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Місія

Зростання

Сприяти прозорості влади шляхом розвитку
якісної журналістики та журналістики даних,
яка передбачає аналіз і подачу великих
масивів даних в цікавій та зрозумілій формі.
За допомогою аналізу великих масивів даних
допомагати усвідомленому прийняттю рішень
політиками, чиновниками та громадянами.
Поширювати «цифрову культуру» серед
політиків, чиновників та представників
громадянського суспільства. Створювати та
поширювати через ЗМІ та Інтернет інфографіку,
статті, новини, аналітичні матеріали, котрі
стосуються суспільно важливих тем.

Наші інтерактивні візуалізації стали більш
ґрунтовними та масштабними. Ми вийшли на
новий рівень просування наших продуктів.
Так, виходи великих проектів ми почали
супроводжувати публічними презентаціями
або публічними дебатами, на які запрошуємо
журналістів та всіх зацікавлених експертів.
Започаткували практику спільної та
одночасної публікації наших проектів із
загальнонаціональними ЗМІ.
Проводимо внутрішні тренінги для
співробітників. Ключові співробітники Агенції
відвідали міжнародні конференції з візуалізації
даних.
Ми також налагодили регулярну співпрацю з
органами влади та аналітичними центрами щодо
обміну великими масивами даних та їхнього
аналізу.
Збільшили присутність у соціальних мережах,
почали використовувати нові канали інформації.

Напрями діяльності

За рік у нас стажувалися 12 стажерів.

Наша діяльність має три основні напрями:

І. Інтернет-видання
TEXTY.org.ua
(написання статей,
створення стрічки новин
та візуалізацій на основі
журналістики даних)

ІІ. Створення якісних
аналітичних матеріалів, а
саме полісі-бріфів для людей,
котрі приймають рішення,
а також аналіз великих баз
даних та їх візуалізація

ІІІ. Навчання роботі з даними
чиновників та журналістів
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І. Медіа
TEXTY.org.ua
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Особливу увагу
приділяли:

Наші роботи
стосуються всіх
сфер життя, але
пріоритетними у 2016
році були:

●● Війні, окупованим та
прифронтовим територіям.

●● Політика відкритих даних.

●● Корупції та неефективному
управлінню.

●● Електронні декларації
політиків та держслужбовців.

●● Роботі законодавчої та
виконавчої влади щодо
впровадження реформ,
аналізу вдалих та
провальних реформ.

●● Публічні фінанси
(використання публічних
коштів, бюджетна політика,
державні закупівлі,
ліцензійна діяльність).

●● Відповідальності медіа
перед суспільством.

●● Інфраструктура та
урбаністика.

●● Дослідженню методів
російської пропаганди в
соцмережах.

●● Захист навколишнього
середовища.
●● Викриття російської
пропаганди в соціальних
мережах.
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Проекти із журналістики даних 2016 року:

1. Гроші, метри, два авта: інтерактивна гра про майно посадовців
Пропонували вгадати, скільки
чиновник заробляє на місяць
на основі його статків.
Інформацію для гри взято з
бази даних декларацій
declarations.com.ua
http://texty.org.ua/d/static/
decl_game/

2. Місцева українізація. Підтримка проукраїнських
партій на Сході та Півдні зростає
Проаналізували, як змінилися
уподобання мешканців
районів і міст Сходу та Півдня
України протягом останніх
п’яти років.
http://texty.org.ua/d/el2015/
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3. Громадяни пасажири. Як, куди і скільки їздили українці міжміським
сполученням «Укрзалізниці» у 2014—2015 роках
Інтерактивна графіка, яка
показує пасажиропотік
Укрзалізниці по Україні, а
також у Росію і Білорусь.
http://texty.org.ua/d/uz/

4. Потяги «Янукович-тревел»: як звозили «масовку» на підтримку Януковича
Розслідування на основі бази
проданих квитків Укрзалізниці
— про те, як звозили так
званих «тітушок» у січнілютому 2014 року до Києва.
http://texty.org.ua/d/uz_maidan/
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5. Карпатська різанина. Інтерактивна карта вирубок на
основі супутникових знімків
Проаналізували дані
супутникових знімків основної
частини Українських Карпат
і обрали кілька ділянок, які
постраждали від вирубок
найбільше.
http://texty.org.ua/d/deforestation/

6. Усі держзакупівлі з 2008 року в одній базі. Ми відновили z.texty.org.ua
Інструмент для всіх,
хто цікавиться ринком
закупівель: від учасників
ринку до журналістіврозслідувальників. Можна
проглянути закупівлі
конкретного державного
органу чи міської ради,
починаючи з 2008 року.
http://z.texty.org.ua/
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7. Київські розвалини. Інтерактивна карта
закинутих будівель Києва
На карті нанесені два
типи будинків: будівлі, що
перебувають в аварійному
стані через свій давній вік, та
заморожені довгобуди. Карта
містить близько 300 об’єктів.
http://texty.org.ua/d/buildings-kyiv/

8. Як нелегально продають алкоголь
На основі відкритих даних
про алкогольні ліцензії,
оприлюднені Державною
податковою інспекцією,
дослідили, як відбувається
нелегальна торгівля
алкоголем у п’яти містах.
http://texty.org.ua/d/alcohol/
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9. Церква свідків Медведчука. Які ЗМІ публікують новини
про Віктора Медведчука без жодних інформприводів
Проаналізували сайти, що
детально висвітлюють кожну
заяву чи коментар Віктора
Медведчука, та порівняли
кількість повідомлень, де його
було згадано в заголовку.
http://texty.org.ua/d/medvedchuk/

10. Тролесфера. Вирахували мережу російських тролів у Фейсбуці, яка під
виглядом українських патріотів закликає до збройного повстання
Досліджена мережа
складається з близько двох
тисяч користувачів Фейсбуку.
Ця мережа тісно пов’язана із
групами бойовика так званої
ДНР Степана Мазури.
http://texty.org.ua/d/fb-trolls/
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11. Ціни на вживані автомобілі, веб-аплікація
Дає можливість швидко
знайти приблизну ціну
для більшості популярних
марок автомобілів. Графік
показує залежність
ціни від віку машини.
За допомогою цієї вебаплікації ми збираємо дані,
які дозволять вирахувати
співвідношення реального (а
не офіційного) доходу людей
і ціну авто, на яких вони
їздять. Це співвідношення
екстраполюємо на доходи
чиновників і вартість їхніх
машин.
http://apps.texty.org.ua/

12. Declarations-GO. Інтерактивна гра
Привернули увагу суспільства
до декларацій чиновників за
допомогою гри. Завдання у
грі — допомогти чиновнику
збирати гроші, ухилятися від
декларацій і знищувати їх. Гра
побудована на основі даних
Єдиного державного реєстру
декларацій.
http://texty.org.ua/d/
declarations-game/
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13. Свидовець. Анатомія Карпат. Вирубки, землевідведення та інше життя Карпат
Розповідь про те, як
влаштовані Карпати. Про
вирубки, напівлегальні
туристичні бази, полонини,
скелі, про проблеми гірського
району та його перспективи.
http://texty.org.ua/d/
carpathians-3d/

14. Небо над Москвою. Дати, маршрути, місця призначення
Карта польотів приватних
літаків двох політиків: Віктора
Медведчука та Олександра
Онищенка.
http://texty.org.ua/d/flights_static/
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У 2015 опублікували на texty.org.ua:

2611
новин

244

статей

130

статичних та
інтерактивних
інфографік

15

робіт із журналістики
даних

Резонанс
Проект «Гроші, метри, два авта» став фіналістом конкурсу Data Journalism Awards — 2016.
Проект «Тролесфера» привернув найбільшу увагу українських та закордонних мас-медіа, а також
соціальних мереж. Після цього проекту ми провели багато інтерв’ю у загальнонаціональних ЗМІ.
Загалом наша діяльність створила попит в українському суспільстві на пошук та аналіз даних. Так, на
онлайн-курс керівника напрямку журналістики даних Анатолія Бондаренка на платформі Prometheus.org.
ua записалося понад 10 тисяч слухачів.

ІІ. Аналітичний центр
У 2016 році наша команда продовжила розвиватися як аналітичний центр. Ми підготували ряд
аналітичних записок, статей, інтерактивних проектів, котрі базуються на аналізі великих масивів даних,
та веб-аплікації, котрі допомагають користувачам самостійно аналізувати великі масиви даних.
Брали участь у круглих столах щодо політики відкритих даних, розширили співпрацю з органами влади
та аналітичними центрами.
Для привернення уваги суспільства до наших продуктів провели ряд заходів, у тому числі дебати,
презентації та конференції.
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ІІІ. Навчання
Семінари
Провели десятки тренінгів та семінарів із пошуку та аналізу даних, інфографіки, журналістики даних та
написання текстів.
У липні наш журналіст у столиці Чорногорії Подгориці провів дводенний воркшоп для працівників
громадської організації «Center For Democratic Transition». Заняття були присвячені аналізу даних
декларацій чиновників, пошуку історій в даних та способам представлення цих даних для різних
аудиторій.
2—3 листопада у м. Кишинеу (Молдова) провели воркшоп для журналістів «Data Journalism and Data
Vizualizations Tools».

Міжнародна співпраця
У березні наш аналітик протягом місяця стажувався в аналітичному центрі «Demos» (Лондон, Велика
Британія).
7 жовтня наші аналітики виступили на панельній дискусії з питань розвитку журналістики даних в
Україні для менеджерів офісів Інтерньюз з країн Східної Європи та Євразії (Київ, Інтерньюз-Україна).

Також виступали спікерами і тренерами на міжнародних конференціях:
●● Конференція, організована Офісом зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі (Бельгія,
28.02—02.03.2016)
●● Міжнародна конференція «Доступ до публічної інформації в органах державної влади України через
відкриті дані» (Київ, Україна, 04.03.2016)
●● Point Conference (Сараєво, Боснія і Герцеговина, травень 2016 року)
●● Міжнародний форум «Електронна демократія для змін», секція «Відкриті дані: що, як і для кого»
(Вінниця, Україна, 29.06.2016)
●● International Open Data Conference 2016 (Мадрид, Іспанія, 05—06.10.2016)
●● Міжнародна конференція «Відкриті та великі дані для сталого розвитку» (Київ, Україна, 17—18.11.2016)
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Співпраця з органами влади
та аналітичними центрами
У співпраці з Міністерством інфраструктури проаналізували пасажиропотік української залізниці.
Надавали консультації Державному агентству з електронного урядування щодо покращення роботи з
відкриття даних.
Аналізували для Держагентства з відкритих даних стан відкриття даних установами і міністерствами.
Брали участь в ініційованій Громадською організацією «Опора» робочій групі щодо Порталу відкритих
даних Верховної Ради.
Наш представник був членом журі конкурсу електронних розслідувань на основі відкритих даних.

Структура

Загальні Збори

Правління

Виконавчий Директор

Проектний офіс
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Представництво
Європейської комісії
вПредставництво
Україні
Європейської
комісії
(ГО «Агенція журналістики
даних»
очолює консорціум
в Україні

Бюджет

із УЦЄП та Інтерньюз,
котрий
спільно
реалізує цей
(ГО «Агенція
журналістики
грант)
даних» очолює консорціум
із УЦЄП та Інтерньюз,
3котрий
370 650
грн реалізує цей
спільно
Представництво
грант)

Відродження
3 869 568 грн
Відродження
3 869 568 грн

Європейської
3 370 650 грн комісії
в Україні

(ГО «Агенція журналістики
даних» очолює консорціум
із УЦЄП та Інтерньюз, NED
котрий спільно реалізує цей
891 479 грн
грант)

Доходи за 2016 рік:
Відродження
3 869 568 грн

3 370 650 грн

NED
891 479 грн

NED
891 479 грн

Витрати

Представництво
Європейської комісії
вПредставництво
Україні
Відродження
3Європейської
262 563 грн комісії 3 068 815 грн
в Україні
Відродження
3 262 563 грн
3 068 815 грн
Представництво
Європейської комісії
в Україні
3 262 563 грн

Витрати.

The Eurasia Foundation
863 940 грн
The Eurasia Foundation
863 940 грн

Інтерньюз
406 111 грн
The Eurasia Foundation
Інтерньюз
863 940
грн
406 111 грн

Інтерньюз
406 111 грн

NED
859 797 грн
NED
859 797 грн

Інтерньюз The Eurasia Foundation
434 722 грн 160 733
Відродження
NED
Інтерньюз The Eurasia Foundation
3 068 815 грн
859 797 грн
434 722 грн 160 733

Інтерньюз The Eurasia Foundation
434 722 грн 160 733

5,9% 5,7%
Комунікація
Обладнання,
утримання
5,9% 5,7%
Комунікація
офісу

Внутрішня структура:

6,1%
Обладнання,
утримання
Підвищення
кваліфікації,
участь офісу
6,1%
у міжнародних
Підвищення
заходах,
кваліфікації, участь
проведення
у міжнародних
семінарів
заходах,
Обладнання,
проведення
утримання
семінарів
офісу

5,9%

10,6%
6,1%
Проведення
Підвищення
семінарів
10,6%участь
кваліфікації,
у міжнародних

5,7%

Комунікація

71,7%
Зарплати, гонорари,
податки
71,7%

Зарплати, гонорари,
податки

71,7%

Зарплати, гонорари,
податки

Проведення
заходах,
семінарів
проведення
семінарів

10,6%
Проведення
семінарів
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Думки та позиції, викладені у цьому звіті/публікації, є позицією автора
та не обов’язково відображають позицію уряду Швеції.

Друк річного звіту здійснено за підтримки «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів
в Україні», яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової
підтримки Посольства Швеції в Україні.

