
Біографічна довідка делегованого представника ІГС 
для участі в установчих зборах для форму вання експертно-громадської ради виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

Кудар Борис Юрійович
Працює ГО «Учбово-методичний центр захисту прав людини», директор
Г ромадянство України

Число, місяць і рік 
народження
Місце народження Україна, Миколаїв

Освіта - 09.2003 -  04.2008 Київський національний університет внутрішніх справ. 
Правознавство
- 02.1994-05.1995 Аспірантура Національного університету 
кораблебудування
- 09.1988 -02.1994 Миколаївський кораблебудівний інститут. Технологія 
машинобудування

Володіння мовами Українська, російська

Нагороди, почесні звання
(за наявност і)

Медаль «За сумлінну службу» 1 ступеню -  наказ УМВС від 17.12.2005 №500; 
Нагрудний знак «За відзнаку в службі» II ступеню - наказ від 15.12.2006 №655; 
Відзнака МВС «За відзнаку в службі» 1 супеню- наказ від 18.12.2007 №668; 
Близько 20 відзнак, грамот і сертифікатів, виданих неурядовими організаціями 
за внесок у розвиток громадянського суспільства

Досвід роботи у виборних 
органах

01.05.2012 -  т.ч.: заступник голови правління ГО «Учбово-методичний центр 
захисту прав людини».
01.09.2010-30.04.2012: Заступник голови правління Миколаївської обласної 
організації Всеукраїнської асоціації самоорганізації населення.

Трудова діяльність (дат а  
займ ано ї посади: з ...д о  ...)

01.05.2012 -  т.ч.: засновник і директор ГО «Учбово-методичний центр захисту 
прав людини» НКТС.
01.08.2016 -  23.05.2019: ГО «Миколаївський центр журналістських 
розслідувань» МС1К - менеджер проектів, журналіст, редактор стрічки новин. 
01.01.2016-31.07.2016: Заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та інформації Регіонального центру з 
надання безоплатної правової допомоги у Миколаївській області. 
01.09.2010-30.04.2012: Заступник голови правління Миколаївської обласної 
організації Всеукраїнської асоціації самоорганізації населення, менеджер ГО 
«Фонд розвитку міста Миколаєва», помічник депутата Миколаївської міської 
ради.
18.09.1995 - 31.08.2010: Служба в органах внутрішніх справ України на посадах 
інспектора по зв'язкам з громадськістю (1995-2003) та начальника сектору 
організації діяльності спеціальних установ міліції (2003-2010).

Додаткова інформація Додаткова освіта:
2019 Школа громадських префектів -  Миколаїв, РЯММ-РА8-ПЕО, 

моніторинг і аудит місцевих бюджетів
2018 Школа медіа-патріотів -  Київ, Психотехнології оптимізації 

соціальних медіа-комунікацій
2015 Академія української преси, БіорРаке - Київ. Медіаграмотність для 

громадян
2012-2013 ТесЬСатр - Київ, Донецьк, Івано-Франківськ. Відділ преси, 

освіти та культури Посольства США в Україні (РАБ). Розв’язання соціальних 
проблем за допомогою інновацій

2012 Міжнародний правозахисний центр Ериііаз (Канада) та Консорціум 
удосконалення менеджмент-освіти СЕ11МЕ, Київ. Інноваційні методики 
навчання у сфері захисту прав людини

201 1 Польсько-українська група «Системи якості», Миколаїв. Аудит 
органів місцевого самоврядування, контроль якості надання адміністративних 
послуг

2010 РН-ІпіегпаІіопаІ. Місгозоїї-ІІкгаіпе, Київ. Використання можливостей 
соціальних мереж

2004 -  2005 Миротворчий центр Національної академії внутрішніх справ, 
Київ, Віта-Поштова. Бресіаі Аззізіапсе Теат. Базу епГогсетепІ



Членство вІГС 01.05.2012 -т.ч.: засновник, заступник голови правління і директор ГО 
«Учбово-методичний центр захисту прав людини» НКТС

Особисті досягнення Підготовлено 225 фахівців прикладних спеціальностей, у т.ч. таких, як: 
розробка навчальних кейсів правозахисної тематики; соціальна анімація; 
технології залученого навчання; тактика малих правозахисних груп; захист від 
пропаганди в кібер-просторі. Проведено 56 освітніх заходів, у т.ч. три 
Всеукраїнських конференції. Надано мікрогрантову підтримку 7 неурядовим 
організаціям. Створено 20 малих правозахисник груп і мережа їх підтримки в 
10 регіонах України. Налагоджено взаємодію із підрозділами системи 
безоплатної правової допомоги та агентствами журналістських розслідувань. 
Борис Кудар -  розробник і керівник 11 проектів НКТС: (1) «Захист прав 
пенсіонерів та моніторинг бюджетних витрат по СОУЮ-19 громадськими 
префектами у південних областях України», 01.07.2020 -  31.12.2020, БО 
«Мережа 100% життя Рівне» (субгрант Е£І від 01.07.2020 №ЕИІ/2020/415-989- 
17). (2) Громадська кампанія «За чесну медицину» з 01.07.2020 по 30.04.2021, 
N 00  NЕ8ЕНN^ТI. (3) «Залучення людей похилого віку до викриття порушень 
виборчого законодавства під час президентських та парламентських виборів в 
Україні» (Правдиве радіо) з 15.02.2019 по 15.11.2019, РАБ 8ЦР30019СК0046.
(4) «Прозорі шкільні бюджети для Миколаєва» з 24.05.2019 по 14.02.2020, РАБ 
БЦР30019СК0147. (5) Громадська кампанія «За чесні шкільні бюджети» з 
19.05.2019 по 15.06.2020. ^БЕНИЦТІ. (6) «Моніторинг шкільних бюджетів 
громадськими префектами» з 01.11.2019 по 31.03.2020, РКММ (субгрант N£0 
Огапі №2019-0758). (7) Проект «Чиста вода для Миколаєва» (Безпечна вода), 
N 00  НЕБЕННГП'1» за підтримки МЗС Чеської Республіки. Договір від
18.03.2018. (8) Проект «Підготовка фахівців з ефективної контрпропаганди в 
кіберпросторі» (Контрпропаганда) РАБ 8ЦР300І4СК123. (9) Проект 
«Просування прав людини на Півдні України» (НК-патруль), N£0 Огапі 
№2013-883. (10) Проект «Створення молодіжного навчального гуртку 
соціальної анімації» (Молоді аніматори), ГО «Нова генерація» грант № 6/2012 
(субгрант ЕЕБС -  субгрант N£0). (11) «Просування прав людини в 
Миколаївській області» (Навчаємо успіху). N £0 Огапі №2012-965.
Борис Кудар - один із засновників мережі підтримки журналістів-розслідувачів 
на Півдні України. Розробник 8 медійних соціальних проектів: (1) «Підвищення 
обізнаності та громадської активності населення Миколаївської і Херсонської 
областей для ефективної протидії корупції». МФ «Відродження» грант №
51440. (2) «Моніторинг реформ та висвітлення актуальних подій в 
Миколаївській та Херсонській області». Програма ГІ-тесііа Інтерньюз за 
підтримки ГІБАЮ. 5О-РА-Р5051-0І (СІК). (3) «Залучення молоді до 
розсліду вальної журналістики через відеоігри». ІКЕХ 27.03.2017 N0. РУ16- 
ГІМРР-МукоІауІУ СІК(01). (4) «Створення коаліції громадських організацій для 
контролю за дотриманням мораторію на вирубку дерев». NЕ5ЕНN^ТI 
01.04.2017 за підтримки МЗС Чеської Республіки. (5) «Підвищення довіри 
населення до незалежних ЗМ1 через залучення мешканців Півдня України до 
регіональної мережі журналістів-розслідувачів з викриття корупції та захисту 
прав людини». ЦРАТО від 25.04.2017 №41/РК\УО/2017. (6) «Залучення 
гіперлокальних медіа до проведення журналістських розслідувань з викриття 
корупції на Півдні України». Фонд розвитку ЗМІ Відділу преси освіти і 
культури Посольства США в Україні від 22.08.2017 8Г1Р30017СІК0204. (7) 
"Підвищення безпеки журналістів-розслідувачів". ІКЕХ 11.05.18 РУ17-ЦМРР- 
Мукоіауіу С1К(04). (8) «Викриття корупційної діяльності і зловживань у 
земельній сфері на Півдні України». МФ «Відродження», серпень 2018.
Досвід управління та участь у заходах (вибірково):
- Цикл тренінгів для громадських префектів Півдня України з використання 
цифрових інструментів моніторингу, Миколаїв-Херсон-Кропивницький, 
липень-вереснь 2020, ЕГІ-100%ЕіґеКІУпе^ЕБЕННЦТІ, організатор
- Інформаційно-просвітницький захід «Шляхи підвищення ефективності 
бюджетних процесів в галузі освіти», Миколаїв, 12.02.2020, РКММ-МЕО-РАБ- 
NЕ8ЕНN^ТI, організатор
- Міжнародна конференція Месііа Ьііегасу Боїиііопь Рогигп, Мінськ, 18-
19.10.2019. ОС№ доповідач
- Ц икл тренінгів і фокіс-груп «Прозорі шкільні бюджети», травень-листопад 
2019. НКТС, організатор
- Міжнародна конференція “Сіуіс-Ьагсатр-2019: Сіуіс Сатраі§піп§ апсі 
Іпберепбепі Медіа", Кутаїсі, 27-29.09.2019, NЕ5ЕНN^ТI, доповідач

1 - Цикл тренінгів з розробки кейсів для радіо, Миколаїв, НКТС, березень-липень
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2019, організатор
- Тренінг «Школа молодого правозахисника», Миколаїв, ТО «Ти ж юрист», 8- 
9.12.2018, доповідач
- Конференція «Зміни на місцях», Очаків, АЕР - Г'С «Громадські ініціативи 
України» -1МЕО, 14-15.11.2018, учасник
- Тренінг «Основи лобіювання громадських ініціатив», Миколаїв, ^БЕНТШТІ- 
НКТС, 19.10.2018, організатор
- Конференція Асііує тк '18. Миколаїв, Асііує Мукоіаіу, 06.10.2018, доповідач
- Регіональний форум «ЄС та громадянське суспільство в Україні», ЕЕІ- 
ТООЕТНЕК, Одеса, 02.10.2018, учасник
- Міжнародний «Форум медіа-патріотів» - ТО «Школа медіа-патріотів», Київ,
29 червня -  1 липня 2018, учасник
- Всеукраїнський Форум гіпелокальних ком’юніті -  Фонд «Об’єднання», 
Святогірськ, 25-27 травня 2018, доповідач
- Міжнародна конференція ОІ§ІІа1 Тгапзїогтаїіоп Рогит Ооуетапсе X 
\УаІсМо£5. Котапіап -  Атегісап £)піуег$і1у, Висіїагехі, Котапіа, 3-4 травня 
2018. ОСКІ. доповідач
- Ц икл тренінгів «Журналістські розслідування: регіональний вимір»,
Миколаїв, Одеса. Херсон, МСІК-НКТС, жовтень 2017 - лютий 2018, 
організатор
- ЇХ Всеукраїнська конференція журналістів-розслідувачів України, 08- 
09.12.2017, Київ, КРОЇ, учасник
- Третій українсько-чеський баркемп «Громадянське суспільство, пропаганда і 
незалежна журналістика», Херсон, ХЕБЕНТШТІ, 12-13.11.2017, соорганізатор, 
доповідач
- Цикл тренінгів і стажувань «Створення регіональної мережі журналістів- 
розслідувачів», Миколаїв, Одеса, Херсон, МСІК-НКТС, червень - серпень 2017, 
організатор
- Робоча зустріч журналістів-розслідувачів СІК, СІЛМУ і ТЬе 1Ме\у Уогк Тігпез 
"Залучення молоді до розслідувальної журналістики через відеоігри»,
Миколаїв, СІК, 19.05.2017, організатор
- Робоча зустріч представників українських і чеських НУО, Миколаїв, 
N£$£141x11^1, 14.03.2017, організатор
- Тренінг для юристів, які співпрацюють з організаціями громадянського 
суспільства. 24-26.02.2017, Київ. І\УРК, учасник
- Другий українсько-чеський баркемп «Громадянське суспільство і незалежна 
журналістика», Херсон. ІЧЕБЕНКІЦТІ. 14-15.1 1.2016, доповідач
- Семінар для співробітників центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги «Як писати цікаві статті», 25.05.2016, Миколаїв, НКТС та РЦ з 
надання БВПД у Миколаївській області, організатор
- Семінар-нарада з питань інформаційно-аналітичної діяльності для 
співробітників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
06.04.2016. Миколаїв, НКТС та РЦз надання БВПД у Миколаївській області, 
співорганізатор, доповідач
- Тренінг для тренерів «Медіаграмотність для громадян», Академія української 
преси, 04-05.11.2015, участник
- Регіональний круглий стіл Обговорення пропозицій щодо Стратегії державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, 09.09.2015, 
Одеса, 05СЕ, експерт
- Всеукраїнська науково-практична конференція із захисту населення від 
шкідливого інформаційного впливу «Під променем пропаганди - 2», Миколаїв, 
25.03.2015, НКТС. організатор
- Всеукраїнський форум організаційного розвитку, 4-5 грудня 2014, Київ, 15АК, 
доповідач
- Цикл практичних семінарів із застосування он-лайн інструментів обробки 
інформації в 10 областях України, жовтень-грудень 2014, НКТС, організатор
- Конкурс мікрогрантів для громадських організацій південних і східних 
регіонів України, вересень 2014, НКТС, організатор
- Науково-практична конференція «Під променем пропаганди», вересень 2014, 
Миколаїв. НКТС. організатор
- Конкурс мікрогрантів для громадських організацій південних регіонів 
України, квітень-травень 2014, НКТС, організатор
- Науково-практична конференція «ТехФорум Київ. Створення цифрового
майбутнього для громадянського суспільства України», 14-15 листопада 2013, 
Київ, РАБ, учасник __________________________________
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- Цикл телепередач «Миколаїв он-лайн» на каналі «Моріон» та Інтернет-ТВ 
Ц8С (Цкгаіпе ВосіаІ Соттипііу). липень-жовтень 2013, РА8, ведучій
- Семінар-тренінг «Тактика малих правозахисник груп - 2», 28-29 березня 2013, 
Миколаїв, НКТС, організатор
- Науково-практична конференція «ТехКемп Івано-Франківськ», 16.05.2013, 
РАЗ, учасник
- Конференція «Форми участі громадян в прийнятті рішень органами влади, 12- 
13 квітня 2013, Херсон, ЕЕЦС, учасник
- Семінар «Фінансування політичних партій», 11-12 березня 2013, Одеса, ІРЕЗ
-  1п(егпе\У5-ЦА. учасник
- Науково-практична конференція «ТехКемп Донецьк», 04.04.2013, РАЗ, 
учасник
- Семінар-тренінг «Тактика малих правозахисник груп - 2», 16-19 грудня 2013, 
Миколаїв, НКТС. організатор
- Семінар «Впровадження ситуаційної методики (саье ІеасЬіп§) та технологій 
участі (рагіісіраіогу Тасі 1 іїаііоп) для навчання' громадських лідерів, 26-28 лютого 
2013, Миколаїв, НКГС, організатор
- Семінар «Розробка ситуаційних вправ» (саье ьїибу) для керівників 
громадських організацій, 19-21 грудня 2012, Миколаїв, НКТС, організатор
- Семінар «Соціальна анімація, розробка карт ресурсів і потреб регіону»,
30.11.2012. Миколаїв. НКТС, організатор
- Семінар «Основи розробки соціальних проектів», 31.10.2012, Миколаїв, 
НКТС, організатор
- Науково-практична конференція «Як зробити зміни потрібними суспільству», 
жовтень 2012, Київ, ОЕІКТ, учасник
- Науково-практична конференція «Ефект метелика», жовтень 2012, Київ, 
СЕЦМЕ, учасник
- Науково-практична конференція «ТехКемп Київ», вересень 2012, Київ, РАЗ, 
учасник
- Міжнародний тренінг в галузі прав людини ІНКТЗ-2012, березень-квітень 
2012, Чернігів, Е01ЛТА5, учасник
- Семінар «Навички створення навчальних кейсів», 4-5 лютого 2012, Київ, 
СЕЕ1МЕ, учасник
- Семінар Розробка стратегічних повідомлень, грудень 2011, Херсон, 
Товариство Лева, ЦЕЦ. учасник
- Форум інституційного розвитку громадських організацій, листопад 2011,
Київ, Ц8АЮ. учасник
- Семінар «Консультування та моніторинг органів місцевого самоврядування 
щодо організації доступу до публічної інформації», 15-16 липня 2011, Київ. 
ЕигореАісІ, учасник
Науково-практична конференція «Регламентація питань самоорганізації 
населення законодавством України». 8-1 Р_ітшш-ЛЩ1 Кіповотяп ІКР учясникі

Контактна інформація ІГС
та делегованої особи_______
Можливі напрями роботи 
у громадській раді

ч^ч/іл і а, ш сдтщ ш іа, скилим м
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Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
для формування складу експертно-громадської 
ради виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради

уповноваженого представника ГО «Учбово- 
методичний центр захисту прав людини» на 
участь в установчих зборах з обрання складу 
експертно-громадської ради виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради Кудара 
Бориса Юрійовича

Мотиваційний лист 

Шановні колеги!

Громадська організація, яку я очолюю, підтримує ініціативи громадян, 
спрямовані на вирішення соціальних, культурних, освітніх та інших 
суспільно-значущих проблем. Протягом останніх трьох років я мав нагоду 
презентувати наші напрацювання на засіданнях експертно-громадської ради.

Зокрема, у 2018 році у відповідь на спалах гепатиту у нашому місті 
Центр НКТС створив коаліцію громадських організацій «За безпечну воду» 
Ьіїр5://ут\уТасеЬоок.сот/агоирз/2231993863694639. Громадські активісти 
провели незалежну експертизу якості питної води, створили електронну 
карту безпечних пунктів її продажу і сприяли забезпеченню прозорості 
інформації про якість питної води у Миколаєві Нцр://Ьг- 
агіуосасу.тк.иа/ргоіесіз/ргоіесі-ваїе-ууаіег/.

У 2019 році співробітники і волонтери НЯТС створили цикл з 24-х 
радіопередач НйрзГ/зоипбсІоиб.сот/кибаг-Ьогіз на основі реальних історій 
пенсіонерів, які стали жертвами маніпуляцій з боку не доброчесних політиків 
під час президентських і парламентських виборів ЬЦр://Ьг- 
абуосасу.тк.иа/ргоіесІз/йтДЬЇиІ-гасІіо/.

Того ж, 2019 року ми звернули увагу на проблему т.зв. «шкільних 
поборів» і провели комплекс заходів для вирішення цієї проблеми. У період з 
травня 2019 по червень 2020 року наші експерти провели два аналітичні 
дослідження Ькр://Ьг-асІуосасу.тк.иаЛур-сопіеп1:/ир1оасІ5/2019/06/01 -Кибаг- 
НКТС-зсЬооІ апаїуї 190102,рсіГ і Ьіїр:/АуууууТгап.тк.иаАур-
сопІепі/ир1оаб5/2020/03/Роб%20Геї%20МЕК°/о20Апа1ії-5сЬоо1 20031 бе.рсії, 
створили громадську коаліцію «Прозорі шкільні бюджети Миколаєва»



Ьир5://\у\у\у.ШсеЬоок.сот/егоир5/322348405381019 і сприяли тому, що 
Миколаїв став чотирнадцятим містом в Україні, в якому впроваджується 
Система відкритих шкільних бюджетів Нпр://Ьг-
ас!уосасултік.иа/2019/08/23/ореп-5сЬоо1-8 190819/. Відтепер, завдяки системі 
Ореп 8сЬоо1 іп ІМ батьки школярів можуть контролювати і планувати 
бюджети шкіл.

З 2020 року наша організація захищає пенсіонерів, які вважають, що їх 
права порушені унаслідок застосування карантинних заходів по СОУЮ-19. 
На сьогоднішній день Центр НКЛГС успішно реалізував проект «Захист прав 
пенсіонерів та моніторинг бюджетних витрат по СОУГО-19 громадськими 
префектами у південних областях України» і продовжує роботу у складі 
створеної нами коаліції неурядових організацій «За чесну медицину» 
НЦр5://\у\у\у.їасеЬоок.сот/цгоир5/3040855541 14395.

На сьогоднішній день Учбово-методичний центр захисту прав людини 
провів для активних громадян з Миколаївської, Херсонської та 
Кіровоградської областей цикл тренінгів із застосування сучасних цифрових 
інструментів для аналізу медичних закупівель та захисту прав пацієнтів 
поважного віку Иир://Ьг-асІУОсасу.тк.иа/ргоіес1:з/тесііса1-ргосигетепІ-
сопїго1/%с1 1 %81 усіе-ігаіпіпцз-тесі/. В результаті учасники тренінгів активно 
долучились до аналізу закупівель по процедурі СОУГО-19
ЬПр5://І55ии.сот/Ьгїс/бос5/Ьоок а5 98рр соуег.

Значною частиною наших досягнень ми зобов’язані партнерству з 
коаліцією НУО «Громадська префектура» і підтримці ЕГР.

Вважаю найбільш пріоритетними напрямками діяльності ЕГР 
забезпечення прозорості і ефективності бюджетних процесів в сфері екології, 
медицини і освіти.

Раніше я не працював у дорадчих органах, тому не маю пропозицій 
щодо удосконалення їх роботи. Але, сподіваюсь, що мій досвід управління 
соціальними проектами буде корисним і для експертів місцевого 
самоврядування і для громади. У разі підтримки моєї кандидатури вважатиму 
за честь працювати у складі ЕГР і допомагати миколаївцям у вирішенні 
проблем, які їх турбують.

28.02.2021


