fax: +38(0522) 34-56-67; +38(0522) 27-10-95 
E-mail: adm.iscm@gmail.com 
Web-site: www.lacenter.org.ua 
Head of NGO: Lev Kostyantynovych Abramov 
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ISCM: 5 years in the name of the idea 

2. Projects, realized by ISCM 

„Development of independent informative dimension in Ukraine", in 2003 
Donor: Eurasia Foundation) Purpose of the project: 

Assistance in development of independent informative dimension in Ukraine through 
creation of the platform for the journalists of Kirovograd pres-club on the basis of 
operating Internet-project ((Catalogue of press of the post-soviet countries and Baltic 
countries». 

Task of the project: 
To organize work of regional Agency of social information for the journalists of 

Kirovohrad pres-club (ASE); 
to edit "NGO-inform" — a consultative and service element for organizations in 

order to make possible independent informative exchange through modern technologies; 
to create on the base of operating Internet-project "Catalogue of press of the post-

soviet countries and Baltic countries" platform "Press in the Internet" as an 
independent informative Internet-intranet system for the journalists of Kirovograd pres-
club and mechanism to solve social problems through information; 

to edit a methodical manual "The informative provision of working out social 
problems at the local level" (800 examples) and to spread it among the journalists, 
NGOs, organs of local self-government, libraries and other interested organizations of 
Ukraine; 

to carry out the complex of measures, aimed at preparation of pilot group of 
journalists in order to intensify the process of development of mechanism of the 
informative providing of working out social problems with the use of modern 
technologies and possibilities to existent infrastructures (conducting of the two 
trainings for 16 journalists of Kirovograd pres-club, one seminar for 30 representatives 
of regional pres-club "Development of independent informative dimension in Ukraine ", 
as well as competition among journalists on the best illumination of innovations and 
development); 

to give out and spread among journalists 12 issues of electronic and printing 
versions of informative bulletin "Internet-inform", based on the Internet materials. 

 
"For! Youth", 2003-2004 

Donor: "Human rights foundation " Purpose of the project: 
To perfect and spread experience of organization of Kirovograd area 
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2. Projects, realized by ISCM 

concerning organization and administration of clubs of intellectual development with 
the purpose of distraction of young people from a street. 

Task of the project: 
To develop and to provide Internet site of the Kirovograd regional league of 

intellectual development; 
to develop, to give out and spread a manual "Clubs of intellectual development: 

why? how? for whom?. P.1"; 
to conduct a regional seminar for trainers and players of intellectual games; 
to conduct a thematic game "What? Where? When?" 

Partners: 
Kirovograd league of intellectual development 

“Partnership Network- 2004”, in 2004 
Donor: „International Renaissance Foundation" Purpose of the 

project: 
To promote information about the programs, that will be realized by the 

"International Renaissance Foundation" among local NGOs and societies 
Task of the project: 

To diffuse information about competitions and program realized by the IRF through 
the web site; 

to organize contacts with local MASS-MEDIA; 
to organize meetings of pres-club and give consultations; 
to place information about the programs of the "International Renaissance 

Foundation " in the bulletin „ NGO-Inform ". 

"Informational support of the decision making process in 

social issues at the local level", 2004 
Donor: ICAP "Ednannya" Purpose of the project: 

Assistance to the process of activation of citizens in working out of social problems 
by the increase of competence level for local activists through edition and distribution of 
bulletins "NGO-Inform" and conducting of training named "Informative provision of 
process of working out social problems at local level". 

Task of the project: 
To learn positive experience of working out social problems at local level; 
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ISCM: 5 years in the name of the idea 

to give out and spread two issues of the bulletin "NGO-Inform"; to conduct training named 
"Informative provision of process of working out social problems at local level" for 16 
public activists. 

«Integration of local societies » 2004 - 2005 
Donor: Eurasia Foundation  

Center of support of public and cultural initiatives, Dnepropetrovsk 
center of assistance of public innovations, Nikolayev. Purpose of the 

project: 
Assistance in activation of local societies to work out social problems by the 

improvement of informative and methodical mechanisms, directed at satisfaction of their 
necessities and increase of integration level at local concords through organization of 
cluster projects in Kirovograd, Dnepropetrovsk and Mykolaiv regions. 

Task of the project: 
To conduct two-daily training "Integration of local associations" for 20 participants; 
to edit 6 issues of bulletin "NGO-Inform" (800 copies) and spread it among the target 

audience through informative methodical network (IMN) in Dnepropetrovsk Mykolaiv and 
Kirovograd regions and other regions of Ukraine; 

to conduct two pres-club meeting for 10 journalists; to conduct 6 informative sessions 
for 120 local activists; 

to conduct not less then 60 consultations for the representatives of regional MASS-
MEDIA, NGO and IMN; 

to organize systematic consultations for the personnel of organizations, involved in 
realization of cluster projects; 

to develop and give out two parts of methodical manual "Social technologies" (1100 
copies) and spread it among the activists of local societies of Kirovograd, Dnepropetrovsk 
and Mykolaiv regions and other regions of Ukraine; 

to develop recommendations for Eurasia Foundation in order to organize effective co-
operation of NGO within the framework of the cluster of projects. 

Partners: 
Creative Initiatives Support Centre, Kirovograd; 
Kirovograd pres-club of reforms, Kirovograd; 
Mykolaiv pres-club of reforms, Mykolaiv; 
Dnepropetrovsk pres-club of reforms, Dnepropetrovsk; 
Ministry of culture and arts of Ukraine; ' 
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2. Projects, realized by ISCM 

Centre of local activity support of(CAL), Warsaw (Poland); 
Department of culture of Mykolaiv regional state administration, Mykolaiv; 
Kirovograd regional library the named after Boychenko, Kirovograd; 
Television informative youth association "Open doors", Kirovograd; 
Informative centre of public education, Svitlovodsk (Kirovograd region); 
Alexandria district informative and consultative centre, Alexandria (Kirovograd 

region); 
Alexandria district House of culture, Alexandria (Kirovograd region); 
All-Ukrainian weekly newspaper "Ukraine-Center", Kirovograd; 
Regional weekly newspaper "New Look", Kirovograd; 
Fund "Constellation - 2000", participant of Saratov cluster of projects by Eurasia 

Foundation (Saratov, Russia). 

,, Program analysis of parties at elections", 2006 
Donor: Eurasia Foundation Purpose of the project: 

Our project was an instrument in the thoughtful choice of citizens about economic and 
political future through access to objective and balanced information at local level by 
realization of the educational program and informative campaign for journalists and public 
activists of the Kirovograd region. 
Task of the project: 

To develop and conduct two one-day trainings "Program analysis of parties at 
elections" for journalists and leaders of NGO (common amount of participants: 40); 

to edit specialized issue of the bulletin "NGO-Inform" (1000 copies) and spread it 
among the audience in Kirovograd area and other regions of Ukraine; 

to conduct pres-club meeting for 10 journalists; to conduct two informative sessions 
for local activists (common amount of participants: 40); 

to conduct no less then 20 consultations for the representatives of regional MASS-
MEDIA and NGO; 

to conduct a training intellectual game in format of "What? Where? When?" named 
"The Cup "Elections - 2006" for 50 activists of youths' NGOs; 

to organize an informative exchange on questions of analysis of programs of parties at 
elections on the web site "Third sector and fourth power". 
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ISCM: 5 years in the name of the idea 

Partners: 
Creative Initiatives Support Centre, Kirovograd; 
Kirovograd  pres-club of reforms, Kirovograd; 
Kirovograd regional league of intellectual development (KOLIR); 
Regional weekly newspaper "New Look", Kirovograd 

„Politics is not only business of politicians", 2006 
Donor: Ministry of Foreign affairs of Ukraine Purpose of the project: To improve 
knowledge of population of the Kirovograd region about different aspects of European and 
Atlantic integration by realization of complex measures for professional groups who 
actually form public opinion (local activists and journalists). 

Task of the project-To inform local societies about the prospects of 
European and Atlantic integration; 

to promote the level of jurisdiction of local public activists and journalists in questions 
related to European and Atlantic integration 

Partners: 
Creative Initiatives Support Centre, Kirovograd; Kirovograd pres-club of 
reforms, Kirovograd; Kirovograd regional state administration. 

3. Budget of organization in 2001 - 2006* 

Main sources of financing activities of ISCM are the eleemosynary offerings from business, 
citizens and grants from international and national donors. Insignificant part is found from 
passive profits (% that are counted in the bank). As far as activity of our organization is 
conducted through the project principle, annual budget actually consists of estimated projects, 
which not always coincide with the calendar year and, as a result, in the annual measuring can be 
misbalance as for profits and expenses. 

Our organization shares values of openness and timely accounting before donors and public. 
All financial statements during projects were ratified by donors without remarks. In August, 
2005 ISCM had an external audit by "Auditory company "Marichenko and partners". We passed 
it out on the order of Eurasia Foundation. Main conclusion which was done by that public audit 
was following: „System of internal control of Grant-receiver provides on the whole... stable and 
effective activity of organization, observance of domestic economic policy, saving and rational 
use of assets, warning and exposure of 
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3. Budget of organization in 2001 - 2006 

falsifications, errors exactness and plenitude of book-keeping records, timely 
preparation of reliable financial information". 

Profits of ISCM in 2002 - 2006 
 

Sauce of 
incomes 

Eleemosynary 
offerings from 
business, 
citizens 

Grants from 
international 
donas 

Grants from 
national donors 

Support on behalf of 
the state 

Passive profits Total 

hryvny % hryvny % hryvny % hryvny % hryvny % hryvny 
2002 5185 100 

■ 
- -  

■ 
- - - 5185 

2303 2300 1,16 192706 97,49 2300 1,16 - - 357 0,19 197663 
2004 8740 5,38 153652 94,62 -  - - - - 162392 
2005 6620 8,01 75928 91,99 - - - - - - 82548 
2006 6994 4,91 106890 74,8 - - 29000 20,29 - - 142884 

Expenses of ISCM in 2002 - 2006** 
 

Type of 
contribution 

Salaries and 

other expenses 
Educational 

activity 
Total 

 
 

hryvny % hryvny % hryvny 
2002 340 6,8 4720 93,2 5060 
2003 102100 52,7 91800 47,3 193900 
2004 67366 51,1 58773 48,9 120139 
2005 58094 45,5  69507 54,5 127595 
2006 30767 45,6 31274 54,4 62041 

Organizations, which supported ISCM in 2002 - 2006 
 

Title Number of 

projects 
Total (hryvny) 

Eurasia Foundation 3 428146,76 
ICAP "Ednannya" 1 15874 
International Renaissance Foundation 1 4445 
Human Rights Foundation 1 2300 
Stefaniy Batoriy Foundation 1 80711 
Ministry of Foreign affairs of Ukraine 1 29000 

* In 2001 year ISCM actually did not conduct finance activity. 
** The table was formed in accordance with the form of accounting due 
to tax inspection and from it multiplies the fate of administrative 
charges. 
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ISCM: 5 years in the name of the idea 

4. Basic performance indicators 
 

Index 2003 2004 2005 2006 

Development and edition of training materials 3 2 - 1 
Development and edition of bulletins 12 5 5 1 
Development and edition of other publications - - 3 1 
Consultations and other help 252 138 155 243 
Amount of participants at seminars, conferences etc 58 156 136 245 
Amount of the conducted seminars, 

trainings etc 
5 6 7 12 

Distribution of edited publications 12000 7000 8000 3000 
Using of web site .Third sector and 4th power" 5502 9861 11942 14060 
Using of web site .Social laboratory" - 3108 3203 2996 
An amount of the articles and TV programs about 

activity of ISCM in MASS-MEDIA 
44 46 86 35 

5. Description of ISCM activity in MASS-MEDIA 

Amount of publications 
 

 2003 2004 2005 2006 
Radio 8 3 2 3 
TV 11 7 10 4 
Printing mass-

media 
25 36 74 28 

Total 44 2050 2091 2041 

 

Amount of informative influencing 
 

 2003 2004 2005 2006 
Radio 7120000 3300000 3300000 2210000 
TV 219000 6860000 6860000 1700000 
Printing mass-

media 
628221 260534 260534 926989 

Total 7967221 10420534 10420534 4836989 

 

Amount of publications 
 

 2003 2004 2005 2006 
National 3 18 14 2 
Regional 22 17 54 27 
Local 19 11 18 6 
Total 44 46 86 35 

 

Amount of informative influencing 
 

 2003 2004 2005 2006 
National 136170 57900 11200 53000 
Regional 9261401 9973534 9342364 4162489 
Local 540650 389100 5000 711500 
Total 9938221 10420534 9358564 4926989 
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