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Шановні друзі, читачі, колеги, партнери 
та однодумці!

ІА «Центр журналістських розслідувань Полтавщини «МедіаДоказ» 
пропонує вашій увазі публічний звіт за перші півроку своєї діяльності.

Ми – неприбуткова громадська організація, створена 
03.06.2022 року.
Наша команда вірить, що війна – не може бути приводом для 
замовчування важливої інформації. Ми виступаємо за 
відкритість і прозорість бюджетних витрат, прийнятих владою 
рішень, справедливий розподіл матеріальних ресурсів. 

МедіаДоказ працює, щоб мешканці Полтавщини могли знати і 
впливати на життя області, змінювати систему та разом з 
нашою командою викривати несправедливість, марнотратство 
та корупцію. Ми віримо, що з таких невеликих кроків почнуться 
зміни у нашому регіоні.



У січні 2022 року група журналістів об’єднала свій досвід і знання для створення медіа, що буде 
керуватися насамперед фактами й інтересами громади, без огляду на позицію власників. 

У лютому наші плани, зупинило повномасштабне вторгнення російської армії, але за кілька місяців ми 
зрозуміли, що в умовах воєнного стану й інформаційної війни мешканці області потребують об’єктивної 
інформації. Крім того, моніторинг рішень органів місцевого самоврядування показав - контроль за 
розподілом фінансів та діяльністю посадовців став тільки більш актуальним. 

Тож влітку за фінансової підтримки партнерів: ГО «Інститут розвитку регіональної преси» за підтримки 
EUACI, у рамках проєкту «Допомога в створенні і фінансова підтримка під час війни» нам вдалося 
реалізувати проєкт «Центр журналістських розслідувань Полтавщини «МедіаДоказ».

Наша команда:

Оксана Цокур, редакторка Альона Маліченко, 
журналістка, голова ГО Вікторія Харченко, SMM-ниця



Про що ми пишемо і чому

«МедіаДоказ» був створений для того, щоб мешканці 
Полтавщини мали доступ:

› до інформації про розподіл бюджетних коштів, дії та 
бездіяльність владних структур, органів правопорядку та 
наближеного бізнесу;
› до аналітичних матеріалів, що ґрунтуються на фактах;
› до розслідувань та публікацій без політичного 
забарвлення чи огляду на позицію власника медіа.
 
Наша мета:

› дотримуватися професійних журналістських стандартів;
› розвивати регіональну розслідувальну журналістику;
› сприяти зміцненню незалежних регіональних медіа;
› формувати громадянське суспільство.



Наша діяльність у 2022 році:

Створили сайт mediadokaz.pl.ua та офіційні сторінки медіа у 
соціальних мережах

Написали 53 запити до органів місцевого самоврядування

Підготували і опублікували 44 новини про воєнні дії та 
корупційні злочини

Підготували і опублікували 43 аналітичні публікації, 
розслідування та спростування фейків



Наша діяльність у 2022 році:
Журналісти і редактори регіональних 
центрів журналістських розслідувань 

обговорили, які теми з'явилися під час 
воєнного стану, а які залишились 

актуальними з довоєнних часів і що не 
можна замовчувати, навіть під час такого 

складного для нашої держави періоду.

Редакторка Оксана Цокур взяла участь у 
дискусійній панелі на 14-й всеукраїнській 
конференції журналістів-розслідувачів 
“Журналістські розслідування під час 
війни в Україні: колаборанти, воєнні 
злочини, корупція в гуманітарній 
допомозі”. 



Наша діяльність у 2022 році:

Матеріал журналістки Альони 
Маліченко “Конфлікт інтересів по-
кременчуцьки, або Історія однієї 
електрозаправки” був відібраний 
для конкурсу міністипендій “(Не)
такі справи – 2” від Інституту 
розвитку регіональної преси



Наша діяльність:

За чотири місяці з 
моменту існування наш 
сайт відвідали понад 10 
тисяч користувачів, які 
переглянули 7,2 тисяч 
сторінок



Наші найпопулярніші публікації у 2022 році на сайті:



Наша аудиторія у 2022 році:

Сайт mediadokaz.pl.ua
10 тис. переглядів сторінок сайту
7,2 тис. сеансів на сайті
3,6 тис. залученість читачів на сайті

Сторінка у Facebook:
724 підписники (вподобання сторінки та читачів)
55 тис. охоплено від заснування сторінки
18 тис. взаємодій 

Канал у Telegram:
44 підписники

У 2023 р. плануємо сторінку в Instagram, 
канал на Youtube

Аудиторія сайту:



Наші найпопулярніші публікації у 2022 році у Фейсбуці:



Наша аудиторія у Фейсбук у 2022 році:



Наш бюджет:
Отримали 150 тис. грн. фінансової підтримки партнерів: ГО «Інститут розвитку регіональної 
преси» за підтримки EUACI, у рамках проєкту «Допомога в створенні і фінансова підтримка під час 
війни» нам вдалося реалізувати проєкт «Центр журналістських розслідувань Полтавщини 
«МедіаДоказ».

Загальна сума витрат – 118 508 грн. Залишок коштів на кінець року – 31492



Дякуємо за підтримку нашим партнерам, які 
підтримують розвиток незалежної журналістики 

на Полтавщині!

ГО “Інститут розвитку Регіональної преси”

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI)



Читайте нас:

САЙТ 
mediadokaz.pl.ua FACEBOOK TELEGRAM

Наші контакти:
Телефон: +380 961485574
Ел.пошта: mediadokaz@gmail.com
Наша адреса: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Володимира Великого, б.60, оф.104.

Допомогти фінансово:
ГО «Інформаційна агенція «Центр журналістських

розслідувань Полтавщини "МедіаДоказ"»
ЄДРПОУ 44811262

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, 
код банку 305299)

Р/р UA 703052990000026005001210789
Призначення платежу: 

безповоротна фінансова допомога 


