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Стан розробки, ухвалення та реалізації 
регіональних цільових програм сприяння 
розвитку громадянського суспільства в 
Україні  
Дві області України не мають ентузіазму розвивати громадянське 
суспільства 

Наразі лише Тернопільська та Черкаська області не ухвалили 
регіональні програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства. У Тернопільській області програма подана обласної 
державної адміністрацією на розгляд обласної ради, але ще не була 
розглянути обласною радою. Натомість, у Черкаській області 
програма вже декілька місяців проходить погодження між 

структурними підрозділами обласної державної адміністрації.  

Херсонська ОДА 

З метою оптимізації обласних цільових програм Програма сприяння 
розвитку громадянського суспільства «Свідома громадськість та 
відкрита влада» була об’єднана із програмою відродження та розвитку 
козацьких традицій «Херсонщина - колиска козацтва» та програмою 
розвитку національних меншин Херсонської області. Зміни до обласної 
програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Свідома 
громадськість та відкрита влада» на період до 2015 року схвалено на 
грудневій сесії обласної ради. 

При цьому заходи щодо сприяння розвитку громадянського суспільства 
не були скорочені.  

Ознайомитися з оновленою програмою можна за посиланням:  
http://www.oblrada.ks.ua/index.php?id=14702  

 

Новини політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства  
607 планів розвитку громадянського суспільства 

Відтепер кожне міністерство, державна служба, обласна чи районна 
адміністрація плануватиме свою діяльність щодо розвитку 
громадянського суспільства та звітуватиме про досягнуті результати. 
Такі вимоги ставить Порядок планування та моніторингу реалізації 
органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджений 
постановою КМУ від 25.12.2013 р. № 968.  

Постанова має повернути питання сприяння розвитку громадянського 
суспільства на порядок денний кожного органу виконавчої влади. Для цього такі органи 
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готуватимуть щорічні плани та звіти про результати своєї діяльності щодо розвитку 
громадянського суспільства. При цьому діяльність органів виконавчої влади не 
обмежуватиметься консультаціями з громадськістю щодо другорядних питань. Натомість, 
вони муситимуть виконувати також такі завдання, як створення умов для фінансової 
стабільності НУО, делегування НУО окремих функцій щодо реалізації політики в 
гуманітарній та соціальній сферах, залучення НУО до соціального діалогу, а також 
підвищення власної кваліфікації у роботі з громадськістю.  

Утім, належне змістовне наповнення планів та звітів, як і завжди, потребує громадської 
участі. Для забезпечення цього на органи виконавчої влади покладено обов’язок проводити 
публічне громадське обговорення проектів планів та звітів, готувати остаточні документи з 
урахуванням отриманих пропозицій громадськості, а також аналізувати зауваження та 
пропозиції громадськості в ході моніторингу своєї діяльності з розвитку громадянського 
суспільства.  

Організація планування та моніторингу діяльності органу влади щодо розвитку 
громадянського суспільства покладена на структурні підрозділи у зв'язках із громадськістю. 
Саме до цих підрозділів варто звертатися зацікавленим громадським організаціям у січні-
лютому – для участі у підготовці звітів органу влади щодо розвитку громадянського 
суспільства (звіт має бути оприлюднений до 1 березня) та у листопаді – для участі у 
підготовці планів діяльності на наступний рік (проект плану має бути оприлюднений до 15 
листопада). Зокрема, у такій спосіб можна змусити Міністерство внутрішніх справ навчити 
своїх співробітників відкривати документи для громадської експертизи.  

Український незалежний центр політичних досліджень за підтримки Міжнародного фонду 
"Відродження" брав активну участь у розробці та адвокатуванні Порядку планування і 
моніторингу Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.  

Ознайомитися із текстом Порядку можна за посиланням: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/968-2013-%D0%BF 

Поради щодо змісту заходів на виконання завдань Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства наведено у видання Українського 
незалежного центру політичних досліджень "Державна політика сприяння розвитку 
громадянського суспільства. Методичні рекомендації": 
http://www.ucipr.kiev.ua/userfiles/state_policy_CSO2013.pdf  

 

Цікаві практики налагодження взаємодії 
органів виконавчої влади  та ІГС  

Сумська ОДА 

Порядок організації проведення Сумською ОДА консультацій з 
громадськістю затверджено розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації. Розпорядження від 05.12.2013 № 502-ОД передбачає:  

 підготовку щомісячних планів проведення консультацій з 
громадськістю та щоквартальних звітів про їх виконання;  

 обов’язкову організацію публічних заходів у рамках   
громадського  обговорення;  
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 проведення навчальних семінарів з питань організації консультацій з громадськістю 
для працівників структурних підрозділів ОДА;  

 визначення у кожному структурному підрозділі ОДА особи, відповідальної за 
проведення консультацій з громадськістю в межах компетенції підрозділу.  

Координація консультацій з громадськістю покладена на Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.  

Із текстом розпорядження можна ознайомитися за посиланням:  

http://sm.gov.ua/uk/dokumenty.html?task=view&id=4729  

 

 

Регіональні заходи на виконання програм 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства 
 

АНОНСИ ЗАХОДІВ 

Чернігівська ОДА 

Відкрито громадське обговорення проекту звіту про виконання у 2013 році 
обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського 
суспільства на 2012—2015 рр. 

«Чернігівська громада».  

Зауваження та пропозиції до проекту звіту прийматимуться Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації до 21 лютого 2013 року.  

Із детальнішою інформацією про обговорення та проектом звіту можна ознайомитися за 
посиланням:  

http://cg.gov.ua/index.php?id=82158&tp=0   

 

Волинська ОДА 

Звіт про виконання заходів Програми буде публічно презентовано на 
щорічному регіональному Форумі інститутів громадянського суспільства, 
проведення якого заплановано на 1-й квартал 2014 року. 
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Луганська ОДА 

Відкрито громадське обговорення проекту регіонального плану заходів з 
реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні.  

Із більш детальною інформацією про обговорення та проектом плану 
можна ознайомитися за посиланням:  

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-
info/2014/01/23/uvp-kg-info_63328.html  

Триває громадське обговорення проекту звіту про реалізацію регіональної Програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області у 2013 році   

Із більш детальною інформацією про обговорення та проектом звіту можна ознайомитися за 
посиланням:  

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/uprvp-kg/uvp-kg-info/2014/01/15/uvp-kg-
info_62885.html  

 

Сумська ОДА 

Сумська ОДА розпочала підготовку до проведення конкурсу «Краща 
громадська організація 2013 року» (спільно з громадською радою при 
Сумській ОДА). 

Детальну інформацію про проведення заходів можна отримати в управлінні 
комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації за 
телефоном (0542) 22-12-40 (головний спеціаліст відділу аналітичного 

забезпечення та консультацій з громадськістю Чкана Любов В’ячеславівна). 

 

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ  

Житомирська ОДА 

 Перший в Україні Меморандум про співпрацю між обласною владою і 
молодіжним активом підписано на Житомирщині 

25 грудня відбулось урочисте підписання шестистороннього 
Меморандуму про співпрацю між Житомирською обласною державною 
адміністрацією, Житомирською обласною радою, департаментом сім’ї, 
молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, 
Молодіжним Активом Розвитку, Житомирською обласною колегією 

Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України, студентським 
ректоратом Житомирського державного технологічного університету. 

Установчі Збори Молодіжного Активу Розвитку Житомирської області відбулися 16 грудня 
2013 року під час яких було затверджено Положення. 
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До складу Молодіжного Активу Розвитку входять молодіжні лідери: Віталій Сівко, 
Владислав Савіцький, Сергій Цвяк, Наталія Папіжук, Сергій Мордюк, Сергій Білоусов, Анна 
Шамрай, Олена Загоровська, Олексій Федоренчик, Ольга Добрякова, Євгеній Таранець, 
Ольга Савченко, Ярослав Веретін, Людмила Літвінова, Олена Грабчук та Вікторія 
Безсмертна.  

Із більш детальною інформацією можна ознайомитися на порталі Молоді Житомирської 
області – www.PortalMolodi.com.ua 

 

Кіровоградська ОДА 

12 листопада 2013 року у приміщенні Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати за участю голови обласної державної 
адміністрації Ніколаєнка А.І. та голови обласної ради Ковальчука М.М. 
відбувся Форум Громадських рад на тему: "Влада і громадськість. 
Перспектива соціального партнерства." Модератором Форуму виступив 
заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації 
Рєзнік В.В. Участь у Форумі взяли голови райдержадміністрацій, міські 
голови, голови громадських рад при районних державних адміністраціях 
та міськвиконкомів, керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, представники громадських організацій та представники засобів 
масової інформації. За підсумками роботи учасники Форуму ухвалили резолюцію, яка 
передбачає створення Ради голів громадських рад. 

Протягом грудня 2013 року було проведено низку семінарів для працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування щодо проведення консультації з 
громадськістю та сприяння проведенню громадської експертизи  

 

Луганська ОДА 

Продовжується навчання представників неурядових організацій 
Луганщини в рамках "Обласної школи громадського активіста".  
Другий інтерактивний тренінг в рамках роботи «Обласної школи 
громадського активіста» відбувся в облдержадміністрації 22 листопада 
2013 року. У ході заняття були розглянуті питання грантової підтримки 
громадських ініціатив, а також PR-супроводу діяльності інститутів 
громадянського суспільства. Під час тренінгу розглядалися такі 

практичні питання, як механізми пошуку фінансування, у тому числі міжнародного, 
пріоритетні напрямки такого фінансування,  заповнення аплікаційних форм для участі в 
конкурсах. Учасники тренінгу виконали практичне завдання з PR- супроводу діяльності 
власної організації, що підтверджує важливість уміння правильно висвітлювати свою роботу. 

Із більш детальною інформацією про захід можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/uvp/news/2013/11/22/news_60297.html) 
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Львівська ОДА 

Пройшло громадське обговорення проекту Регіональної програми 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Львівській області на 2014-2018 роки. 

Із проектом Програми та звітом за результатами консультацій можна 
ознайомитися за посиланням:  http://loda.gov.ua/oda/hromadyanske-
suspilstvo/konsultatsiji-z-hromadskistyu 

Завершено навчання державних службовців із залучення громадськості 
до процесу формування та реалізації державної і регіональної політики. Проведено 3 
дводенних навчальних заходи. 25-26 листопада – 18 держ.службовців, 27-28 листопада – 17 
держ.службовців, 2-3 грудня – 15 держ.службовців 

 

Презентовано звіт про виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного 
простору та громадянського суспільства у Львівській області за 2013 рік 

Із більш детальною інформацією про захід можна ознайомитися за посиланням:   

http://loda.gov.ua/prezentovano-zvit-pro-vykonannya-rehionalnoji-prohramy-spryyannya-rozvytku-
informatsijnoho-prostoru-ta-hromadyanskoho-suspilstva-u-lvivskij-oblasti-za-2013-rik.html 

 

Одеська ОДА 

Форум громадських організацій Одеської області 

29 листопада 2013 року в рамках Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Одеській області на 2012-2014 роки за 
участю голови обласної державної адміністрації М.Скорика відбувся 
Форум громадських організацій Одеської області.  

У ході заходу було презентовано публічний звіт про підсумки реалізації 
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській 
області у 2013 році та Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській 
області у 2013 році. 

Під час заходу заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації 
П.Хлицов нагородив 69 переможців обласних конкурсів «Волонтер року», «Благодійник 
року», конкурсу журналістів на краще висвітлення проблем громадянського суспільства.  З 
актуальних питань громадянського суспільства виступили відомі та активні представники 
громадськості області:  

-  Стан громадянського суспільства в Україні і завдання громадського активу з його 
розвитку (голова Одеського суспільного інституту соціальних технологій А. Крупнік); 

-   Мотивація волонтерів (президент БФ «Добрий самарянин» П. Сердиченко); 

- Адвокасі в дії (голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської 
організації «Комітет виборців України» А.Бойко); 
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- Використання потенціалу FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM для просування проектів 
(експерт з соціальних та бізнес комунікацій Б.Ходорковський); 

Крім того, учасникам була надана можливість попрацювати в секціях під керівництвом 
досвідчених тренерів, за наступними напрямами:  

- Як організувати масштабний соціальний проект 

- Засоби залучення туристів до Одеського регіону  

- Мотивація волонтерів  

- Соціальний проект: як підвищити ефективність 

- Фандрайзинг,  гранти 

- Інструменти налагодження взаємодії громадських організацій та бізнес-структур 

- Використання потенціалу FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM для просування 
проектів 

- Соціальне підприємництво.  

 

 

Конкурси проектів для підтримки ІГС в межах 
регіональних програм сприяння розвитку 
громадянського суспільства  
 

Одеська ОДА 

Визначено перелік переможці конкурсу проектів, розроблених 
громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання яких 
надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 
2014 році.  

В результаті підрахунку балів комісія вирішила надати фінансування тим 
організаціям, які набрали понад 500 балів. Місця та кошти розподілились 
таким чином: 

1. Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів “Союз 
організацій інвалідів України”. Проект: Створення мережі Громадських центрів по 
інформаційно-консульта-тивній підтримці комплексного соціально-правового 
обслуговування мало-мобільних категорій громадян Одеського регіону – 574 бали (34200 
грн. – 100% фінансування проекту). 

2.  Молодіжна громадська організація «Лідер Плюс». Проект: «Спортивна нація 
Овідіопольського району» - 556  балів (30800 грн. . – 100% фінансування проекту). 

3.  Громадська організація «Спілка митців «Берег Овідія». Проект: «Арт-туризм» 
Міжнародний пленер 2014 року – 524 бали (37000 грн.). 
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4. Наукова громадська організація «Комітет біологічної безпеки». Проект: Громадська 
комплексна програма «Екологічне мислення» - 522 бали (37000 грн.). 

5. Громадська організація «Одеський регіональний центр соціально-економічного 
моніторингу та правової інформації «Альтернатива». Проект: Доступність нормативно-
правових актів та проектів рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування Одеської області для громадського обговорення на єдиному веб-порталі – 
517 балів (37000 грн.). 

6. Спортивно-оздоровчий туристський клуб «ГАЛС». Проект: Спортивно-краєзнавчий 
похід-експедиція «Шляхами таємниць сивої давнини Овідіопольщини» - 515 балів (37000 
грн.). 

7. Всеукраїнська громадська організація «Наші Діти» Проект: «Європейські методики 
для підтримки співпраці громади та органів врядування у вирішенні питань суспільного 
розвитку та вдосконалення діяльності» - 505 балів (37000 грн.) 

Ознайомитись з протоколом засідання конкурсної комісії можна в рубриці "Конкурс 
проектів". 

 

Зверніть увагу! 

З 2013 року Одеська ОДА проводить конкурси проектів для підтримки ІГС до початку 
бюджетного року, в якому планується надання такої підтримки. Так, конкурс проектів для 
підтримки у 2014 році було оголошено у листопаді 2013 року. Це дозволяє ІГС-переможцям 
конкурсу реалізовувати підтримані проекти вже у першому кварталі бюджетного року.  

Більш детальну інформацію про конкурс проектів ІГС у рамках Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Одеській області можна отримати за посиланням: 

http://uvp.odessa.gov.ua/konkurs-proektv/  

 

Зверніть увагу! 

Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу преоктів для підтирмки ІГС за рахунок 
бюджетних коштів надано у виданні УНЦПД "Як проекті конкурсу проектів Як провести 
конкурс проектів для фінансової підтримки громадських організацій та творчих спілок?". 

Видання доступне за посиланням: http://www.ucipr.kiev.ua/files/books/contest_NGO2012.pdf 

  

 

 

 


