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Про затвердження Регіональної цільової програми
сприяння розвитку громадянського суспільства

в Одеській області на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  громадські 
об’єднання»,  Стратегії  економічного  та  соціального  розвитку  Одеської 
області  до 2020 року,  затвердженої  рішенням Одеської  обласної  ради від  
21 грудня  2015 року № 32-VII,  з  метою створення  сприятливих умов для 
розвитку в Одеській області громадянського суспільства, різноманітних форм 
демократії  участі,  налагодження  ефективної  взаємодії  громадськості  з 
органами державної  влади та  органами місцевого самоврядування  обласна 
рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Регіональну  цільову  програму  сприяння  розвитку 
громадянського  суспільства  в  Одеській  області  на  2018-2020  роки  (далі  – 
Програма), що додається.

2.  Обласній  державній  адміністрації  протягом  2018-2020  років 
передбачати  в  обласному  бюджеті  на  відповідний  рік  асигнування  для 
реалізації заходів Програми.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію 
обласної ради з питань прав людини, свободи слова та інформації.

Голова обласної ради                                                                 А.І. Урбанський
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1. Визначення проблем, на розв’язання яких
спрямована Програма

Міжнародні агенції, оцінюючи сучасний стан суспільної активності та 
громадської  самоорганізації  в  Україні,  відзначають  позитивну  динаміку 
демократичного  розвитку  протягом  останніх  двох  років.  За  оцінками 
міжнародної  неурядової  організації  Freedom  House,  після  найгірших 
показників інтегрального індексу демократії в 2012-2014 рр. Україні вдалося 
поліпшити рейтинг розвитку демократії.

Рейтинг демократичності управління на рівні центральної влади виріс з 
6,00  до  5,75  балів  (найвищий  показник  цього  рейтингу  –  1  бал)  завдяки 
стабілізації політичної ситуації в державі та продовженню функціонування 
основних  демократичних  інститутів  після  політичної  кризи  і  загострення 
кризи  безпеки  в  2014  році.  Рейтинг  демократичності  управління  на  рівні 
органів  місцевого  самоврядування  зріс  з  5,50  до  5,25  балів  завдяки 
відчутному  прогресу  в  формуванні  територіальних  громад  відповідно  до 
норм нещодавно прийнятого законодавства. Лідируючі позиції порівняно із 
іншими  показниками  демократичного  розвитку  посідає  напрям 
«громадянське суспільство» – його рейтинг зріс з 2,75 до 2,25 балів1.

Україна  раніше  ніколи  не  відзначалася  активною,  організованою 
спроможністю  великих  мас  громадян  впливати  на  дії  влади,  хоча 
переважаюча більшість громадян переконані в тому, що саме вони повинні 
мати реальний вплив на прийняття державних рішень. Криза 2014 року ще 
більше  поглибила  проблему  розриву  між  сприйняттям  громадянами  свого 
належного  місця  в  розподілі  суспільної  влади  та  реальним  становищем. 
Значна  частина  громадян  України  переконана,  що  має  брати  участь  у 
діяльності  громадських об’єднань, зокрема у здійсненні ними контролю за 
державними органами.

З  початком кризи довіра  саме до громадських організацій  знизилася 
порівняно менше, ніж довіра до інших соціальних інститутів – суспільство 
покладає  надії  на  те,  що  розширення  діяльності  громадських  організацій, 
інших структур громадянського суспільства може посприяти реформуванню 
держави та суспільства. Кількість громадських організацій в Україні постійно 
повільно зростає, проте дані соціологічних опитувань не фіксують кількісних 
змін постійних членів громадських організацій, що засвідчує мобілізаційний 
характер участі громадян в діяльності громадського сектору2.

Не є виключенням й Одеська область: якщо на 01.01.2015 на Одещині 
було зареєстровано 5289 громадських об’єднань3, на 01.01.2017 – 54864, то за 
станом на 01.01.2018 загальна кількість громадських об’єднань в Одеській 

1 Nations  in  Transit  Ratings  and  Averaged  Scores  //  [Електронний ресурс]  –  Режим доступу: 
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine 
2 Розвиток  громадянського  суспільства  України  в  умовах  внутрішніх  і  зовнішніх  викликів  /  В.  М. 
Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського. – К.: НІСД, 2016. – 72 с.
3 Стратегія  економічного  та  соціального  розвитку  Одеської  області  до  2020  року  (актуалізована)  //  
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf
4 Реєстр громадських об’єднань // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rgo.informjust.ua/ 

http://rgo.informjust.ua/
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/32-VII.pdf
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine


області склала 6014, що на 528 об’єднань більше, ніж рік тому. Проте, про 
свою активність заявляють близько 40,1% від їх загальної кількості5.

Кількість громадських об’єднань майже порівну розподілена за містами 
та  районами  Одеської  області:  34,15%  від  їх  загальної  кількості 
зареєстровано в м. Одесі, 26,71% - в інших містах Одеської області, 39,14% - 
є районними структурами.

Розподіл  кількості  громадських  об’єднань  за  містами  і  районами 
Одеської  області  є  досить  нерівномірним.  Найбільша  кількість  діючих 
міських  громадських  об’єднань  у  м.  Южне  та  Чорноморськ  –  3,1  та  2,3 
відповідно  об’єднань  на  1000  осіб  наявного  населення,  найменша  –  у
м.  Одеса  (0,73).  У  середньому  в  містах  функціонує  1,75  громадських 
об’єднань на 1000 осіб населення.

Найбільша  кількість  діючих  районних  громадських  об’єднань  в 
Овідіопольському,  Балтському,  Ананьївському,  Миколаївському, 
Любашівському та Біляївському районах – по 2,12, 1,39, 1,32, 1,32, 1,19 та 
1,06 об’єднань на 1000 осіб наявного населення відповідно, найменша – в 

5 За даними реєстру громадських об’єднань управління комунікацій та інформаційної політики Одеської  
облдержадміністрації



Іванівському  районі  (0,11  об’єднань  на  1000  осіб  наявного  населення).  У 
середньому в районах функціонує 0,81 громадських об’єднань на 1000 осіб  
населення.

Більшість організацій, що зареєстровані в області, поширюють свою 
діяльність на територію міст обласного значення та рідко охоплюють інші  
населені пункти – на міста у середньому припадає 1,75 діючих громадських  
об’єднань на 1000 осіб наявного населення, на райони – лише 0,81, тобто в 2  
рази менше. Кількість дієвих громадських організацій в більшості районах  
області  недостатня  (за  виключенням  Овідіопольського,  Балтського,  
Ананьївського, Миколаївського, Любашівського та Біляївського районів).

Більшість  громадських об’єднань  мають професійну спрямованість  – 
54,85% від їх загальної кількості; 42,5% - фізкультурно-спортивні; 29,76% - 
культурно-просвітні, екологічні, національних та дружніх зв’язків; 24,65% - 
правозахисні,  а  також спрямовані  на розвиток певних територій;  21,44% - 
об’єднання  інвалідів,  ветеранів,  учасників  бойових  дій.  Молодіжних 
об’єднань  громадян  –  12,87%,  дитячих  –  5,11%,  жіночих  –  4,67%  від 
загальної кількості громадських об’єднань області.

Найбільш  численними  громадськими  об’єднаннями  з  фіксованим 
членством є такі, що спрямовані на поліпшення соціального та матеріального 
становища окремих цільових груп. Найбільш структурованими – ветеранські, 
профспілкові  організації,  а  також  організації,  що  захищають  інтереси 
інвалідів, чорнобильців, учасників бойових дій.



Частка молодіжних громадських об’єднань районів області ще менша  
–  якщо  у  містах  частка  зазначених  об’єднань  становить  7,44%,  то  у  
районах  –  5,43%.  Аналогічна  ситуація  спостерігається  і  з  дитячими  
громадськими об’єднаннями: у містах їх частка становить 3,46%, у районах  
– лише 1,65% від загальної кількості громадських об’єднань.

Аналогічна ситуація з правозахисними громадськими об’єднаннями та 
об’єднаннями,  що  спрямовані  на  вирішення  проблем  територіального 
розвитку:  серед  міст  обласного  значення  найбільша  кількість  зазначених 
активних організацій функціонує в мм. Ізмаїл та Южне, найменша – у мм. 
Балта та Біляївка.



Серед  районів  Одеської  області  найбільша  кількість  громадських 
об’єднань,  що спрямовані  на  захист  прав  та  інтересів  населення,  а  також 
територіальний розвиток, функціонує в Миколаївському, Ананьївському та 
Овідіопольському  районах  –  0,63,  0,45  та  0,41  об’єднань  на  1  тис.  осіб 
наявного населення.  В таких районах, як Великомихайлівський, Окнянський,  
Савранський,  Татарбунарський  та  Ширяївський  активні  громадські  
об’єднання зазначеного спрямування взагалі відсутні; в 9 районах області їх  
кількість не досягає 1 на 10 тис. осіб наявного населення.



Існуючий потенціал інститутів громадянського суспільства не повною  
мірою  використовується  органами  публічної  влади  для  розв’язання  
територіальних  суспільно-значущих  проблем.  Спостерігається  
формалізований і безсистемний підхід у використанні різноманітних форм 
залучення громадськості як до формування і  впровадження державної та  
регіональної політики, так і вирішення питань місцевого значення.

Так,  за  2016 – першу половину 2017 року в п’яти районах Одеської 
області  не  було  проведено  жодної  консультації  з  громадськістю;  в  інших 
районах (за виключенням Біляївского, Великомихайлівського, Кодимського, 
Лиманського  та  Подільського)  консультації  з  громадськістю  мають 
несистемний, епізодичний характер6.

Громадські ради функціонують тільки в 14 районах області.

В 13 районах області протягом зазначеного періоду не було проведено 
жодного просвітницького заходу щодо розвитку громадянського суспільства, 
а також не здійснювалися дослідження громадської думки. В інших районах 
(за винятком Любашівського, Ренійського та Саратського) зазначені заходи 
проводилися  вкрай  рідко,  що  фактично  свідчить  про  байдуже  ставлення 
органів  публічної  влади  до  налагодження  комунікацій  з  громадськістю, 
відсутність стимулювання розвитку та активності інститутів громадянського 
суспільства.

6 Тут  і  далі  використано офіційні  дані,  представлені  райдержадміністраціями Одеської  області  на  запит 
управління комунікацій та інформаційної політики Одеської облдержадміністрації



Аналогічна  ситуація  склалася  і  в  містах  обласного  значення  (за 
винятком  м.  Подільськ,  в  якому  було  проведено  144  консультації  з 
громадськістю за зазначений період).

Громадські ради функціонують в 5 із 9 міст обласного значення.



Активність громадських об’єднань Одеської області є нерівномірною та 
має переважно ситуаційний характер. Інститути громадянського суспільства 
часто демонструють неготовність до співпраці з органами публічної влади та 
небажання  брати  часткову  відповідальність  за  вирішення  суспільно-
значущих проблем.

Так,  в  результаті  248  консультацій  з  громадськістю,  проведених  у 
містах  обласного  значення,  отримано  лише  13  пропозицій  від  інститутів 
громадянського  суспільства;  в  результаті  985  консультацій,  проведених  у 
районах області  –  269 пропозицій від  громадських об’єднань та 106 – від 
громадських рад.

У переважній більшості районів і в усіх містах обласного значення за 
період 2016 – І  півріччя  2017 року не було здійснено жодної  громадської 
експертизи.  Громадські  експертизи  проводилися  лише в  Ананьївському та 
Роздільнянському районах (4 і 3 заходи відповідно).

За  період  2016  –  І  півріччя  2017  року  в  районах  Одеської  області 
інститутами  громадянського  суспільства  було  виконано  (реалізовано)  65 
програм (проектів,  заходів)  за рахунок коштів місцевих бюджетів; з  них у 
Великомихайлівському – 14, Балтському – 13, Болградському – 10.

В 13 районах області зазначена діяльність не проводилася взагалі.



Щодо  міст  обласного  значення,  то  протягом  зазначеного  періоду 
міськими  інститутами  громадянського  суспільства  було  реалізовано  10 
програм (проектів, заходів) за рахунок коштів місцевих бюджетів, з них 6 – у 
м. Подільськ.

В 4 містах обласного значення зазначена діяльність не проводилася.



За період 2016 – І півріччя 2017 року в містах обласного значення та 
районах  Одеської  області  інститутами  громадянського  суспільства  було 
проведено 355 акцій, в тому числі 58 протестних.

Найбільш  активними  виявилися  громадські  об’єднання 
Овідіопольського,  Кілійського  та  Ренійського  районів  (46,  27  та  21  акція 
відповідно). Не проявили активності в організації публічних (масових) акцій 
організації 13 районів.

Більш  активними  були  громадські  об’єднання  мм.  Чорноморськ, 
Подільськ,  Ізмаїл  та  Южне  (70,  49,  38  та  36  акцій  протягом  зазначеного 
періоду).



Таким чином, інститути громадянського суспільства Одеської області 
за  останні  роки  засвідчили  свою  досить  активну  та  впливову  роль  у 
впровадженні позитивних соціально-політичних змін у регіоні  в цілому та 
територіальних  громадах  зокрема,  проте  у  розвитку  громадянського 
суспільства області існує низка суттєвих проблем, а саме:

- більшість організацій, що зареєстровані в області, поширюють свою 
діяльність  на  територію  міст  обласного  значення  (далі  –  міста)  та  рідко 
охоплюють  інші  населені  пункти  –  на  міста  у  середньому  припадає  1,75 
діючих громадських об’єднань на 1000 осіб наявного населення, на райони – 
лише 0,81, тобто у 2 рази менше; кількість дієвих громадських організацій в 
більшості  районах  області  (за  виключенням  Ананьївського,  Балтського, 
Біляївського, Любашівського, Миколаївського та Овідіопольського районів) 
недостатня для належного акумулювання і реалізації громадських ініціатив, 
здійснення громадянського впливу на формування та реалізацію державної та 
регіональної політики;

-  переважна  більшість  громадських  об’єднань  мають  професійну  та 
фізкультурно-спортивну спрямованість  –  54,85% та  42,5% від  їх  загальної 
кількості; найбільш структурованими є ветеранські, профспілкові організації, 
а  також  організації,  що  захищають  інтереси  інвалідів,  чорнобильців, 
учасників бойових дій; щодо молодіжних та дитячих громадських об’єднань, 
то їх частка серед інших занадто мала: молодіжних об’єднань у містах лише 
7,44% ,  у  районах – 5,43% від загальної  кількості  громадських об’єднань, 
дитячих у містах – 3,46%, у районах – лише 1,65% від загальної кількості 
громадських об’єднань;

-  у  двох  містах  та  в  дев’яти  районах  Одеської  області  кількість 
активних громадських об’єднань, що спрямовані на захист прав та інтересів 
населення, а також на територіальний розвиток, не досягає 1 на 10 тис. осіб 
наявного населення; у п’яти районах зазначені громадські об’єднання взагалі 
відсутні;

- існуючий потенціал інститутів громадянського суспільства не повною 
мірою  використовується  органами  публічної  влади  для  розв’язання 
територіальних  суспільно-значущих  проблем;  спостерігається 
формалізований і  безсистемний підхід у використанні  різноманітних форм 
залучення  громадськості  як  до  формування  і  впровадження  державної  та 
регіональної політики, так і до вирішення питань місцевого значення; за 2016 
–  першу  половину  2017  року  в  п’яти  районах  Одеської  області  не  було 
проведено жодної консультації з громадськістю; в більшості інших районів 
та  міст  зазначені  консультації  проводилися  епізодично;  громадські  ради 
функціонують в 5 із 9 міст обласного значення і лише в 14 районах області;

- активність громадських об’єднань Одеської області є нерівномірною 
та має переважно ситуаційний характер: за період 2016 – І півріччя 2017 року 
в  містах  та  районах  Одеської  області  інститутами  громадянського 
суспільства  було  проведено  355  акцій,  в  тому  числі  58  протестних; 
громадські  об’єднання  двох  міст  та  13  районів  не  проявили  активності  в 
організації публічних (масових) акцій;



-  інститути  громадянського  суспільства  часто  демонструють 
неготовність  до співпраці  з  органами публічної  влади та небажання брати 
часткову  відповідальність  за  вирішення  суспільно-значущих  проблем:  за 
період  2016  –  І  півріччя  2017  року  в  Одеської  області  інститутами 
громадянського суспільства було реалізовано 75 програм (проектів, заходів) 
за рахунок коштів місцевих бюджетів, з них у містах – 10, в районах – 65; в 
13 районах і 4 містах зазначеної діяльності не спостерігалося; в результаті 
248 консультацій з громадськістю, проведених у містах, отримано лише 13 
пропозицій  від  інститутів  громадянського  суспільства;  в  результаті  985 
консультацій,  проведених  у  районах  області,  –  269  пропозицій  від 
громадських об’єднань та 106 – від громадських рад; громадські експертизи 
проводилися лише в Ананьївському та Роздільнянському районах.

Саме  на  розв’язання  цих  проблем  спрямована  Регіональна  цільова 
програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області 
на 2018-2020 роки (далі – Програма).

2. Мета Програми

Мета  Програми –  створення  сприятливих  умов  для  розвитку 
громадянського  суспільства  в  Одеській  області  та  налагодження  дієвої 
взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами публічної влади 
на  засадах  партнерства,  забезпечення  додаткових  умов  для  задоволення 
суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, 
громадської  ініціативи  та  самоорганізації  збільшенням  кількості  активних 
громадських об’єднань області на 10%.

Мету Програми деталізовано через визначення цілей Програми.
Ціль  1.  Забезпечити  подальший  збалансований  розвиток 

інфраструктури громадянського суспільства.
Показники досягнення цілі:
-  збільшення  частки  діючих  (активних)  інститутів  громадянського 

суспільства щорічно на 5% в містах обласного значення, на 15% - в районах 
області;

-  збільшення  частки  дитячих,  молодіжних  громадських  об’єднань,  а 
також  таких,  які  спрямовані  на  захист  прав  та  інтересів  населення  і 
територіальний розвиток, щорічно на 10% в містах обласного значення, на 
20% - в районах області;

-  створення  громадських  рад  в  районах  області  і  містах  обласного 
значення, збільшення щорічно на 10% в містах обласного значення, на 30% - 
в районах області;

-  поширення  діяльності  громадських  організацій  на  всю  територію 
області,  особливо  на  сільські  території, збільшення  кількості  таких 
організацій щорічно на 10% в містах обласного значення, на 20% - в районах 
області.

Взаємозв’язок виявлених проблем і відповідних цілей Програми
Проблема 1 Ціль 1



Переважно мобілізаційний характер 
участі  громадян  в  діяльності 
громадського сектору

Забезпечити подальший збалансований 
розвиток  інфраструктури 
громадянського суспільства

Декомпозиція проблеми (дерево 
проблем)

Декомпозиція цілі (дерево цілей)

Низка  частка  діючих  (активних) 
громадських об’єднань

Забезпечити  збільшення  частки 
активних  (діючих)  громадських 
об’єднань

Занадто  мала  частка  молодіжних, 
дитячих  громадських  об’єднань,  а 
також  таких,  які  спрямовані  на 
захист прав та інтересів населення і 
територіальний розвиток

Забезпечити  збільшення  частки 
дитячих,  молодіжних  громадських 
об’єднань,  а  також  таких,  які 
спрямовані на захист прав та інтересів 
населення і територіальний розвиток

Відсутність дієвих громадських рад 
в районах і містах області

Забезпечити  створення  громадських 
рад  в  районах  області  і  містах 
обласного значення

Більшість  організацій,  що 
зареєстровані в області, поширюють 
свою  діяльність  на  територію  міст 
обласного  значення  та  рідко 
охоплюють інші населені пункти

Забезпечити  поширення  діяльності 
громадських  організацій  на  всю 
територію  області,  особливо  на 
сільські території

Ціль 2.  Забезпечити  системну участь  громадськості  у  формуванні  та 
реалізації  державної,  регіональної  політики,  вирішенні  питань  місцевого 
значення.

Показники досягнення цілі:
- відносна кількість (до попереднього року) проведених консультацій з 

громадськістю,  громадських  експертиз  тощо  при  вирішенні  проблемних 
питань  територіального  розвитку,  збільшення  щорічно  на  10%  в  містах 
обласного значення, на 20% - в районах області;

-  відносна  кількість  (до  загальної  кількості  органів  публічної  влади 
області) консультативно-дорадчих органів, робочих груп, піклувальних рад, 
приймальних комісій тощо,  які  діють в області  за  участю громадськості у 
розрізі  районів та міст обласного значення,  збільшення щорічно на 10% в 
містах обласного значення, на 30% - в районах області;

- частка спільних акцій (заходів), проведених органами публічної влади 
та  інститутами  громадянського  суспільства на  засадах  співпраці, від 
загальної  кількості  акцій (заходів),  проведених в містах і  районах області, 
збільшення щорічно на 10% в містах обласного значення, на 30% - в районах 
області.

Взаємозв’язок виявлених проблем і відповідних цілей Програми
Проблема 2

Формалізований  і  безсистемний 
підхід  у  використанні  різноманітних 
форм залучення громадськості  як до 
формування  і  впровадження 

Ціль 2
Забезпечити  системну  участь 
громадськості  у  формуванні  та 
реалізації  державної,  регіональної 
політики, вирішенні питань місцевого 



державної  та  регіональної  політики, 
так і до вирішення питань місцевого 
значення

значення

Декомпозиція проблеми (дерево 
проблем)

Декомпозиція цілі (дерево цілей)

Епізодичність  таких  форм  локальної 
демократії,  як  консультації  з 
громадськістю, громадські експертизи 
тощо

Забезпечити  проведення 
консультацій  з  громадськістю, 
громадських  експертиз  тощо  при 
вирішенні  проблемних  питань 
територіального розвитку

Низька  ефективність  та 
результативність комунікацій органів 
публічної влади і громадськості

Стимулювати  створення 
консультативно-дорадчих  органів, 
робочих  груп,  піклувальних  рад, 
приймальних  комісій  тощо  у  містах 
та районах області

Недостатнє стимулювання активності 
інститутів  громадянського 
суспільства

Забезпечити  стимулювання 
активності інститутів громадянського 
суспільства з боку органів публічної 
влади  області,  зокрема  проведення 
спільних акцій (заходів)

Ціль 3. Стимулювати співпрацю інститутів громадянського суспільства 
та органів публічної влади області на засадах партнерства щодо актуалізації 
та вирішення суспільно важливих проблем.

Показники  досягнення  цілі  –  збільшення  щорічно  на  10%  в  містах 
обласного значення, на 20% - в районах області:

- 1) відносний обсяг (до попереднього року) фінансових ресурсів, які 
спрямовані  на  реалізацію  проектів  інститутів  громадянського  суспільства, 
відібраних  на  конкурсній  основі;  2)  відносна  кількість  (до  попереднього 
року) проектів, реалізованих силами  інститутів громадянського суспільства; 
3) відносна кількість органів публічної влади (до їх загальної кількості), які 
впроваджували конкурс проектів інститутів громадянського суспільства;

- 1) кількість навчальних заходів з вивчення сучасних методів співпраці 
та способів взаємодії, проведених за участю представників громадськості та 
органів публічної влади; 2) відсоткове співвідношення учасників зазначених 
заходів;

-  1)  кількість  навчальних  заходів  для  представників  інститутів 
громадянського суспільства з вивчення питань щодо підготовки конкурсних 
проектних  пропозицій;  2)  відсоткова  кількість  представників  інститутів 
громадянського  суспільства,  що  взяли  участь  у  заходах,  до  загальної 
кількості інститутів громадянського суспільства області;

-  1)  кількість  комунікативних  заходів  з  обміну  досвідом  з 
представникам інститутів  громадянського суспільства  та  органів  публічної 
влади  інших  регіонів  України  (інших  країн);  2)  відсоткова  кількість 
представників  інститутів  громадянського  суспільства,  що  взяли  участь  у 



заходах,  до  загальної  кількості  інститутів  громадянського  суспільства 
області.

Взаємозв’язок виявлених проблем і відповідних цілей Програми
Проблема 3

Існуючий  потенціал  інститутів 
громадянського  суспільства  не 
повною  мірою  використовується 
органами  публічної  влади  для 
розв’язання територіальних суспільно 
значущих проблем

Ціль 3
Стимулювати  співпрацю  інститутів 
громадянського  суспільства  та 
органів  публічної  влади  області  на 
засадах  партнерства  щодо 
актуалізації  та  вирішення  суспільно 
важливих проблем

Декомпозиція проблеми (дерево 
проблем)

Декомпозиція цілі (дерево цілей)

Недостатнє  залучення  інститутів 
громадянського  суспільства  для 
актуалізації  та  вирішення  суспільно 
важливих проблем

Сприяти  впровадженню  ініціатив 
інститутів  громадянського 
суспільства  шляхом  реалізації 
актуальних  та  суспільно  значущих 
проектів  на  відповідних  територіях, 
зокрема,  проведення  в  районах 
області та містах конкурсів проектів, 
розроблених  інститутами 
громадянського  суспільства,  для 
виконання яких надаються бюджетні 
кошти

Інститути  громадянського 
суспільства та органи публічної влади 
часто  демонструють неготовність  до 
співпраці  при  вирішенні  суспільно 
значущих проблем

Забезпечити  проведення  навчальних 
заходів  за  участю  представників 
органів публічної влади та інститутів 
громадянського  суспільства  з 
вивчення сучасних методів співпраці 
та способів взаємодії
Забезпечити  проведення  навчальних 
заходів для представників інститутів 
громадянського  суспільства  з 
вивчення  питань  щодо  підготовки 
конкурсних проектних пропозицій
Забезпечити  проведення 
комунікативних  заходів  з  обміну 
досвідом з представникам інститутів 
громадянського  суспільства  та 
органів  публічної  влади  інших 
регіонів  України  (інших  країн)  з 
метою впровадження кращих практик 
взаємодії  органів  публічної  влади, 
громадськості та бізнесу



Дерево проблем
(першій рівень – головна проблема; другий та третій рівні – деталізація 

(декомпозиція) головної проблеми; при цьому третій рівень – конкретизовані 
проблеми, які призвели до появи головної проблеми)

Недостатній розвиток громадянського 
суспільства в Одеській області та низький 
рівень взаємодії інститутів 
громадянського суспільства і органів 
публічної влади у вирішенні суспільно 
значущих проблем

Недостатній розвиток громадянського 
суспільства в Одеській області та низький 
рівень взаємодії інститутів 
громадянського суспільства і органів 
публічної влади у вирішенні суспільно 
значущих проблем

Переважно мобілізаційний 
характер участі громадян в 
діяльності громадського 
сектору

Переважно мобілізаційний 
характер участі громадян в 
діяльності громадського 
сектору

Формалізований і 
безсистемний підхід у 
використанні різноманітних 
форм залучення 
громадськості як до 
формування і впровадження 
державної та регіональної 
політики, так і до вирішення 
питань місцевого значення

Формалізований і 
безсистемний підхід у 
використанні різноманітних 
форм залучення 
громадськості як до 
формування і впровадження 
державної та регіональної 
політики, так і до вирішення 
питань місцевого значення

Існуючий потенціал 
інститутів громадянського 
суспільства не повною мірою 
використовується органами 
публічної влади для 
розв’язання територіальних 
суспільно-значущих проблем

Існуючий потенціал 
інститутів громадянського 
суспільства не повною мірою 
використовується органами 
публічної влади для 
розв’язання територіальних 
суспільно-значущих проблем

Занадто мала частка молодіжних, дитячих 
громадських об’єднань, а також таких, які 
спрямовані на захист прав та інтересів населення і 
територіальний розвиток

Занадто мала частка молодіжних, дитячих 
громадських об’єднань, а також таких, які 
спрямовані на захист прав та інтересів населення і 
територіальний розвиток

Недостатність дієвих громадських рад в районах і 
містах області
Недостатність дієвих громадських рад в районах і 
містах області

Більшість організацій, що зареєстровані в області, 
поширюють свою діяльність на територію міст 
обласного значення та рідко охоплюють інші 
населені пункти

Більшість організацій, що зареєстровані в області, 
поширюють свою діяльність на територію міст 
обласного значення та рідко охоплюють інші 
населені пункти

Епізодичність таких форм локальної демократії, як 
громадські слухання, консультації з громадськістю, 
експертизи тощо

Епізодичність таких форм локальної демократії, як 
громадські слухання, консультації з громадськістю, 
експертизи тощо

Низька ефективність та результативність 
комунікацій органів публічної влади і 
громадськості

Низька ефективність та результативність 
комунікацій органів публічної влади і 
громадськості

Недостатнє стимулювання активності інститутів 
громадянського суспільства
Недостатнє стимулювання активності інститутів 
громадянського суспільства

Недостатнє залучення інститутів громадянського 
суспільства для актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Недостатнє залучення інститутів громадянського 
суспільства для актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Інститути громадянського суспільства та органи 
публічної влади часто демонструють неготовність 
до співпраці при вирішенні суспільно значущих 
проблем

Інститути громадянського суспільства та органи 
публічної влади часто демонструють неготовність 
до співпраці при вирішенні суспільно значущих 
проблем

Низка частка діючих (активних) громадських 
об’єднань
Низка частка діючих (активних) громадських 
об’єднань



Дерево цілей
(першій рівень – стратегічна мета; другий рівень – конкретні цілі, що відповідають стратегічній меті;

третій рівень – деталізація конкретних цілей, підцілі).

Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Одеській області та налагодження дієвої взаємодії інститутів 
громадянського суспільства з органами публічної влади на засадах партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів 
з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації

Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Одеській області та налагодження дієвої взаємодії інститутів 
громадянського суспільства з органами публічної влади на засадах партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних інтересів 
з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації

Забезпечити подальший збалансований розвиток 
інфраструктури громадянського суспільства
Забезпечити подальший збалансований розвиток 
інфраструктури громадянського суспільства

Забезпечити системну участь громадськості у формуванні та реалізації 
державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення
Забезпечити системну участь громадськості у формуванні та реалізації 
державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

Стимулювати співпрацю інститутів громадянського суспільства та органів 
публічної влади області на засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Стимулювати співпрацю інститутів громадянського суспільства та органів 
публічної влади області на засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Забезпечити збільшення частки дитячих, 
молодіжних громадських об’єднань, а 
також таких, які спрямовані на захист 
прав та інтересів населення і 
територіальний розвиток

Забезпечити збільшення частки дитячих, 
молодіжних громадських об’єднань, а 
також таких, які спрямовані на захист 
прав та інтересів населення і 
територіальний розвиток

Забезпечити створення громадських 
рад в районах області і містах 
обласного значення

Забезпечити створення громадських 
рад в районах області і містах 
обласного значення

Забезпечити поширення діяльності 
громадських організацій на всю територію 
області, особливо на сільські території

Забезпечити поширення діяльності 
громадських організацій на всю територію 
області, особливо на сільські території

Забезпечити проведення консультацій з 
громадськістю, громадських експертиз тощо при 
вирішенні проблемних питань територіального 
розвитку

Забезпечити проведення консультацій з 
громадськістю, громадських експертиз тощо при 
вирішенні проблемних питань територіального 
розвитку

Стимулювати створення консультативно-дорадчих 
органів, робочих груп, піклувальних рад, 
приймальних комісій тощо у містах та районах 
області

Стимулювати створення консультативно-дорадчих 
органів, робочих груп, піклувальних рад, 
приймальних комісій тощо у містах та районах 
області

Забезпечити стимулювання активності 
інститутів громадянського суспільства з боку 
органів публічної влади області, зокрема 
проведення спільних акцій (заходів)

Забезпечити стимулювання активності 
інститутів громадянського суспільства з боку 
органів публічної влади області, зокрема 
проведення спільних акцій (заходів)

Сприяти впровадженню ініціатив інститутів громадянського 
суспільства шляхом реалізації актуальних та суспільно 
значущих проектів на відповідних територіях, зокрема, 
проведення в районах області та містах конкурсів проектів, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання яких надаються бюджетні кошти

Сприяти впровадженню ініціатив інститутів громадянського 
суспільства шляхом реалізації актуальних та суспільно 
значущих проектів на відповідних територіях, зокрема, 
проведення в районах області та містах конкурсів проектів, 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання яких надаються бюджетні кошти

Забезпечити проведення навчальних заходів за участю 
представників органів публічної влади та інститутів 
громадянського суспільства з вивчення сучасних методів 
співпраці та способів взаємодії

Забезпечити проведення навчальних заходів за участю 
представників органів публічної влади та інститутів 
громадянського суспільства з вивчення сучасних методів 
співпраці та способів взаємодії

Забезпечити проведення навчальних заходів для представників 
інститутів громадянського суспільства з вивчення питань 
щодо підготовки конкурсних проектних пропозицій

Забезпечити проведення навчальних заходів для представників 
інститутів громадянського суспільства з вивчення питань 
щодо підготовки конкурсних проектних пропозицій

Забезпечити проведення комунікативних заходів з обміну досвідом з 
представникам інститутів громадянського суспільства та органів 
публічної влади інших регіонів України (інших країн) з метою 
впровадження кращих практик взаємодії органів публічної влади, 
громадськості та бізнесу

Забезпечити проведення комунікативних заходів з обміну досвідом з 
представникам інститутів громадянського суспільства та органів 
публічної влади інших регіонів України (інших країн) з метою 
впровадження кращих практик взаємодії органів публічної влади, 
громадськості та бізнесу

Забезпечити збільшення 
частки активних (діючих) 
громадських об’єднань

Забезпечити збільшення 
частки активних (діючих) 
громадських об’єднань

Стратегічна мета

Конкретні цілі

Декомпозиція цілей



Проблемно-цільовий ромб
(шлях від виявленої головної проблеми до стратегічної мети)

Недостатній розвиток громадянського 
суспільства в Одеській області та низький 
рівень взаємодії інститутів 
громадянського суспільства і органів 
публічної влади у вирішенні суспільно 
значущих проблем

Недостатній розвиток громадянського 
суспільства в Одеській області та низький 
рівень взаємодії інститутів 
громадянського суспільства і органів 
публічної влади у вирішенні суспільно 
значущих проблем

Переважно мобілізаційний 
характер участі громадян в 
діяльності громадського 
сектору

Переважно мобілізаційний 
характер участі громадян в 
діяльності громадського 
сектору

Формалізований і 
безсистемний підхід у 
використанні різноманітних 
форм залучення 
громадськості як до 
формування і впровадження 
державної та регіональної 
політики, так і до вирішення 
питань місцевого значення

Формалізований і 
безсистемний підхід у 
використанні різноманітних 
форм залучення 
громадськості як до 
формування і впровадження 
державної та регіональної 
політики, так і до вирішення 
питань місцевого значення

Існуючий потенціал 
інститутів громадянського 
суспільства не повною мірою 
використовується органами 
публічної влади для 
розв’язання територіальних 
суспільно-значущих проблем

Існуючий потенціал 
інститутів громадянського 
суспільства не повною мірою 
використовується органами 
публічної влади для 
розв’язання територіальних 
суспільно-значущих проблем

Занадто мала частка молодіжних, дитячих 
громадських об’єднань, а також таких, які 
спрямовані на захист прав та інтересів населення і 
територіальний розвиток

Занадто мала частка молодіжних, дитячих 
громадських об’єднань, а також таких, які 
спрямовані на захист прав та інтересів населення і 
територіальний розвиток

Недостатність дієвих громадських рад в районах і 
містах області
Недостатність дієвих громадських рад в районах і 
містах області

Більшість організацій, що зареєстровані в області, 
поширюють свою діяльність на територію міст 
обласного значення та рідко охоплюють інші 
населені пункти

Більшість організацій, що зареєстровані в області, 
поширюють свою діяльність на територію міст 
обласного значення та рідко охоплюють інші 
населені пункти

Епізодичність таких форм локальної демократії, як 
громадські слухання, консультації з громадськістю, 
експертизи тощо

Епізодичність таких форм локальної демократії, як 
громадські слухання, консультації з громадськістю, 
експертизи тощо

Низька ефективність та результативність 
комунікацій органів публічної влади і 
громадськості

Низька ефективність та результативність 
комунікацій органів публічної влади і 
громадськості

Недостатнє стимулювання активності інститутів 
громадянського суспільства
Недостатнє стимулювання активності інститутів 
громадянського суспільства

Недостатнє залучення інститутів громадянського 
суспільства для актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Недостатнє залучення інститутів громадянського 
суспільства для актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Інститути громадянського суспільства та органи 
публічної влади часто демонструють неготовність 
до співпраці при вирішенні суспільно значущих 
проблем

Інститути громадянського суспільства та органи 
публічної влади часто демонструють неготовність 
до співпраці при вирішенні суспільно значущих 
проблем

Низка частка діючих (активних) громадських 
об’єднань
Низка частка діючих (активних) громадських 
об’єднань

Створення сприятливих умов для розвитку 
громадянського суспільства в Одеській 
області та налагодження дієвої взаємодії 
інститутів громадянського суспільства з 
органами публічної влади на засадах 
партнерства, забезпечення додаткових 
умов для задоволення суспільних інтересів 
з використанням різноманітних форм 
демократії участі, громадської ініціативи 
та самоорганізації

Створення сприятливих умов для розвитку 
громадянського суспільства в Одеській 
області та налагодження дієвої взаємодії 
інститутів громадянського суспільства з 
органами публічної влади на засадах 
партнерства, забезпечення додаткових 
умов для задоволення суспільних інтересів 
з використанням різноманітних форм 
демократії участі, громадської ініціативи 
та самоорганізації

Забезпечити подальший 
збалансований розвиток 
інфраструктури 
громадянського суспільства

Забезпечити подальший 
збалансований розвиток 
інфраструктури 
громадянського суспільства

Забезпечити системну участь 
громадськості у формуванні 
та реалізації державної, 
регіональної політики, 
вирішенні питань місцевого 
значення

Забезпечити системну участь 
громадськості у формуванні 
та реалізації державної, 
регіональної політики, 
вирішенні питань місцевого 
значення

Стимулювати співпрацю 
інститутів громадянського 
суспільства та органів 
публічної влади області на 
засадах партнерства щодо 
актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Стимулювати співпрацю 
інститутів громадянського 
суспільства та органів 
публічної влади області на 
засадах партнерства щодо 
актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Забезпечити збільшення частки дитячих, 
молодіжних громадських об’єднань, а також 
таких, які спрямовані на захист прав та інтересів 
населення і територіальний розвиток

Забезпечити збільшення частки дитячих, 
молодіжних громадських об’єднань, а також 
таких, які спрямовані на захист прав та інтересів 
населення і територіальний розвиток

Забезпечити створення громадських рад в районах 
області і містах обласного значення
Забезпечити створення громадських рад в районах 
області і містах обласного значення

Забезпечити поширення діяльності громадських 
організацій на всю територію області, особливо на 
сільські території

Забезпечити поширення діяльності громадських 
організацій на всю територію області, особливо на 
сільські території

Забезпечити проведення консультацій з 
громадськістю, громадських експертиз тощо при 
вирішенні проблемних питань територіального 
розвитку

Забезпечити проведення консультацій з 
громадськістю, громадських експертиз тощо при 
вирішенні проблемних питань територіального 
розвитку

Стимулювати створення консультативно-дорадчих 
органів, робочих груп, піклувальних рад, 
приймальних комісій тощо у містах та районах 
області

Стимулювати створення консультативно-дорадчих 
органів, робочих груп, піклувальних рад, 
приймальних комісій тощо у містах та районах 
області

Забезпечити стимулювання активності інститутів 
громадянського суспільства з боку органів 
публічної влади області, зокрема проведення 
спільних акцій (заходів)

Забезпечити стимулювання активності інститутів 
громадянського суспільства з боку органів 
публічної влади області, зокрема проведення 
спільних акцій (заходів)

Сприяти впровадженню ініціатив інститутів 
громадянського суспільства шляхом реалізації 
актуальних та суспільно значущих проектів на 
відповідних територіях, зокрема, проведення в 
районах області та містах конкурсів проектів, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання яких надаються 
бюджетні кошти

Сприяти впровадженню ініціатив інститутів 
громадянського суспільства шляхом реалізації 
актуальних та суспільно значущих проектів на 
відповідних територіях, зокрема, проведення в 
районах області та містах конкурсів проектів, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання яких надаються 
бюджетні кошти

Забезпечити проведення навчальних заходів за 
участю представників органів публічної влади та 
інститутів громадянського суспільства з вивчення 
сучасних методів співпраці та способів взаємодії

Забезпечити проведення навчальних заходів за 
участю представників органів публічної влади та 
інститутів громадянського суспільства з вивчення 
сучасних методів співпраці та способів взаємодії

Забезпечити проведення навчальних заходів для 
представників інститутів громадянського 
суспільства з вивчення питань щодо підготовки 
конкурсних проектних пропозицій

Забезпечити проведення навчальних заходів для 
представників інститутів громадянського 
суспільства з вивчення питань щодо підготовки 
конкурсних проектних пропозицій

Забезпечити проведення комунікативних заходів з 
обміну досвідом з представникам інститутів 
громадянського суспільства та органів публічної 
влади інших регіонів України (інших країн) з 
метою впровадження кращих практик взаємодії 
органів публічної влади, громадськості та бізнесу

Забезпечити проведення комунікативних заходів з 
обміну досвідом з представникам інститутів 
громадянського суспільства та органів публічної 
влади інших регіонів України (інших країн) з 
метою впровадження кращих практик взаємодії 
органів публічної влади, громадськості та бізнесу

Забезпечити збільшення частки активних (діючих) 
громадських об’єднань
Забезпечити збільшення частки активних (діючих) 
громадських об’єднань



Взаємозв’язок цілі 1, відповідних підцілей та заходів для їх досягнення

Забезпечити подальший 
збалансований розвиток 
інфраструктури 
громадянського суспільства

Забезпечити подальший 
збалансований розвиток 
інфраструктури 
громадянського суспільства

Забезпечити збільшення частки дитячих, 
молодіжних громадських об’єднань, а також 
таких, які спрямовані на захист прав та інтересів 
населення і територіальний розвиток

Забезпечити збільшення частки дитячих, 
молодіжних громадських об’єднань, а також 
таких, які спрямовані на захист прав та інтересів 
населення і територіальний розвиток

Забезпечити створення громадських рад в районах 
області і містах обласного значення
Забезпечити створення громадських рад в районах 
області і містах обласного значення

Забезпечити поширення діяльності громадських 
організацій на всю територію області, особливо на 
сільські території

Забезпечити поширення діяльності громадських 
організацій на всю територію області, особливо на 
сільські території

Забезпечити збільшення частки активних (діючих) 
громадських об’єднань
Забезпечити збільшення частки активних (діючих) 
громадських об’єднань

Проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення 
діяльності ІГС області
Проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення 
діяльності ІГС області

Видання матеріалів кращих практик використання 
різних форм демократії участі, співпраці органів 
публічної влади та громадських об’єднань

Видання матеріалів кращих практик використання 
різних форм демократії участі, співпраці органів 
публічної влади та громадських об’єднань

Проведення навчально-методичних семінарів та 
тренінгів для представників інститутів 
громадянського суспільства щодо механізмів та 
кращих практик участі громадськості 

Проведення навчально-методичних семінарів та 
тренінгів для представників інститутів 
громадянського суспільства щодо механізмів та 
кращих практик участі громадськості 

Проведення обласного конкурсу «Краща громадська 
рада – надійний партнер» (за підсумками діяльності 
громадських рад

Проведення обласного конкурсу «Краща громадська 
рада – надійний партнер» (за підсумками діяльності 
громадських рад

Визначення щорічного рейтингу районних державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст 
обласного значення, виконкомів сільських, селищних 
та міських рад, де утворені ОТГ, за напрямом 
«співпраця з громадськістю»

Визначення щорічного рейтингу районних державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст 
обласного значення, виконкомів сільських, селищних 
та міських рад, де утворені ОТГ, за напрямом 
«співпраця з громадськістю»

Забезпечення щорічного розгляду на засіданнях 
колегій обласної та районних державних 
адміністрацій, на засіданнях виконкомів місцевих рад 
питання про стан розвитку громадянського 
суспільства з визначенням кола проблем та 
затвердженням конкретних заходів щодо їх 
розв’язання

Забезпечення щорічного розгляду на засіданнях 
колегій обласної та районних державних 
адміністрацій, на засіданнях виконкомів місцевих рад 
питання про стан розвитку громадянського 
суспільства з визначенням кола проблем та 
затвердженням конкретних заходів щодо їх 
розв’язання

Ціль 1

Декомпозиція цілі 1 Заходи для досягнення цілей



Взаємозв’язок цілі 2, відповідних підцілей та заходів для їх досягнення

Забезпечити системну участь 
громадськості у формуванні та 
реалізації державної, 
регіональної політики, 
вирішенні питань місцевого 
значення

Забезпечити системну участь 
громадськості у формуванні та 
реалізації державної, 
регіональної політики, 
вирішенні питань місцевого 
значення

Забезпечити проведення консультацій з 
громадськістю, громадських експертиз тощо 
при вирішенні проблемних питань 
територіального розвитку

Забезпечити проведення консультацій з 
громадськістю, громадських експертиз тощо 
при вирішенні проблемних питань 
територіального розвитку

Стимулювати створення консультативно-
дорадчих органів, робочих груп, піклувальних 
рад, приймальних комісій тощо у містах та 
районах області

Стимулювати створення консультативно-
дорадчих органів, робочих груп, піклувальних 
рад, приймальних комісій тощо у містах та 
районах області

Забезпечити стимулювання активності 
інститутів громадянського суспільства з боку 
органів публічної влади області, зокрема 
проведення спільних акцій (заходів)

Забезпечити стимулювання активності 
інститутів громадянського суспільства з боку 
органів публічної влади області, зокрема 
проведення спільних акцій (заходів)

Проведення консультацій з громадськістю з питань, 
що стосуються суспільно-економічного розвитку, 
реалізації та захисту прав і свобод громадян, 
задоволення їх політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів

Проведення консультацій з громадськістю з питань, 
що стосуються суспільно-економічного розвитку, 
реалізації та захисту прав і свобод громадян, 
задоволення їх політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів

Сприяння інститутам громадянського суспільства та 
громадським радам при обласній та районних 
державних адміністраціях у проведенні громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади 

Сприяння інститутам громадянського суспільства та 
громадським радам при обласній та районних 
державних адміністраціях у проведенні громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади 

Забезпечення функціонування на веб-сайтах органів 
влади відповідних рубрик щодо висвітлення 
діяльності консультативно-дорадчих органів, 
заходів зі взаємодії та консультування з 
громадськістю (у т.ч. електронних консультацій) та 
звітів щодо їх виконання

Забезпечення функціонування на веб-сайтах органів 
влади відповідних рубрик щодо висвітлення 
діяльності консультативно-дорадчих органів, 
заходів зі взаємодії та консультування з 
громадськістю (у т.ч. електронних консультацій) та 
звітів щодо їх виконання

Забезпечення проведення публічного громадського 
обговорення (конференцій, форумів, громадських 
слухань, засідань за круглим столом, зборів, 
зустрічей (нарад) з громадськістю), засідань 
громадської ради при обласній державній 
адміністрації з актуальних питань соціально-
економічного та гуманітарного розвитку 

Забезпечення проведення публічного громадського 
обговорення (конференцій, форумів, громадських 
слухань, засідань за круглим столом, зборів, 
зустрічей (нарад) з громадськістю), засідань 
громадської ради при обласній державній 
адміністрації з актуальних питань соціально-
економічного та гуманітарного розвитку 

Ціль 2

Декомпозиція цілі 2

Заходи для досягнення цілей



Взаємозв’язок цілі 3, відповідних підцілей та заходів для їх досягнення

Стимулювати співпрацю 
інститутів громадянського 
суспільства та органів 
публічної влади області на 
засадах партнерства щодо 
актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Стимулювати співпрацю 
інститутів громадянського 
суспільства та органів 
публічної влади області на 
засадах партнерства щодо 
актуалізації та вирішення 
суспільно важливих проблем

Сприяти впровадженню ініціатив інститутів 
громадянського суспільства шляхом реалізації 
актуальних та суспільно значущих проектів на 
відповідних територіях, зокрема, проведення в 
районах області та містах конкурсів проектів, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання яких надаються 
бюджетні кошти

Сприяти впровадженню ініціатив інститутів 
громадянського суспільства шляхом реалізації 
актуальних та суспільно значущих проектів на 
відповідних територіях, зокрема, проведення в 
районах області та містах конкурсів проектів, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання яких надаються 
бюджетні кошти

Забезпечити проведення навчальних заходів за 
участю представників органів публічної влади та 
інститутів громадянського суспільства з вивчення 
сучасних методів співпраці та способів взаємодії

Забезпечити проведення навчальних заходів за 
участю представників органів публічної влади та 
інститутів громадянського суспільства з вивчення 
сучасних методів співпраці та способів взаємодії

Забезпечити проведення навчальних заходів для 
представників інститутів громадянського суспільства 
з вивчення питань щодо підготовки конкурсних 
проектних пропозицій

Забезпечити проведення навчальних заходів для 
представників інститутів громадянського суспільства 
з вивчення питань щодо підготовки конкурсних 
проектних пропозицій

Забезпечити проведення комунікативних заходів з 
обміну досвідом з представникам інститутів 
громадянського суспільства та органів публічної 
влади інших регіонів України (інших країн) з метою 
впровадження кращих практик взаємодії органів 
публічної влади, громадськості та бізнесу

Забезпечити проведення комунікативних заходів з 
обміну досвідом з представникам інститутів 
громадянського суспільства та органів публічної 
влади інших регіонів України (інших країн) з метою 
впровадження кращих практик взаємодії органів 
публічної влади, громадськості та бізнесу

Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для 
представників інститутів громадянського суспільства з питань 
розроблення проектів для участі в конкурсах проектів

Проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для 
представників інститутів громадянського суспільства з питань 
розроблення проектів для участі в конкурсах проектів

Сприяння розробленню проектів (програм), спрямованих на 
вирішення актуальних проблем розвитку громадянського 
суспільства в області, для участі в конкурсах (зокрема, 
конкурсу ДФРР, конкурсу проектів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 
отриманих від Європейського Союзу тощо)

Сприяння розробленню проектів (програм), спрямованих на 
вирішення актуальних проблем розвитку громадянського 
суспільства в області, для участі в конкурсах (зокрема, 
конкурсу ДФРР, конкурсу проектів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 
отриманих від Європейського Союзу тощо)

Сприяння участі делегацій представників громадськості та 
інститутів громадянського суспільства області у форумах/ 
конференціях/ семінарах, присвячених розвитку 
громадянського суспільства в Україні, а також масових 
заходах

Сприяння участі делегацій представників громадськості та 
інститутів громадянського суспільства області у форумах/ 
конференціях/ семінарах, присвячених розвитку 
громадянського суспільства в Україні, а також масових 
заходах

Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, 
засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та 
проведення її засідань

Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, 
засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та 
проведення її засідань

Здійснення організаційної, методичної та інформаційної 
підтримки заходів, що проводяться інститутами 
громадянського суспільства області

Здійснення організаційної, методичної та інформаційної 
підтримки заходів, що проводяться інститутами 
громадянського суспільства області

Ціль 3

Декомпозиція цілі 3
Заходи для досягнення цілей



Досягнення  мети  та  цілей  Програми  відбуватиметься  у  наступних 
аспектах: фінансово-ресурсний – фінансова підтримка діяльності інститутів 
громадянського суспільства з боку органів публічної влади, диверсифікація 
ресурсних  джерел;  інституційно-інфраструктурний  –  сприяння  розвитку 
інститутів  громадянського  суспільства,  їх  взаємодії  між  собою, 
поінформованості,  обміну  досвідом;  комунікаційний  –  налагодження 
комунікацій  між  органами  публічної  влади,  інститутами  громадянського 
суспільства  і  підприємницькими  структурами;  навчально-методичний  – 
проведення навчальних заходів для представників інститутів громадянського 
суспільства  та  працівників  органів  публічної  влади  з  вивчення  сучасних 
методів роботи та способів взаємодії; інформаційний – створення спільного 
інформаційного простору по висвітленню діяльності органів публічної влади 
та  інститутів  громадянського  суспільства;  контрольно-моніторинговий  – 
здійснення систематичного моніторингу взаємодії органів публічної влади та 
інститутів громадянського суспільства, громадського контролю і громадської 
експертизи, контролю за дотриманням принципів партнерства.

Вимірювання  показників  досягнення  цілей  Програми  відбувається  у 
наступному порядку:

1) актуалізація даних по кожному з показників протягом одного місяця 
після затвердження Програми;

2)  щоквартальне вимірювання приросту показників  у розрізі  районів 
області та у містах обласного значення – у динаміці за роками.

Основними  завданнями  Програми  є  залучення  громадськості  до 
процесів  формування  та  реалізації  державної  політики;  реалізація  у 
діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування області принципів відкритості, прозорості і публічності.

Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити  конструктивну  співпрацю  місцевих  органів  виконавчої 

влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з  інститутами  громадянського 
суспільства;

активізувати  участь  громадськості  у  формуванні  та  реалізації 
регіональної та місцевої політики;

ураховувати  пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства  та 
думку  громадськості  у  вирішенні  завдань  суспільно-політичного  та 
соціально-економічного розвитку територій;

інформувати  жителів  області  про  діяльність  місцевих  органів 
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  інститутів 
громадянського суспільства.



3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та 
джерел фінансування, строків та етапів виконання Програми

Програма  передбачає  проведення  протягом  2018-2020  років  заходів, 
спрямованих  на  залучення  громадськості  до  процесів  формування  та 
реалізації  державної  та  регіональної  політики у  межах області,  районів  та 
конкретних  населених  пунктів,  розвиток  різних  форм  співпраці  органів 
публічної  влади  та  інститутів  громадянського  суспільства,  підтримку  їх 
ініціатив, вивчення громадської думки жителів області.

Вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в Одеській 
області можливе шляхом:

-  створення  сприятливих  умов  для  формування  та  інституційного 
розвитку інститутів громадянського суспільства;

-  забезпечення  ефективних  процедур  участі  громадськості  під  час 
формування і реалізації регіональної політики та вирішення питань місцевого 
значення;

-  стимулювання  активної  співпраці  інститутів  громадянського 
суспільства та органів публічної влади області на засадах партнерства щодо 
актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем.

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства 
в  Одеській  області  повинна  стати  реалізація  Програми,  яка  дозволить 
розширити сферу відповідальності  органів публічної влади щодо сприяння 
розвитку  громадянського  суспільства,  а  також  стимулювати  громадські 
об’єднання  у  налагодженні  співпраці  з  органами  влади  на  засадах 
партнерства та підсилити відповідальність за результативність цієї співпраці.

Реалізація  Програми дозволить скоординувати дії  органів  виконавчої 
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  інститутів  громадянського 
суспільства,  інших  державних  та  недержавних  інститутів,  а  також 
акумулювати  їх  ресурси  для  вирішення проблем розвитку  громадянського 
суспільства в Одеській області.

Виконання  Програми  здійснюватиметься  шляхом  планування, 
організації,  фінансування  та  реалізації  інформаційно-просвітницьких, 
навчально-методичних,  культурно-масових  заходів,  консультацій  з 
громадськістю,  конкурсів  проектів,  заходів  з  підтримки  розвитку 
волонтерства  та  благодійництва,  соціального  діалогу  і  соціального 
підприємництва, а також вивчення громадської думки.

Строк виконання Програми – три роки (2018-2020 роки).
Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  обласного 

бюджету в  обсягах,  передбачених  рішеннями обласної  ради  про обласний 
бюджет  на  відповідні  роки,  а  також  шляхом  співфінансування  заходів 
інститутів громадянського  суспільства  за  рахунок  інших  джерел,  не 
заборонених  чинним  законодавством.  Установи  та  організації,  що  беруть 
участь у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на 
здійснення їх основної діяльності.



Обсяг  фінансування  Програми  уточняється  під  час  складання 
обласного  бюджету  на  відповідний  рік  в  межах  наявного  фінансового 
ресурсу.

Орієнтовний обсяг  фінансування  заходів  Програми  становить  2585,0 
тис. грн., у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету –  2085,0 тис. 
грн., за рахунок коштів небюджетних джерел – 500,0 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності Програми:
1.  Створення  належних умов для інституційного розвитку інститутів 

громадянського суспільства;
2.  Забезпечення  впровадження  ефективних  процедур  участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, 
вирішенні питань місцевого значення;

3.  Стимулювання  активної  співпраці  інститутів  громадянського 
суспільства та органів публічної влади області на засадах партнерства щодо 
актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем.

Заходи Програми:
1.1.  Проведення інформаційної  кампанії  щодо висвітлення діяльності 

інститутів  громадянського  суспільства  області,  їх  внеску  в  соціально-
економічний  розвиток  області  та  територіальних  громад,  а  також  кращих 
практик  співпраці  органів  публічної  влади  та  громадських  об’єднань  на 
засадах партнерства;

1.2.  Видання  матеріалів  кращих  практик  використання  різних  форм 
демократії  участі,  співпраці  органів  публічної  влади  та  громадських 
об’єднань;

1.3.  Проведення  навчально-методичних  семінарів  та  тренінгів  для 
представників  інститутів  громадянського  суспільства  щодо  механізмів  та 
кращих практик участі громадськості у формуванні та реалізації державної, 
регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;

1.4.  Проведення  обласного  конкурсу  «Краща  громадська  рада  – 
надійний партнер» (за підсумками діяльності  громадських рад,  зокрема,  їх 
активної участі у вирішенні суспільно-значущих проблем районів та міст);

1.5.  Визначення  щорічного  рейтингу  районних  державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, виконкомів 
сільських,  селищних  та  міських  рад,  де  утворені  об’єднані  територіальні 
громади, за  напрямом  «співпраця  з  громадськістю»,  оприлюднення  його 
результатів;

1.6. Забезпечення щорічного розгляду на засіданнях колегій обласної та 
районних державних адміністрацій, на засіданнях виконкомів місцевих рад 
питання про стан розвитку громадянського суспільства з визначенням кола 
проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання.



2.1. Проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються 
суспільно-економічного  розвитку,  реалізації  та  захисту  прав  і  свобод 
громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних 
та  інших  інтересів,  відповідно  до  Порядку проведення  консультацій  з 
громадськістю  з  питань  формування  та  реалізації  державної  політики, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996;

2.2. Сприяння інститутам громадянського суспільства та громадським 
радам  при  обласній  та  районних  державних  адміністраціях  у  проведенні 
громадської  експертизи діяльності  органів  виконавчої  влади відповідно до 
Порядку  сприяння  проведенню  громадської  експертизи  діяльності  органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
05.11.2008 № 976, та громадської антикорупційної експертизи нормативно-
правових актів та проектів нормативно-правових актів цих органів;

2.3.  Забезпечення  функціонування  на  веб-сайтах  органів  влади 
відповідних рубрик щодо висвітлення  діяльності  консультативно-дорадчих 
органів,  заходів  зі  взаємодії  та  консультування  з  громадськістю  (у  т.ч. 
електронних консультацій) та звітів щодо їх виконання;

2.4.  Забезпечення  проведення  публічного  громадського  обговорення 
(конференцій,  форумів,  громадських  слухань,  засідань  за  круглим столом, 
зборів,  зустрічей  (нарад)  з  громадськістю),  засідань  громадської  ради  при 
обласній  державній  адміністрації  з  актуальних  питань  соціально-
економічного та гуманітарного розвитку відповідно до плану.

3.1.  Проведення  конкурсів  з  визначення  програм  (проектів,  заходів), 
розроблених  інститутами  громадянського  суспільства,  для  виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного 
бюджету, та проведення моніторингу стану виконання (реалізації)  програм 
(проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, відповідно до Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами  громадянського  суспільства,  для  виконання  (реалізації)  яких 
надається  фінансова  підтримка,  затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2011 № 1049;

3.2.  Проведення  навчально-методичних  семінарів  та  тренінгів  для 
представників  інститутів  громадянського  суспільства  з  питань  розроблення 
проектів  для  участі  в  конкурсах  проектів  згідно  з  постановою  Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2011 № 1049;

3.3.  Сприяння  розробленню  проектів  (програм),  спрямованих  на 
вирішення  актуальних  проблем  розвитку  громадянського  суспільства  в 
області, для участі в конкурсах (зокрема, конкурсі ДФРР, конкурсі проектів, 
які  можуть  реалізовуватися  за  рахунок  коштів  державного  бюджету, 
отриманих від Європейського Союзу тощо);

3.4.  Сприяння  участі  делегацій  представників  громадськості  та 
інститутів  громадянського  суспільства  області  у 
форумах/конференціях/семінарах,  присвячених  розвитку  громадянського 
суспільства в Україні,  а  також масових заходах з  відзначення державних 



свят  та  пам’ятних  історичних  подій  тощо  з  виїздом  у  населені  пункти 
області  та  України;  сприяння міжрегіональному співробітництву в  галузі 
розвитку громадянського суспільства;

3.5.  Забезпечення  секретаріату  громадської  ради  приміщенням, 
засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань;

3.6.  Сприяння  впровадженню  ініціатив  інститутів  громадянського 
суспільства шляхом реалізації актуальних та суспільно значущих проектів на 
відповідних  територіях,  зокрема,  проведення  в  районах  області  та  містах 
конкурсів  проектів,  розроблених  інститутами  громадянського  суспільства, 
для виконання яких надаються кошти місцевого бюджету;

3.7. Здійснення організаційної, методичної та інформаційної підтримки 
заходів, що проводяться інститутами громадянського суспільства області.

Мета, завдання, та заходи програми відповідають вимогам Конституції 
України,  законів  України  «Про державні  цільові  програми»,  «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про благодійництво і благодійні організації», «Про 
волонтерську  діяльність»,  «Про  доступ  до  публічної  інформації»,  «Про 
громадські  об’єднання»,  Національної  стратегії  сприяння  розвитку 
громадянського  суспільства  в  Україні  на  2016-2020  роки,  затвердженої 
Указом Президента України від 26.02.2016 № 68/2016, постанови Кабінету 
Міністрів  України  від  03.11.2010  №  996  «Про  забезпечення  участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Стратегії 
економічного  та  соціального  розвитку  Одеської  області  до  2020  року, 
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року№ 32-
VII.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Програма  має  комплексний  інноваційний  характер  і  спрямована  на 
активізацію діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження 
дієвої взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами публічної 
влади на засадах партнерства.

Очікувані результати Програми:
- актуалізація проблем розвитку громадянського суспільства області та 

визначення оптимальних шляхів їх вирішення;
-  підвищення  активності  інститутів  громадянського  суспільства 

області,  підтримка  позитивного  іміджу  активних  громадських  об’єднань, 
мотивація  інститутів  громадянського  суспільства  до  активної  співпраці  з 
органами  публічної  влади  на  засадах  партнерства,  в  тому  числі  шляхом 
реалізації програм (проектів, заходів) на умовах спільного фінансування;

-  залучення  громадськості  до  формування  та  реалізації  державної, 
регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;

-  підвищення  потенціалу  представників  інститутів  громадянського 
суспільства, зокрема, формування знань і вмінь щодо новітніх форм і методів 
співпраці з органами публічної влади;



-  поширення  позитивного  досвіду  та  впровадження  новітніх  форм  і 
методів  співпраці  органів  публічної  влади  та  інститутів  громадянського 
суспільства, зокрема, протидії корупції та протидії інформаційній агресії;

-  підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб 
місцевого  самоврядування  щодо  форм  і  методів  співпраці  з  органами 
публічної влади, мотивація органів публічної влади до активізації співпраці з 
громадськістю,  підвищення  рівня  прозорості  та  відкритості  діяльності 
органів публічної влади;

-  активізація  співпраці  органів  публічної  влади  та  інститутів 
громадянського  суспільства  зі  ЗМІ  щодо  вирішення  проблем  розвитку 
громадянського суспільства області;

-  консолідація  інститутів  громадянського  суспільства  області  та 
України,  активізація  міжрегіонального  співробітництва  в  галузі  розвитку 
громадянського суспільства України.

Кількісні показники результатів реалізації Програми:
1.  Видання матеріалів  кращих  практик  використання  різних  форм 

демократії  участі,  співпраці  органів  публічної  влади  та  громадських 
об’єднань:

2018 рік – 1500 прим.;
2019 рік – 1500 прим.;
2020 рік – 1500 прим.;
всього – 4500 прим.
2.  Проведення  навчально-методичних  семінарів  та  тренінгів  для 

представників  інститутів  громадянського  суспільства  щодо  механізмів  та 
кращих практик участі громадськості у формуванні та реалізації державної, 
регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення:

2018 рік – 40 люд./семінар;
2019 рік – 40 люд./семінар;
2020 рік – 40 люд./семінар;
всього – 120 люд./семінар.
3. Проведення обласного конкурсу «Краща громадська рада – надійний 

партнер»  (за  підсумками  діяльності  громадських  рад,  зокрема  їх  активної 
участі у вирішенні суспільно значущих проблем районів та міст):

2018 рік – 1 конкурс;
2019 рік – 1 конкурс;
2020 рік – 1 конкурс;
всього – 3 конкурси.
4.  Забезпечення  проведення  публічного  громадського  обговорення 

(конференцій,  форумів,  громадських  слухань,  засідань  за  круглим столом, 
зборів,  зустрічей  (нарад)  з  громадськістю),  засідань  громадської  ради  при 
обласній  державній  адміністрації  з  актуальних  питань  соціально-
економічного та гуманітарного розвитку відповідно до плану:

2018 рік – 12 заходів;
2019 рік – 12 заходів;
2020 рік – 12 заходів;



всього – 36 заходів.
5.  Проведення  конкурсу  з  визначення  програм  (проектів,  заходів), 

розроблених  інститутами  громадянського  суспільства,  для  виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного 
бюджету, та проведення моніторингу стану виконання (реалізації)  програм 
(проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, відповідно до Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами  громадянського  суспільства,  для  виконання  (реалізації)  яких 
надається  фінансова  підтримка,  затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2011 № 1049:

2018 рік – 1 конкурс;
2019 рік – 1 конкурс;
2020 рік – 1 конкурс;
всього – 3 конкурси.

Відповідно до п. 1.3 Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих  бюджетів  та  звітів  про  їх  виконання,  затверджених  наказом 
Міністерства  фінансів  України  від  26.08.2014  № 836  «Про  деякі  питання 
запровадження  програмно-цільового  методу  складання  та  виконання 
місцевих бюджетів», протягом 30 днів після набрання чинності рішеннями 
обласної  ради  про  затвердження  Програми  та  обласного  бюджету  на 
відповідний рік розробляється проект паспорту бюджетної програми.

Мета  бюджетної  програми  (кінцевий  результат)  досягається  шляхом 
виконання  завдань  (заходів)  за  підпрограмами  (напрямами  діяльності) 
бюджетної програми. Оцінка й аналіз ефективності використання бюджетних 
коштів,  передбачених  на  виконання  бюджетної  програми,  для  досягнення 
мети бюджетної програми та реалізації її  завдань здійснюється на підставі 
результативних показників.

Результативні  показники  бюджетної  програми  у  розрізі  підпрограм 
(напрямів діяльності) і завдань (заходів):

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства
в Одеській області на 2018-2020 роки

Мета Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства 
в Одеській області та налагодження дієвої взаємодії інститутів 
громадянського суспільства з органами публічної влади на засадах 
партнерства, забезпечення додаткових умов для задоволення суспільних 
інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, 
громадської ініціативи та самоорганізації

Підпрограма 1 Створення належних умов для інституційного розвитку інститутів 
громадянського суспільства

Завдання 1 Видання матеріалів кращих практик використання різних форм 
демократії участі, співпраці органів публічної влади та громадських 
об’єднань

Результативні 
показники

Показники затрат:
обсяг витрат – 15 тис. грн.



Показники продукту:
кількість комплектів матеріалів – 1500 од.
Показники ефективності:
середні видатки на один комплект матеріалів – 10 грн.
Показники якості:
темп зростання кількості комплектів матеріалів порівняно з попереднім 
роком, % (порівняння неможливе через відсутність фінансування);
темп зростання видатків на один комплект матеріалів порівняно з 
попереднім роком, % (порівняння неможливе через відсутність 
фінансування)

Завдання 2 Проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для 
представників інститутів громадянського суспільства щодо механізмів 
та кращих практик участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

Результативні 
показники

Показники затрат:
обсяг витрат на проведення семінарів – 40 тис. грн.
Показники продукту:
кількість семінарів – 2 од.;
кількість учасників семінарів – 20 осіб.
Показники ефективності:
видатки на проведення одного семінару – 20 тис. грн.
Показники якості:
темп зростання кількості семінарів порівняно з попереднім роком, % 
(порівняння неможливе через відсутність фінансування);
темп зростання кількості учасників семінарів порівняно з попереднім 
роком, % (порівняння неможливе через відсутність фінансування)

Завдання 3 Проведення обласного конкурсу «Краща громадська рада – надійний 
партнер» (за підсумками діяльності громадських рад, зокрема їх 
активної участі у вирішенні суспільно значущих проблем районів та 
міст)

Результативні 
показники

Показники затрат:
обсяг витрат на проведення конкурсу – 40 тис. грн.
Показники продукту:
кількість конкурсів – 1 од.;
кількість призових місць – 3 од.
Показники ефективності:
видатки на проведення нагородження: 1 місце – 25 тис. грн., 2 місце – 
10 тис. грн., 3 місце – 5 тис. грн.
Показники якості:
темп зростання кількості учасників конкурсу порівняно з попереднім 
роком, % (порівняння неможливе через відсутність фінансування)

Підпрограма 2 Забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні 
питань місцевого значення

Завдання 1 Забезпечення проведення публічного громадського обговорення 
(конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим 
столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю), засідань громадської 
ради при обласній державній адміністрації з актуальних питань 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку відповідно до плану

Результативні 
показники

Показники затрат:
обсяг витрат на проведення публічних громадських обговорень – 40 тис. 
грн.



Показники продукту:
кількість публічних громадських обговорень – 10 од.
Показники ефективності:
видатки на проведення одного публічного громадського обговорення – 
4 тис. грн.
Показники якості:
темп зростання кількості публічних громадських обговорень порівняно 
з попереднім роком, %;
темп зростання кількості учасників публічних громадських обговорень 
порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 3 Стимулювання активної співпраці інститутів громадянського 
суспільства та органів публічної влади області на засадах партнерства 
щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем

Завдання 1 Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів 
обласного бюджету, та проведення моніторингу стану виконання 
(реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями 
конкурсу, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049

Результативні 
показники

Показники затрат:
обсяг витрат на проведення конкурсу – 750 тис. грн.
Показники продукту:
кількість конкурсів – 1 од.;
кількість проектів-переможців – 15 од.
Показники ефективності:
видатки на реалізацію одного проекту-переможця – 50 тис. грн.
Показники якості:
темп зростання кількості учасників конкурсу порівняно з попереднім 
роком, %;
темп зростання кількості проектів-переможців обговорень порівняно з 
попереднім роком, %

Завдання 2 Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами 
зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань

Результативні 
показники

Показники затрат:
обсяг підтримки секретаріату громадської ради – 60 тис. грн.
Показники продукту:
термін роботи секретаріату – 12 місяців.
Показники ефективності:
видатки на один місяць роботи – 5 тис. грн..
Показники якості:
темп зростання обсягу підтримки секретаріату громадської ради 
порівняно з попереднім роком, % (порівняння неможливе через 
відсутність фінансування)



6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Програма виконується шляхом здійснення її заходів виконавцями, що 
несуть відповідальність за її виконання. Реалізація програми забезпечується 
спільними  зусиллями  органів  державної  влади,  органів  місцевого 
самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

Координацію  виконання  програми  здійснює  обласна  державна 
адміністрація.  Безпосередній  контроль  за  виконанням  заходів  і  завдань 
програми,  цільовим  та  ефективним  використанням  коштів  здійснює 
управління  комунікацій  та  інформаційної  політики  обласної  державної 
адміністрації.

Методичне забезпечення та оцінка реалізації програми покладається на 
Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства 
при  голові  Одеської  обласної  державної  адміністрації,  утворену 
розпорядженням  голови  обласної  державної  адміністрації  від  08.11.2017
№ 1054/А-2017. Моніторинг досягнення результатів та ключових показників 
програми  здійснює  управління  комунікацій  та  інформаційної  політики 
обласної державної адміністрації із залученням членів Координаційної ради 
та  зовнішніх  експертів.  Для  здійснення  моніторингу  та  оцінки  реалізації 
програми  управління  комунікацій  та  інформаційної  політики  обласної 
державної адміністрації спільно з Координаційною радою визначає проміжні 
критерії оцінки ефективності та індикатори реалізації програми.

Відповідальний виконавець щороку до 14 лютого надає голові обласної 
державної  адміністрації  обґрунтовану  оцінку  досягнутих  результатів 
виконання  програми  та,  у  разі  потреби,  розробляє  пропозиції  щодо 
доцільності  продовження  тих  чи  інших  заходів,  включення  додаткових 
заходів  і  завдань,  уточнення  показників,  обсягів  і  джерел  фінансування, 
переліку  виконавців,  строків  виконання  програми  та  окремих  заходів  і 
завдань тощо. Про хід виконання програми обласна державна адміністрація 
інформує обласну раду щорічно до 01 березня у відповідності  із  графіком 
сесійних засідань ради.

Контроль за виконанням програми здійснюється обласною державною 
адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань прав людини, 
свободи слова та інформації.

Виконання  завдань,  передбачених  програмою,  покладається  на 
структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконкоми рад 
міст  обласного  значення, органи  місцевого  самоврядування  області, 
громадську  раду  при  Одеській  обласній  державній  адміністрації  та 
громадські ради при органах публічної влади області. Для цього вони один 
раз на рік до 01 лютого протягом 2019-2021 років інформують про результати 
виконання  програми  управління  комунікацій  та  інформаційної  політики 
обласної державної адміністрації.



Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ (загальна характеристика)
Регіональної цільової програми сприяння розвитку

громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки

1. Ініціатор  розроблення 
Програми

Управління комунікацій та 
інформаційної політики обласної 
державної адміністрації

2. Розробник Програми Управління  комунікацій  та 
інформаційної  політики  обласної 
державної адміністрації

3. Співрозробники Програми
(у разі наявності)

Координаційна  рада  з  питань  сприяння 
розвитку  громадянського  суспільства 
при голові Одеської обласної державної 
адміністрації,  Одеський  регіональний 
інститут  державного  управління 
Національної  академії  державного 
управління при Президентові України

4. Відповідальний  виконавець 
Програми

Управління  комунікацій  та 
інформаційної  політики  обласної 
державної адміністрації

5. Учасники Програми Структурні  підрозділи  обласної 
державної  адміністрації,  територіальні 
органи  центральних  органів  виконавчої 
влади,  районні  державні  адміністрації, 
виконавчі  комітети  рад  міст  обласного 
значення,  органи  місцевого 
самоврядування області, громадська рада 
при  Одеській  обласній  державній 
адміністрації,  громадські  ради  при 
органах  публічної  влади  області, 
інститути громадянського суспільства

6. Терміни  реалізації 
Програми

2018-2020 роки

6.1. Етапи  виконання  Програми 
(для  довгострокових 
програм)

-

7. Перелік місцевих бюджетів, 
які  беруть  участь  у 
виконанні Програми

Обласний бюджет

8. Загальний обсяг фінансових 2585,0 тис. грн.



ресурсів,  необхідних  для 
реалізації Програми, всього,
у тому числі:

8.1. коштів обласного бюджету 2085,0 тис. грн.
8.2. коштів інших джерел 500,0 тис. грн.



Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення
Регіональної цільової програми сприяння розвитку

громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього 
витрат на 
виконання 
Програми 
(тис. грн.)

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Усього 195,0 1195,0 1195,0 2585,0
державний бюджет - - - -
місцевий бюджет, у 
тому числі:

195,0 945,0 945,0 2085,0

- обласний бюджет 195,0 945,0 945,0 2085,0
- районні, міські (міст 
обласного значення) 
бюджети

- - - -

- бюджети сіл, селищ, 
міст районного 
значення

- - - -

кошти небюджетних 
джерел*

0,0 250,0 250,0 500,0

* - кошти інститутів громадянського суспільства, які беруть участь у Програмі



Додаток 3
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Регіональної цільової програми сприяння розвитку

громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки

№
з/п

Перелік заходів Програми
Строк 

виконання 
заходу

Виконавці
Джерела 

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. гривень,

у тому числі:
Очікуваний 
результат

Всього 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Створення належних умов для інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства

1.1 Проведення  інформаційної 
кампанії  щодо  висвітлення 
діяльності  інститутів 
громадянського  суспільства 
області,  їх  внеску  в 
соціально-економічний 
розвиток  області  та 
територіальних  громад,  а 
також  кращих  практик 
співпраці  органів  публічної 
влади  та  громадських 
об’єднань  на  засадах 
партнерства

2018-2020 
роки

Громадська  рада  при 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
територіальні  органи 
центральних  органів 
виконавчої  влади, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 
обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад,  де  утворені 
об’єднані 
територіальні 
громади (далі – ОТГ)

Обласний 
бюджет

- - - -
Підвищення 
активності 
інститутів 
громадянськог
о суспільства 
області, 
підтримка 
позитивного 
іміджу 
активних 
громадських 
об’єднань; 
поширення 
позитивного 
досвіду

1.2 Видання  матеріалів  кращих 2018-2020 Управління Обласний 45,0 15,0 15,0 15,0 Поширення 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
практик використання різних 
форм  демократії  участі, 
співпраці  органів  публічної 
влади  та  громадських 
об’єднань

роки комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації

бюджет позитивного 
досвіду та 
впровадження 
новітніх форм 
і методів 
співпраці 
органів 
публічної 
влади та 
громадських 
об’єднань

1.3 Проведення  навчально-
методичних  семінарів  та 
тренінгів  для  представників 
інститутів  громадянського 
суспільства  щодо  механізмів 
та  кращих  практик  участі 
громадськості  у  формуванні 
та  реалізації  державної, 
регіональної  політики, 
вирішенні  питань  місцевого 
значення

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації

Обласний 
бюджет

120,0 40,0 40,0 40,0
Формування 
знань і вмінь 
представників 
інститутів 
громадянськог
о суспільства 
щодо форм і 
методів 
співпраці з 
органами 
публічної 
влади

1.4 Проведення  обласного 
конкурсу «Краща громадська 

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 

Обласний 
бюджет

120,0 40,0 40,0 40,0 Консолідація 
інститутів 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рада – надійний партнер» (за 
підсумками  діяльності 
громадських рад, зокрема, їх 
активної  участі  у  вирішенні 
суспільно-значущих проблем 
районів та міст)

інформаційної 
політики 
облдержадміністрації

громадянсько
го суспільства 
області, 
мотивація 
громадських 
об’єднань  та 
громадських 
рад  до 
активної 
співпраці  з 
органами 
публічної 
влади

1.5 Визначення  щорічного 
рейтингу  районних 
державних  адміністрацій, 
виконавчих  комітетів  рад 
міст  обласного  значення, 
виконкомів  сільських, 
селищних та міських рад, де 
утворені  ОТГ,  за  напрямом 
«співпраця з громадськістю», 
оприлюднення  його 
результатів

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 
обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад, де утворені ОТГ, 
громадська  рада  при 
облдержадміністрації

Обласний 
бюджет

- - - -
Мотивація 
органів 
публічної 
влади до 
активізації 
співпраці з 
громадськістю

1.6 Забезпечення  щорічного 
розгляду  на  засіданнях 
колегій обласної та районних 
державних  адміністрацій,  на 
засіданнях  виконкомів 
місцевих  рад  питання  про 
стан  розвитку 

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 

Обласний 
бюджет

- - - -
Актуалізація 
проблем 
розвитку 
громадянськог
о суспільства 
області та 
визначення 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
громадянського суспільства з 
визначенням кола проблем та 
затвердженням  конкретних 
заходів щодо їх розв’язання

обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад, де утворені ОТГ

оптимальних 
шляхів їх 
вирішення

2. Забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної 
політики, вирішенні питань місцевого значення

2.1 Проведення  консультацій  з 
громадськістю  з  питань,  що 
стосуються  суспільно-
економічного  розвитку, 
реалізації  та  захисту  прав  і 
свобод  громадян, 
задоволення  їх  політичних, 
економічних,  соціальних, 
культурних  та  інших 
інтересів,  відповідно  до 
Порядку  проведення 
консультацій  з 
громадськістю  з  питань 
формування  та  реалізації 
державної  політики, 
затвердженого  постановою 
Кабінету  Міністрів  України 
від 03.11.2010 № 996

2018-2020 
роки

Структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
територіальні органи 
центральних органів 
виконавчої влади, 
райдержадміністрації, 
виконкоми рад міст 
обласного значення, 
виконкоми сільських, 
селищних та міських 
рад, де утворені ОТГ

Обласний 
бюджет

- - - -
Залучення 
громадськості 
до 
формування та 
реалізації 
державної, 
регіональної 
політики, 
вирішення 
питань 
місцевого 
значення

2.2 Сприяння  інститутам 
громадянського  суспільства 
та  громадським  радам  при 
обласній  та  районних 
державних  адміністраціях  у 
проведенні  громадської 
експертизи діяльності органів 
виконавчої  влади  відповідно 

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
територіальні  органи 

Обласний 
бюджет

- - - -
Підвищення 
рівня 
прозорості  та 
відкритості 
діяльності 
органів 
публічної 
влади, 
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до  Порядку  сприяння 
проведенню  громадської 
експертизи діяльності органів 
виконавчої  влади, 
затвердженого  постановою 
Кабінету  Міністрів  України 
від  05.11.2008  №  976,  та 
громадської  антикорупційної 
експертизи  нормативно-
правових  актів  та  проектів 
нормативно-правових  актів 
цих органів

центральних  органів 
виконавчої  влади, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 
обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад, де утворені ОТГ

активізація 
антикорупцій
ної  діяльності 
громадських 
об’єднань

2.3 Забезпечення 
функціонування  на  веб-
сайтах  органів  влади 
відповідних  рубрик  щодо 
висвітлення  діяльності 
консультативно-дорадчих 
органів,  заходів  зі  взаємодії 
та  консультування  з 
громадськістю  (у  т.ч. 
електронних консультацій) та 
звітів щодо їх виконання

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
територіальні  органи 
центральних  органів 
виконавчої  влади, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 
обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад, де утворені ОТГ

Обласний 
бюджет

- - - -
Залучення 
громадськості 
до 
формування 
та реалізації 
державної, 
регіональної 
політики, 
вирішення 
питань 
місцевого 
значення

2.4 Забезпечення  проведення 
публічного  громадського 
обговорення  (конференцій, 

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 

Обласний 
бюджет

120,0 40,0 40,0 40,0
Залучення 
громадськості 
до 
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форумів,  громадських 
слухань, засідань за круглим 
столом,  зборів,  зустрічей 
(нарад)  з  громадськістю), 
засідань  громадської  ради 
при  обласній  державній 
адміністрації  з  актуальних 
питань  соціально-
економічного  та 
гуманітарного  розвитку 
відповідно до плану

політики 
облдержадміністрації

формування 
та  реалізації 
державної, 
регіональної 
політики, 
вирішення 
питань 
місцевого 
значення

3. Стимулювання активної співпраці інститутів громадянського суспільства та органів публічної влади області
на засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем

3.1 Проведення  конкурсів  з 
визначення  програм 
(проектів,  заходів), 
розроблених  інститутами 
громадянського  суспільства, 
для  виконання  (реалізації) 
яких  надається  фінансова 
підтримка за рахунок коштів 
обласного  бюджету,  та 
проведення  моніторингу 
стану  виконання  (реалізації) 
програм  (проектів,  заходів), 
визнаних  переможцями 
конкурсу,  відповідно  до 
Порядку  проведення 
конкурсу  з  визначення 
програм  (проектів,  заходів), 
розроблених  інститутами 
громадянського  суспільства, 

2018–2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації

Обласний 
бюджет

1500,0 - 750,0 750,0
Активізація 
співпраці 
органів 
публічної 
влади  та 
інститутів 
громадянськог
о  суспільства 
щодо 
вирішення 
суспільно 
значущих 
проблем 
шляхом 
реалізації 
відповідних 
програм 
(проектів, 
заходів)

Інші 
джерела*

500,0 - 250,0 250,0
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для  виконання  (реалізації) 
яких  надається  фінансова 
підтримка,  затвердженого 
постановою  Кабінету 
Міністрів  України  від 
12.10.2011 № 1049

3.2 Проведення  навчально-
методичних  семінарів  та 
тренінгів  для  представників 
інститутів  громадянського 
суспільства  з  питань 
розроблення  проектів  для 
участі  в  конкурсах  проектів 
згідно з постановою Кабінету 
Міністрів  України  від 
12.10.2011 № 1049

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації

Обласний 
бюджет

- - - -
Формування у 
представників 
інститутів 
громадянськог
о суспільства 
знань і вмінь 
щодо 
розроблення 
та реалізації 
проектів

3.3 Сприяння  розробленню 
проектів  (програм), 
спрямованих  на  вирішення 
актуальних проблем розвитку 
громадянського суспільства в 
області,  для  участі  в 
конкурсах  (зокрема, 
конкурсу  ДФРР,  конкурсу 
проектів,  які  можуть 
реалізовуватися  за  рахунок 
коштів державного бюджету, 
отриманих  від 
Європейського Союзу тощо)

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації

Обласний 
бюджет

- - - -
Отримання 
грантів/ 
фінансування 
проектів, 
спрямованих 
на вирішення 
суспільно 
значущих 
проблем

3.4 Сприяння  участі  делегацій 
представників громадськості 

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 

Обласний 
бюджет

- - - -
Консолідація 
інститутів 
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та  інститутів 
громадянського  суспільства 
області  у  форумах/ 
конференціях/  семінарах, 
присвячених  розвитку 
громадянського  суспільства 
в  Україні,  а  також  масових 
заходах  з  відзначення 
державних свят та пам’ятних 
історичних  подій  тощо  з 
виїздом  у  населені  пункти 
області  та  України; 
сприяння  міжрегіональному 
співробітництву  в  галузі 
розвитку  громадянського 
суспільства

інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 
обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад, де утворені ОТГ, 
громадська  рада  при 
облдержадміністрації

громадянськог
о  суспільства 
області  та 
України, 
активізація 
міжрегіональ
ного 
співробітницт
ва  в  галузі 
розвитку 
громадянсько
го суспільства 
України

3.5 Забезпечення  секретаріату 
громадської  ради 
приміщенням,  засобами 
зв’язку,  створення  умов  для 
роботи ради та проведення її 
засідань

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації

Обласний 
бюджет

180,0 60,0 60,0 60,0
Підвищення 
ефективності 
діяльності 
громадської 
ради  при 
обласній 
державній 
адміністрації

3.6 Сприяння  впровадженню 
ініціатив  інститутів 

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 

Обласний 
бюджет

- - - - Активізація 
співпраці 
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громадянського  суспільства 
шляхом реалізації актуальних 
та  суспільно  значущих 
проектів  на  відповідних 
територіях,  зокрема, 
проведення в районах області 
та містах конкурсів проектів, 
розроблених  інститутами 
громадянського  суспільства, 
для  виконання  яких 
надаються  кошти  місцевого 
бюджету

інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 
обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад, де утворені ОТГ

органів 
публічної 
влади  та 
інститутів 
громадянськог
о  суспільства 
щодо 
вирішення 
суспільно 
значущих 
проблем 
шляхом 
реалізації 
відповідних 
проектів

3.7 Здійснення  організаційної, 
методичної та інформаційної 
підтримки  заходів,  що 
проводяться  інститутами 
громадянського  суспільства 
області

2018-2020 
роки

Управління 
комунікацій  та 
інформаційної 
політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми  рад  міст 
обласного  значення, 
виконкоми  сільських, 
селищних  та  міських 
рад, де утворені ОТГ, 
громадська  рада  при 
облдержадміністрації, 
громадські  ради  при 
органах  публічної 
влади області

Обласний 
бюджет

- - - -
Консолідація 
інститутів 
громадянськог
о  суспільства 
області, 
висвітлення та 
впровадження 
новітніх  форм 
і  методів 
співпраці 
органів 
публічної 
влади  та 
інститутів 
громадянськог
о суспільства
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ВСЬОГО, 2585,0 195,0 1195,0 1195,0

у тому числі:
обласний бюджет 2085,0 195,0 945,0 945,0

інші місцеві бюджети - - - -
інші джерела* 500,0 - 250,0 250,0

* - кошти інститутів громадянського суспільства, які беруть участь у Програмі


