
1 
                                       ____________                                         

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ» 

ЗА 2016 РІК 



2 
                                       ____________                                         

Шановні друзі! 
       
     Пропонуємо Вашій увазі стислий звіт про основну діяльність Громадської організації «Центр 
громадської адвокатури».  

У 2016 році відбулось чимало важливих подій, змін, можна сказати і старту реформ в 
Україні. 

Так чи інакше громадська організація «Центр громадської адвокатури», як і багато інших 
неурядових організацій в Україні, змушена переглядати свою стратегію діяльності, враховуючи 
зміни в державі, та реагувати і працювати із тими викликами, які виникають.  

 За більш як дев’ять років діяльності організації ми працювали із різними проектами 
правозахисного характеру, адвокаційними, розвитковими, мережевими ініціативами. 

 Нагадаю, що Громадська організація «Центр громадської адвокатури» була створена у 
травні 2007 року як результат самоорганізації перша за все громадських захисників, правників, 
журналістів, політологів, студентів та просто небайдужих активістів. До прийняття Закону 
«Про безоплатну правову допомогу» консультанти працювали із наданням правової допомоги 
різних категоріям населення та у різних стратегічних напрямках. Станом на 2016 рік у 
діяльності Центру залишилась діяти програма правової підтримки неурядових організацій, 
закрити яку Правління не наважується з огляду на постійні зміни та погіршення правових умов 
діяльності організацій в Україні. Компонент правової допомоги залишився у діяльності Центру 
як інструмент моніторингу ситуації та для подальшого вирішення проблем. Окрім того, 
експерти допомагають розвитку гарантованої державою правової допомоги та розширення її 
мережі у громадах. 

Враховуючи нові можливості розвитку місцевого самоврядування у зв’язку із 
децентралізацією, організація не могла залишатись осторонь цього процесу та активно, 
використовуючи свій накопичений досвід та знання, включилась у допомогу громадам та їхнім 
активістам. 

Окрім того, організація надалі реалізовує напрямок розвитку спроможності організацій 
неурядового сектору, як і організацій певного напрямку, так і різних компетенцій та у різних 
сферах. У 2016 році у полі зору організації для розвитку компетенцій громадського сектору  
стала громадська участь у бюджетному процесі. Фінанси і все, що пов’язано із ними, викликало 
особливий інтерес організацій для стимулювання залучення в процес формування та реалізації 
місцевої політики. Також із включенням громадськості до місцевої політики працювала 
організація у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні.  

Серед інструментів діяльності, які використовувала організація, можна назвати:  правові 
консультацій і допомога у пріоритетних напрямках вирішення проблем захисту Прав Людини та 
розвитку громад, підтримка інтернет-платформ, реалізація інструментів громадської участі 
(громадські експертизи діяльності органів влади,громадська антикорупційна експертиза актів, 
участь в консультативних органах тощо), видання та поширення інформаційних чи аналітичних 
матеріалів, участь у партнерствах, інформаційних кампаній та акцій, інших публічних заходів, 
формування правових прецедентів, громадський моніторинг та аналіз, адвокація, формування та 
просування успішних практик.  

Команда центру у 2016 році, будуючи нову стратегію розвитку організації, визначила такі 
напрямки діяльності організації: 

сприяння розвитку безоплатної правової допомоги; 
адвокація реформування законодавства з врахуванням потреб цільових груп, вирішення 

проблем, іноземного досвіду; 
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сприяння інтеграції до Європейської спільноти та інших міжнародних спільнот, 
встановленню партнерських стосунків між інститутами громадянського суспільства, 
територіальними громадами, бізнесом; 

залучення молоді до громадської участі,  сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді. 

сприяння розвитку громадянського суспільства та посилення його спроможностей, 
формування та промоція успішних практик; 

сприяння підвищення транспарентності, підзвітності та відповідальності органів публічної 
влади та юридичних осіб публічного права, співпраці із громадськістю, запровадження механізмів 
залучення громадян та інституцій до формування, реалізації, моніторингу рішень; 

сприяння  впровадженню інформаційних технологій, інновацій;  
сприяння розвитку територіальних громад,  інфраструктури, соціальної та інших сфер, 

активності та залученості місцевих спільнот до формування та реалізації місцевої політики, 
участі у покращенні добробуту та вирішенні місцевих проблем; 

сприяння консервації, відновленню та промоції культурних, історичних, природніх об’єктів 
та цінностей; 

сприяння розвитку підприємництва, у тому числі соціального підприємництва, фермерства, 
кооперації, локальних промислів, ремесел, рекреаційної сфери, туризму, виробництв, що сприяють 
розвитку добробуту громад, їхня промоція; 

сприяння розвитку інституту публічної служби, державного управління, підтримці реформ у 
сфері публічної служби, управління людськими ресурсами, сприяння запровадженню принципів 
належного врядування. 
 

З повагою та найкращими побажаннями,  
Голова Центру, адвокат  
 
 

Тетяна Яцків  
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Заходи Центру громадської адвокатури 
 

Відкритість влади та залучення громадськості  
 
    Молодіжні активісти навчались розуміти бюджет та адвокатувати потреби молоді на 
місцевому рівні 
 
В місті Івано-Франківськ 30 червня – 1 липня ГО «Центр громадської адвокатури»  провела 
дводенний семінар для представників молодіжних організацій, молодіжних лідерів. 

Учасниками семінару за результатами відбору 
стали активісти із різних областей України, які 
мали стійку мотивацію впливати на бюджетний 
процес та просувати вирішення проблем молоді на 
місцевому рівні. 
У рамках першого дня семінару активісти 
навчились  робити перші кроки до аналізу 

бюджетної інформації на місцевому рівні, шукати її 
та як отримувати на запити.  Також у ході 
практичних вправ у групах учасники опрацьовували 
бюджетні програми, рішення про бюджети та додатки 
для пошуку інформації про кошти, які 
спрямовуються на цілі молоді. Активісти також взяли 
участь в Word Café Discussion, напрацювали перелік 
проблем, які можна вирішувати на місцевому рівні, заходи впливу для просування та як  залучити 
широкі аудиторії цікавитись складними питаннями бюджету, які «заховані» у незрозумілих 
рядках та кодуваннях. 
Також молодіжні лідери навчались основами застосування інструментів громадського залучення 
та адвокатування своїх потреб у місцеві бюджети, у групах учасники спробували сформувати 
концепцію бюджетної програми та кампанії їх просування.  
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1442  
 
Форум «Практики та виклики участі громадськості у бюджетному процесі» 
Захід був завершальним з серії навчальних семінарів, воркшопів щодо посилення спроможності 
громадських активістів брати участь у бюджетному процесі та реалізовувати ініціативи у своїх 
регіонах. 

Форум організований ГО «Центр громадської 
адвокатури» у рамках проекту «Залучення у 
бюджетний процес через активну і 
компетентну участь громадськості», що 
реалізовується за підтримки Фонду сприяння 
демократії Посольства США в Україні. 
У заході взяли участь представники 
громадських організацій, громадські лідери, 
які є активними учасниками громадських 
ініціативах щодо прозорості бюджетів та 
залучення громадян до їхнього формування, 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1442
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представники органів влади та медіа з різних регіонів України. 
Завданням форуму стало  формування ефективного 
майданчику для спільного огляду існуючих практик 
участі громадськості у бюджетному процесі, які 
застосовуються в Україні, аналізу їх успішності та 
викликів, я також проблем застосування.  
В рамках першого дня учасники мали змогу 
ознайомитись із практиками запровадження «бюджету 
участі» у містах Львові, Житомирі, Черкаси, 
обговорити можливості громадського моніторингу 

використання бюджетних коштів. Учасники 
ознайомились із  бюджетною адвокацією на 
прикладі включення фінансування соціального 
компоненту у Обласну цільову соціальну програму з 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у Львівській області на 
2016-2018 роки. 
Також була організована дискусія у форматі 
«Відкритий простір», завдяки чому обговорено вісім 
тем щодо викликів участі громадян у бюджетному 

процесі. Застосування формату дозволило, щоб теми для «порядку денного» пропонувались і 
обговорення модерувалось самими учасниками. 
В рамках другого дня презентовано та обговорено загальні питання та проблеми механізмів 
залучення громадськості до бюджетного процесу, впровадження бюджету участі на прикладі  
окремих міст, приклади вирішення проблем громади через бюджетне адвокатування, участь 
громадськості у процесі реалізації, звітності, оцінці бюджетного процесу. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1450  
 
 
Семінар-обмін «Посилення спроможності  громадськості брати участь у бюджетному 
процесі» 
 
Захід організовано ГО «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту «Залучення у 

бюджетний процес через активну і 
компетентну участь громадськості», що 
реалізовується за підтримки Фонду сприяння 
демократії Посольства США в Україні. 
Учасниками заходу стали представники 
громадських неурядових організацій з різних 
областей України. 
У рамках першого дня семінару громадські 
активісти мали змогу більше дізнатись про 
державні 
закупівлі 

та 

можливості громадськості здійснювати їх моніторинг, яким 
чином складні питання про бюджет можна подавати просто і 
доступно, а також нові методи підвищення прозорості 
бюджетного процесу та можливостей громадськості брати 
участь в ньому.  

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1450
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Учасники взяли участь із застосуванням методу "The World 
cafe" в обговоренні важливих питань як зацікавити громадян 
брати участь у бюджетному процесі, яким чином 
громадськість може впливати на прозорість та підзвітність у 
сфері публічних фінансів, як громадяни можуть впливати на 
формування та раціональне використання місцевих 
бюджетів.  
Також завдяки підтримці тренерів трьом групам учасників 
семінару вдалось створити протягом кількох годин 
анімаційні ролики із спрощеним баченням бюджетного 
процесу для простих громадян. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1433  
 
 
Організації, які працюють із пацієнтами, навчались інструментам участі у формуванні та 
реалізації бюджету у сфері охорони здоров’я 
 

Проведено навчальний семінар «Як громадськість може 
долучитись до участі у формуванні та реалізації 
бюджету у сфері охорони здоров’я. 
Участь у заході взяли представники пацієнтських 
організацій та громадських неурядових організацій, які 
працюють із пацієнтами. 
Під час семінару розглядались існуючі інструменти 
громадського залучення та їх застосування для впливу 
на бюджет 

громадського здоров’я, процедури розробки та 
прийняття бюджетних програм та можливостей 
громадськості впливати на раціональне планування 
та використання коштів.  
Окрему сесію присвячено запитам організацій щодо 
прозорості інформації органів публічної влади у 
бюджетній сфері, умов для залучення з метою 
посилення їхньої участі в цих процесах та більш 
ефективної реалізації своїх цілей та завдань у сфері 
громадського здоров’я. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1431  
 
 
На круглому столі обговорили питання міжсекторальної співпраці та яким чином 
забезпечити прозорість та підзвітність бюджетів у галузі охорони здоров’я 
 
У місті Львові в рамках медичної виставки «ГалМЕД»  відбувся круглий стіл «Актуальні питання 
співпраці з громадськістю в сфері охорони здоров’я». 
Участь у заході взяли представники структурних підрозділів Львівської ОДА, громадські 
активісти, представники релігійних організацій та об’єднань, лікарі. 
У рамках заходу обговорювались питання нових організаційних форм міжсекторального 
партнерства, ефективна комунікація між установами і закладами охорони здоров‘я та 
різноманітними об‘єднаннями громадян (політичними, громадськими, релігійними тощо), 
соціальна мобілізація територіальних громад задля покращення громадського здоров‘я, 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1433
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1431
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забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, до проведення громадської 
експертизи діяльності медичних закладів, контролю за бюджетним процесом у сфері охорони  
здоров‘я. 

Голова ГО «Центр громадської адвокатури» Тетяна 
Яцків на заході презентувала тематику залучення 
громадськості до формування та реалізації політики у 
сфері охорони здоров‘я та інструментів для участі 
громадськості у бюджетному процесі. Було 
презентовано громадську експертизу діяльності ЛОДА 
в сфері охорони здоров’я, а також пропозиції за її 
результатами, що підготовлені у рамках проекту 
«Посилення голосу громадськості та участі у 
плануванні та використанні бюджетних коштів у сфері 
охорони здоров’я на місцевому рівні». 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1430  
 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1430
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Підтримка розвитку місцевих громад 
 

Семінар в Дублянській ОТГ на тему «Кооперація як спосіб внутрішнього інвестування в 
громаді» 

 
Присутні дізналися про те, що таке 
кооперація та які її основні переваги. 
Експерти розповіли присутнім як 
функціонують кооперативи та які вони 
бувають, крім цього, експерт розповів про 
існуючий стан кооперації в Україні. 
 
За підсумками семінару учасники 
підтримали ініціативу щодо створення 
кооперативу в громаді. А також було 
визначено перші два потенційних напрямки 
роботи такого кооперативу: заготівля та 
збут молока і збут меду та інших бджоло 
продуктів. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1461  
 
Обговорення проекту Стратегії та Статуту Дублянської ОТГ 
 
Впродовж листопада-грудня 2016 року в селищі Дубляни та найбільших селах об’єднаної громади 

відбувалися обговорення проектів Стратегії 
розвитку громади та Статуту громади. 
Під час обговорення в селищі Дубляни людей 
найбільше хвилювало питання збереження 
існуючих робочих місць, зокрема у бюджетній 

сфері, а також створення нових. Натомість у 
селах Лука і Майничі більш гостро стояли 
питання розвитку соціальної інфраструктури. 
Зокрема, жителів цих сіл найбільше цікавило 
питання ремонту дороги до сіл, прокладення вуличного освітлення, покращення автобусного 
сполучення із райцентром та селищем Дубляни, а також встановлення дитячих майданчиків. 
Подібні питання піднімалися і під час зустрічі з жителями у селі Озимина. 
Щодо проекту Статуту жителі в основному цікавилися механізмами громадської участі. 
Найбільше питань було щодо порядку проведення громадських слухань в громаді, загальних 
зборів та порядку місцевої ініціативи. Дехто подавав пропозиції щодо зменшення чи збільшення 
тих чи інших строків або необхідної кількості підписів чи квот представництва та ін. Загалом 
жителями позитивно оцінювалися намагання визначити відповідні процедури.  
Під час засідань робочої групи розглядали результати громадського опитування та громадського 
обговорення в населених пунктах об’єднаної громади, розглянули пропозиції та зауваження 
висловлені жителями громади. Все це було співставлено з попередніми напрацюваннями та 
внесено відповідні корективи. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1463  

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1461
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1463
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Дублянська ОТГ затвердила Стратегію розвитку до 2026 року 
 
Дублянська селищна рада затвердила стратегію 
свого розвитку на період 2017-2026 років. Серед 
основних напрямів - розвиток економічного 
сектору, розвиток сільських територій та 
створення якісного середовища проживання. 
Прийняттю Стратегії передувала значна робота 
з вивчення ресурсного потенціалу громади, 
вивчення громадської думки шляхом 
анкетування, проведення громадських 
обговорень в населених пунктах громади та ін. 
Всіє цією роботою займалася створена 
відповідна робоча група в складі місцевих 
депутатів, активістів та представників місцевого бізнесу. 
Стратегія розвитку Дублянської громади була підтримана за підсумками одноголосного 
голосування. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1462  
 
Громадське обговорення під назвою "Об'єднання громад на Львівщині: виклики та 
наступні кроки" 
 

В рамках заходу представники громадських 
організацій, які працюють з об’єднаними 
громадами, експерти та науковці з питань 
розвитку громад та децентралізації, а також 
представники ЗМІ обмінювалися поглядами з 
приводу майбутнього розвитку ОТГ. 
В межах обговорення було приділено увагу 
формуванню об’єднаних громад в умовах нового 
перспективного плану формування спроможних 

громад Львівщини. Зокрема, йшла мова про те, 
що робити ініціативам громад, які хочуть 
об’єднуватися, але якщо вони не відповідають 
перспективному плану та й загалом як 
сприймати сам перспективний план. Чи як 
безпосередню догму, офіційну рекомендацію, 
а чи просто не брати до уваги? На думку 
присутніх перспективні плани носять як 
позитивний, так і негативний, стримуючий 
характер. 
Далі обговорення стосувалося вже виключно 
громад, які вже працюють в нових умовах. Найперше кожен з присутніх експертів та громадських 
активістів поділився власним досвідом співпраці з громадами та труднощами, з якими вони 
стикаються. Так, за словами учасників обговорення зараз є проблемою саме ставлення до 
реформи з боку державної влади. Вся справа в тому, що реформа зараз зводиться радше до 
адміністративно-територіальної, ніж реальної децентралізації із розосередженням повноважень. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1462
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Так у нормативному забезпеченні реформи є багато прогалин та законодавчих недоліків. Від 
реформи децентралізації по суті значно відстають медична, освітня реформа, інші взаємопов’язані 
і необхідні зміни. Важливим недоліком, процесу формування громад є відсутність законодавчого 
регулювання процедури проведення місцевих референдумів. Зараз є гостра потреба у переданні 
громадам повноважень щодо розпорядження землями за межами населених пунктів та інше.  
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1458 
 
Семінар для громад «Як стати переможцем конкурсу проектів?» 
Учасниками семінару були сільські, селищні та міські голови, представники об’єднаних 

територіальних громад, спеціалісти місцевих та 
районних рад по написанню проектів , 
громадські активісти місцевих рад. 
В рамках заходу учасники могли підвищити 
свій професійний рівень в частині підготовки 
та подання проектних заявок. Також, у зв’язку 
із прийняттям Львівською обласною радою під 
час сесії 25 жовтня змін до Обласної програми 
проведення щорічного конкурсу мікропроектів 
місцевого розвитку, одними з перших, 
учасники семінару змогли отримати 
інформацію щодо нових умов проведення 
цього конкурсу у 2017 році. Крім цього, 

експерти Центру громадської адвокатури звернули 
увагу присутніх на умови проведення відбору 
заявок на фінансування з державного фонду 
регіонального розвитку та про прийом заявок за 
програмою транскордонного співробітництва 
«Польща-Білорусь-Україна», який вже триває. 
Учасники семінару брали активну участь у заході. 
Цікавилися тим, як краще подати різні ідеї проектів. 
Кожен зміг поділитися з присутніми, як успішним 
так і не зовсім досвідом проектної діяльності. Дехто 
повідомляв про додаткові можливості прийому 
заявок на різні конкурси, що зараз оголошені, крім 
вищезгаданих програм. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1454 
 
У Нових Стрілищах обговорювали проект Стратегії розвитку громади 
 
В приміщенні Новострілищанської селищної ради відбулося обговорення проекту Стратегії 

розвитку об’єднаної територіальної 
громади. В заході взяли участь близько 
тридцяти осіб, серед яких керівництво 
громади, старости, депутати, громадські 
активісти, представники місцевих ЗМІ, 
керівники закладів соціально-культурної 
сфери та підприємці. 
Учасники висловлювали свої пропозиції 
та зауваження. Зокрема, багато 
пропозицій стосувалися розвитку 
інфраструктури, підвищення туристичної 
привабливості громади та створення умов 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1458
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1454
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для розвитку дітей та молоді. Так, за словами присутніх в останні роки досить відчутною стала 
нестача питної води. Необхідною є оптимізація шкіл, зміна формату діяльності народних домів та 
бібліотек та ін. Не менш важливою на думку присутніх є потреба у створенні робочих місць, 
зокрема через відродження раніше діючих та залучення нових виробництв. Тут, говорилося про 
потенційну можливість відновлення випуску мінеральних вод, раніше відомих під брендом 
«Кнісельчанка», та відновлення діяльності хлібопекарні. Голова громади щодо цього 
поінформувала присутніх про готовність інвестора до відкриття на території громади швейного 
цеху. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1452 
 
Голови та депутати місцевих рад Золочівщини переймали досвід децентралізації 
7 жовтня 2016 року голови місцевих рад, депутати, представники громадськості та ЗМІ 
Золочівського району мали змогу ознайомитися з досвідом громад, які вже об’єдналися. Зокрема 

у сесійній залі відбулася зустріч-
брифінг з представниками 
Новострілищанської та Тростянецької 
об’єднаних громад Львівщини. 
Під час заходу голова 
Новострілищанської ОТГ Галина 
Козяр та в.о. заступника голови 
Тростянецької ОТГ Михайло Цихуляк 
розповіли про усі особливості 
функціонування громад в нових 
умовах. Зокрема запрошені гості 
розповіли детальну інформацію про 
свої громади, як вони дійшли до 

об’єднання, звідки наповнюють свої бюджети. Не менш цікавим було питання про окремі аспекти 
функціонування різних сфер в громадах. Учасники зустрічі мали змогу отримати відповіді на свої 
питання щодо функціонування освіти, культури, медицини в об’єднаних громадах, як 
організували роботу апаратів рад, скільки та яких підрозділів мають у своїй структурі управління 
та ін. 
Крім цих питань, присутніх цікавило також, чи планують голови проводити оптимізацію 
навчальних закладів в громадах та яким чином, як здійснюється забезпечення пожежного захисту 
в громадах, дотримання громадського порядку, санітарне очищення і вивчення відходів в 
громадах, повноваження та статус старост. Галина Козяр, як освітянин, відповідаючи на 
поставленні запитання, також поінформувала присутнім про нещодавнє прийняття у першому 
читанні Верховною Радою України нового Закону «Про освіту» та розповіла про його 
нововведення. Загалом присутнім учасникам вдалося дізнатися багато нової інформації і окремих 
практичних нюансів як про позитивні сторони об’єднання громад, так і про труднощі з якими 
стикалися в Тростянецькій та Новострілищанській громадах впродовж першого року їх існування. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1451  
 
 
Cемінар «Основи сталого розвитку територіальної громади» 

В рамках заходу учасники вивчали основні питання із 
стратегічного планування, механізмів залучення 
громадськості та загалом налагодження міжсекторної 
співпраці в громаді. Також під час семінару учасники 
проводили попередній  SWOT-аналіз громади, 
визначилися із стратегічними напрямками і завданнями 
для їх розвитку. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1452
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Програма семінару була представлена як теоретичною, так і практичною частиною. У першій 
тренери та експерти навчали учасників, що таке стратегія розвитку громади і в чому важливість 
стратегічного мислення, а також, що таке міжсекторна співпраця, як вона вливає на розвиток 
громади і яка роль статуту територіальної громади у налагодженні такої співпраці. 
В межах практичної частини учасники під наглядом експертів здійснили аналіз існуючого стану 
громади, оцінили її можливості, сильні та слабкі сторони. Далі шляхом використання методу 
«RADAR» визначалися із стратегічними напрямами розвитку. На думку учасників пріоритетне 
значення для громади мають розвиток сільського господарства, інфраструктури та соціально-
культурної сфери. Під час роботи в групах було здійснено спробу до пошуків конкретних завдань 
спрямованих на розвиток цих стратегічних напрямів. 
У підсумку семінару було представлено подальші кроки реалізації проекту по розробці стратегії 
розвитку Дублянської об’єднаної територіальної громади та сформовано із числа учасників дві 
робочі групи, які займатимуться подальшою підготовкою проектів стратегії, статуту громади та 
інших локальних актів. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1444  
 
На Львівщині формується ще одна об’єднана громада 
У селі Завидовичі на Городоччині відбулося громадське обговорення ініціативи щодо створення 
Великолюбінської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ). 

У Завидовицькій сільській раді 
Городоцького району відбулося 
громадське обговорення ініціативи 
щодо створення. У приміщенні 
місцевого Народного дому зібралися 
депутати, місцеві активісти, керівники 
та працівники підприємств та установ 
села, місцеві підприємці. 
В рамках обговорення, учасників 
найбільше цікавило питання 
функціонування закладів освіти, 
охорони здоров’я та культури в громаді 

за нових умов, загалом повноваження об’єднаних громад та способи відстоювання інтересів 
окремих населених пунктів в об’єднаній громаді. Богдан Зелений, координатор проектів Центру з 
питань децентралізації дав відповіді на усі поставлені запитання, розповів про існуючий стан 
реформи децентралізації влади в Україні і досвід перших об’єднаних громад Львівщини, з якими 
налагоджено співпрацю, та повідомив присутнім про особливості польської реформи 
децентралізації. 
У підсумку обговорення учасники підтримали ініціативу щодо створення об’єднаної 
територіальної громади з центром у Великому Любені. Також було досягнуто згоди про 
необхідність створення спільної робочої групи для проведення детального аналізу спроможності 
майбутньої громади. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1441  
 
Сільське господарство, інфраструктура і туризм – ключові напрямки розвитку Міженецької 
ОТГ 
За словами учасників круглого столу саме ці галузі мають найбільший потенціал до розвитку і в 
цьому є необхідність. Громада має хороший збережений потенціал в сільському господарстві, на 
території села є унікальний дендропарк і хороші природні умови, однак розвитку цих об’єктів, 
залученню в них інвестицій перешкоджає поганий стан доріг і слабкий рівень розвитку іншої 
суміжної інфраструктури. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1444
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Учасники заходу обговорювали слабкі та сильні 
сторони громади можливості та загрози, з якими 
вони можуть стикнутися. Крім збереженої з 
радянського періоду матеріально-технічної бази, 
стратегічно важливим є близькість громади до 
кордону з Польщею. Саме тому багато уваги було 
приділено обговоренню можливостей з 
облаштування митного переходу на території 
громади. 
На думку учасників, частково кошти для доріг могло 
б забезпечити сільське господарство. В громаді є 
потенціал до розвитку фермерства, садівництва. Є 
успішні приклади вирощування ягід, є землі, які б 
були придатними для вирощування фундука. 

Важливим є лише заходи до залучення у розвиток сільського господарства інвесторів та 
стимулювання місцевого агропідприємництва. 
Не менше зацікавлення викликала і сфера туризму. Учасники говорили про шляхи відновлення та 
промоції дендропарку, про його існуючий занедбаний стан та інші деталі. Разом з тим, крім 
дендропарку в громаді є високий потенціал розвитку саме агротуризму. Хороша природа, чисте 
повітря, сільськогосподарський характер виробництва та спосіб життя місцевих жителів, а також 
велика кількість домогосподарств, які можуть стати агросадибами, географічна віддаленість 
дають об’єктивне підґрунтя до розвитку. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1438 
 
Стратегічне планування розвитку Тростянецької ОТГ 

Щодо стратегічного планування відбувся круглий стіл в 
Тростянецькій об’єднаній територіальній громаді 
Миколаївського району львівської області. В рамках 
круглого столу було обговорено стратегічні цілі 
подальшого розвитку об’єднаної громади та окремі 
завдання, реалізація яких необхідна для їх досягнення. 
Учасниками заходу були керівництво об’єднаної 
громади, депутати, старости, керівники закладів освіти  

та культури, громадські активісти та приватні підприємці. 
В ході обговорення  більшість учасників зійшлися на 

тому, що стратегічно громада повинна думати про 
розвиток сільського господарства, туризму та промисловості.  Зокрема, було зроблено акцент на 
налагодженні виробництв на базі збереженої промислової інфраструктури та наявних природніх 
ресурсів (каменю, піску та інших копалин). 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1437  
 
В ході обговорення було висунуто ідею щодо 
потенційного налагодження виробництва 
мінеральної води на базі джерела в селі Дуброва. 
Вода в цьому джерелі має лікувальні властивості і 
за оцінками нічим не поступається 
широковідомим водам Трускавця і Моршина. Це 
загалом із іншими культурними та природніми 
багатствами, історичними пам’ятками, сприяло б 
розвитку туристично-рекреаційного потенціалу. 
Круглий стіл «Розвиток Тростянецької об’єднаної 
територіальної громади». В рамках круглого 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1438
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1437
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столу було обговорено стратегічні напрями розвитку об’єднаної громади. 
На заході презентовано присутнім первинний проект Стратегії розвитку об’єднаної громади. Під 
час свого виступу представник організації наголосив на сильних сторонах розвитку громади, їх 
потенціалі, а також зупинився на окремих аспектах розвитку громади, які треба змінювати і 
вдосконалювати. 
На думку експертів-економістів залучених до розробки проекту Стратегії Тростянецькій громаді 
найперше необхідно зосередитися на залученні інвесторів із супутніх до раніше існуючого 
виробництва галузей економіки, у певній мірі скоротити обсяги видатків на соціально-культурну 
сферу та налагоджувати транскордонне співробітництво. 
Під час заходу не обійшлося і без обговорення існуючого стану реформи децентралізації в Україні 
і тих викликів, з якими зустрічається громада. Врешті невирішення таких проблемних питань 
гальмує процес розвитку не лише Тростянецької, а й інших об’єднаних територіальних громад в 
Україні. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1434  
 
В селі Деревні на Жовківщині обговорювали перспективи утворення об’єднаної громади 

 
На Жовківщині за підтримки Центру громадської 
адвокатури відбувся круглий стіл «Перспективи розвитку 
села Деревні в умовах децентралізації влади в Україні». 
У заході взяли участь понад двадцять осіб. Серед них 
місцеві активісти, депутати сільської ради, керівники 
установ та організацій села.   
Круглий стіл відкрили Наталія Кертичак, представниця 
Фундації «Освіта для демократії» (Варшава) та Оксана 
Чабан, представниця громадської організації «Товариство 
Лева» (Львів). 
Виступи спікерів щодо засад децентралізації влади в 
Україні та стану формування об’єднаних громад у 
Львівщині продовжилися жвавим обговоренням.  Учасники 
дискутували щодо майбутнього села .  Важливим у цьому 
став досвід Тростянецької громади, про який присутнім 
розповідала Олександра Дзиндра. Врешті обговорення 
зійшлось до того, що громаді села треба проявляти 
ініціативу та рухатися в напрямку до об’єднання. Найбільш 
підходящим на думку присутніх мав би бути варіант 

об’єднання з Кулявою. 
Учасниками круглого столу досягли згоди щодо необхідності налагодження переговорного 
процесу з жителями Куляви. 
Далі предметом обговорення стали також перспективні напрями розвитку села, які на думку 
виступаючих треба розвивати. Найбільше всіх присутніх хвилювало питання розвитку 
інфраструктури, зокрема питання ремонту доріг.  Також особливу увагу було приділено питанню 
налагодження роботи у напрямку розвитку підприємництва та створенню робочих місць. 
Говорили і про опорні школи, дошкільну освіту в громаді та ін. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1432  
 
Представники громад здобували навики налагодження співпраці з громадськістю 
відбувся семінар «Партнерство влади та громадськості в об’єднаних громадах». Учасниками 
семінару стали представники семи громад: як уже об’єднаних, так і тих, що тільки бажають 
об’єднуватися. Кожна з громад була презентована 3-5 представниками. Серед них: голови громад, 
депутати, громадські активісти, працівники підприємств та організації відповідних громад. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1434
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1432
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Під час семінару представники громад вивчали основи стратегічного планування, завдання, 
методи та порядок розробки стратегій розвитку, розглядали питання соціальної відповідальності 
бізнесу. Ознайомлювалися із теоретичними основами сільськогосподарської кооперації, суті та 
значенні брендингу для розвитку територій, налагодження співпраці з інвесторами та залучення 
інвестицій у громаду. 
Семінар окрім теоретичної частини включав також вироблення учасниками практичних навиків. 
Так під час роботи у групах команди під супроводом експертів проекту здійснили SWOT-аналіз 
потенціалу громад, визначили пріоритетні напрями розвитку громад, проектували логотипи 
громад та ін. В рамках обговорення учасники семінару проаналізували можливості розвитку 
кооперативів у громадах та розвитку підприємництва. Зважували перспективи розвитку 
промисловості, сільського господарства та рекреаційно-відпочинкової сфери. Крім цього, за 
допомогою моделювання ситуацій учасники семінару вдосконалювали свої теоретичні навики 
ведення переговорів з інвесторами. У підсумку кожна з команд напрацювала ідеї інвестиційних 
проектів, включаючи їх мету, завдання, основні заходи, очікувані результати та приблизну 
вартість таких проектів. Усі вони були представлені на загальний розсуд та обговорення, а також 
отримали оцінки від експертів проекту. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1419  
 
Представники громад навчалися основам стратегічного планування та розробляли 
інвестиційні проекти 
Дводенний семінар «Стратегічне планування – запорука успіху об’єднаних громад». Учасниками 

семінару стали представники семи громад: як уже 
об’єднаних, так і тих, що тільки бажають об’єднуватися. 
Кожна з громад була презентована 3-5 представниками. 
Серед них: голови громад, депутати, громадські 
активісти, працівники підприємств та організації 
відповідних громад. 
Під час семінару представники громад вивчали основи 
стратегічного планування, завдання, методи та порядок 
розробки стратегій розвитку, розглядали питання 
соціальної відповідальності бізнесу. Ознайомлювалися із 
теоретичними основами сільськогосподарської 
кооперації, суті та значенні брендингу для розвитку 

територій, налагодження співпраці з інвесторами та залучення інвестицій у громаду.  
Семінар окрім теоретичної частини включав також вироблення учасниками практичних навиків. 
Так під час роботи у групах команди під супроводом експертів проекту здійснили SWOT-аналіз 
потенціалу громад, визначили пріоритетні напрями 
розвитку громад, проектували логотипи громад та ін. 
В рамках обговорення учасники семінару 
проаналізували можливості розвитку кооперативів у 
громадах та розвитку підприємництва. Зважували 
перспективи розвитку промисловості, сільського 
господарства та рекреаційно-відпочинкової сфери. 
Крім цього, за допомогою моделювання ситуацій 
учасники семінару вдосконалювали свої теоретичні 
навики ведення переговорів з інвесторами. У 
підсумку кожна з команд напрацювала ідеї 
інвестиційних проектів, включаючи їх мету, 
завдання, основні заходи, очікувані результати та 
приблизну вартість таких проектів. Усі вони були представлені на загальний розсуд та 
обговорення, а також отримали оцінки від експертів проекту. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1418  

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1419
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Громадська експертиза Львівської обласної державної адміністрації щодо залучення 
громадськості до бюджетного процесу у сфері охорони здоров’я 
 
 Громадська організація «Центр громадської адвокатури» звернулась до Львівської обласної 
державної адміністрації щодо проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої 
влади у сфері охорони здоров’я. 

 
Мета проведення громадської експертизи – на основі громадського аналізу 
проведення оцінки діяльності Львівської обласної державної адміністрації 
щодо залучення громадськості до бюджетного процесу у сфері охорони 
здоров’я. 
 
Предмет громадської експертизи – діяльність Львівської обласної державної 
адміністрації та її структурних підрозділів щодо забезпечення умов для 
доступу до інформації, яка стосується громадського інтересу та є необхідною 
для участі інститутів громадянського суспільства в бюджетній політиці у 

сфері охорони здоров’я Львівської області, механізми та способи залучення, які застосовуються та 
їх ефективність. 
 
Пропозиції стосувалися таких питань: 

 Застосування системного залучення громадської участі у формуванні та реалізації 
політики, у тому числі у питаннях бюджету. 

 Застосовування такого інструменту як «консультації з громадськістю» у практиці 
діяльності Департаменту охорони здоров’я. 

 Підвищення інформативності веб-сайту Департаменту охорони здоров’я, подання 
інформації, яка є цікавою для пацієнтів, НУО, медиків. Створення окремої рубрики на сайті 
Департаменту охорони здоров’я, яка стосується консультації із громадськістю та інших 
можливостей, включення бюджетної інформації у контент веб-сайту. 

 Проведення консультацій із громадськістю щодо обласних бюджетних програм. 
 Розробка та прийняття рішень у сфері бюджетних питань, у тому числі обласних 

програм, на основі вивчення проблем галузі, системного планування та дотримання визначених 
стратегічних напрямків. 

 Впровадження соціального замовлення як способу залучення громадських 
неурядових організацій до профілатики та попередження захворювань. 

 Залучення профільних пацієнтських організацій до моніторингу закупівель. 
 
Результати та матеріали експертизи на сайті ЛОДА: 
http://loda.gov.ua/provedeni_gromadski_ekspertuzu  
 
На сайті організації:  http://cga.in.ua/index.php?itemid=1428 
 
 
 

http://loda.gov.ua/provedeni_gromadski_ekspertuzu
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Друковані видання 
 
Посібник «Об’єднання громад: від ініціативи до ефективної діяльності» 
 
Посібник з питань децентралізації «Об’єднання громад: від ініціативи до ефективної діяльності», 
розроблений експертами Центру громадської адвокатури. 

Цей посібник спрямований на допомогу в першу чергу 
тим громадам, які лише планують об’єднуватися, і тим, в 
яких нещодавно відбулися або найближчим часом мають 
відбутися перші вибори. Саме для такої аудиторії він 
стане найбільш корисним. 
На сторінках видання Ви знайдете кваліфіковані 
відповіді, роз’яснення та коментарі на різноманітні 
запитання, що стосуються процесів децентралізації. Від 
того, як утворити об’єднану громаду, і до того, як 
налагодити її належне функціонування. Цей посібник, а 
радше, збірник, зібрав кращі коментарі та поради як 
наших експертів так і колег із інших організацій, щоб Ви 
в процесі становлення громад якомога менше стикалися із 
різноманітними труднощами. 
Більше того крім, теоретичних роз’яснень, рекомендацій 
та порад, кожен із розділів доповнений зразками вже 
прийнятих на практиці й апробованих актів рад. Тут 
також ви ознайомитеся із успішними досвідами 
функціонування громад в нових умовах. Зокрема у 
налагодженні ефективного управління медициною в 

громаді, прикладами реорганізації навчальних закладів, функціонуванням центрів надання 
адміністративних послуг, проведення інвентаризації ресурсів громад та ін. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1460 
 
Бюджетні програми на місцевому рівні: знаємо, оцінюємо, впливаємо! 
 

У доступній формі про складові, 
ініціювання та вплив на бюджетні 
програми. 
Більшість «запитів» цільових груп 
та проблем можна реалізувати із 
коштів бюджету через так звані 
бюджетні програми. Вони 
ініціюються за наявності 
обґрунтованої проблеми та коштів 
на їх вирішення. 
Для громадських активістів, які 
хочуть розуміти та впливати на 
раціональне формування та 
використання коштів бюджету на 
місцевому рівні, Центр громадської 
адвокатури у доступній формі 
підготував графіку. 

У формі інформаційного буклету Ви можете дізнатись про те, що таке бюджетна програма, якими 
є її стадії розробки та реалізації, а також складові. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1467  

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1460
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1467


18 
                                       ____________                                         

 
 
 
Інформаційний буклет «Залучення громадськості до бюджетного процесу у сфері охорони 
здоров’я: можливості на місцевому рівні» 
 
Центр громадської адвокатури підготував буклет із інформацією про те, яким чином 
громадськість може використати наявні інструменти, щоб долучатись до бюджетного процесу. 

В буклеті можна знайти 
відповіді на питання «Навіщо 
органам влади залучати, а 
представникам неурядових 
організацій брати участь у 
бюджетному процесі у сфері 
охорони здоров’я?». Також 
надається огляд передбачених 
законодавством механізмів, за 
допомогою яких можна 
впливати на процеси. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1426  
 
 
Інформаційний буклет «Механізми громадської участі жителів Дублянської об’єднаної 
територіальної громади» 
 

В інформаційному 
буклеті описано 
процедури залучення 
жителів до участі у 
житті громади 
відповідно до Статуту 
територіальної громади 
– збори жителів, місцеві 
ініціативи, громадські 

слухання, 
консультативні органи, 
органи самоорганізації 
населення.  

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1426
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Веб-ресурси Центру громадської адвокатури 
 
Як і в попередні роки, Центром громадської адвокатури підтримувались  у 2016 році власні 
веб-ресурси та канали поширення інформації. 
 
Портал «Юрист НГО»  
Підтримується з жовтня місяця 2008 року.  
На порталі можна поставити юридичне запитання юристові щодо прав організацій, державної 
реєстрації, відносин з органами влади, розміщені відповіді на найбільше запитувану інформацію, 
законодавчі акти, база зразків документів.  
Враховуючи нові виклики, які пов’язані із змінами законодавства та вимогами, щоб усі 
неприбуткові організації зареєстрували зміни до статутів, оновлено вигляд та інформацію на 
порталі. 
 
Адреса порталу «Юрист НГО» www.lawngo.net  
 

 
 
У фейсбуці із 2013 року підтримується сторінка Консультаційного центру для ГО 
https://www.facebook.com/KonsultacijnijCentrDlaGromadskihOrganizacij  
 
 
 
Юридично-соціальний портал  
Підтримується з кінця 2009 року.  
Його тематика включає також різні інші аспекти соціально-юридичної сфери: реалізація права на 
соціальний захист, права власності та інших економічних прав, права на медицину, прав різних 
соціально-вразливих груп населення (люди із обмеженими можливостями, діти, молодь, жінки та 
інші).  
Адреса Юридично-соціального порталу: www.pilga.in.ua  
 
 
Спеціалізований юридичний веб-ресурс Правовий портал для освітян 
Підтримується з 2013 року.  
Цей ресурс створено для освітян із on line формою для консультування, можливістю 
звернення за правовою допомогою до юриста, публікацією правових матеріалів, корисних для 
освітян в рамках проекту «Поради освітянам з правових питань» в якому розміщується 
корисна для них інформація.  
На веб-ресурсі розміщаються новини освітньої сфери, законодавство корисне для педагогів, також 
спеціальні видання у розділі «Правова бібліотека освітянина». Також на сайті розміщені типові 
консультації, алгоритми дій в певних ситуаціях.  
Адреса Правового порталу для освітян: www.lawhelp.in.ua  
 
Центром громадської адвокатури підтримується власний веб-сайт www.cga.in.ua із 
інформацією про діяльність організації. 
 
Сторінка у мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/civicadvocacycentre  
 

http://www.lawngo.net/
https://www.facebook.com/KonsultacijnijCentrDlaGromadskihOrganizacij
http://www.pilga.in.ua/
http://www.lawhelp.in.ua/
http://www.cga.in.ua/
https://www.facebook.com/civicadvocacycentre
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Участь у консультативних органах 
 

     Члени та експерти центру брали у 2016 чи продовжують участь у консультативно-дорадчих радах, 
експертних радах: 
 Червень 2016 р. – комісія конкурсу з відбору керівників бюро правової допомоги (Тетяна Яцків). 
 Експертна комісія з оцінювання мікропроектів 2016 року у рамках програми проведення обласного 

конкурсу мікропроектів (представник - Тетяна Яцків).  
 Робоча група при обласній державній адміністрації з питань реформування сфери  охорони 

здоров’я Львівської області (представник – Ярослав Хауляк). Розпорядження голови Львівської 
обласної державної адміністрації «Про робочу групу при обласній державній адміністрації з питань 
реформування сфери охорони здоров’я Львівської області» № 813/0/5-16 від 24 жовтня 2016 р. 

 Дорадчий громадський орган при Департаменті екології та природніх ресурсів Львівської обласної 
державної адміністрації (представник – Ярослав Хауляк). 
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Проекти Центру громадської адвокатури у 2016 році 

 
Залучення у бюджетний процес через активну і компетентну участь громадських 

організацій 
 

Завдання проекту: залучення представників громадськості та органів влади у комунікацію з 
питань бюджету; обмін досвідом та практиками, які сьогодні створені, щодо прозорості 
бюджетного процесу та залучення громадськості; підвищення компетентності та активної позиції 
цільової групи щодо використання інструментів та методів, розширення кола інструментів, що 
застосовуються органами влади та НУО щодо комунікації, у тому числі з питань бюджету, що має 
тривати протягом усього року, посилення голосу НУО та позиції необхідності їхньої участі в 
прийнятті рішень з бюджетних питань. 

У рамках проекту проведено дводенний семінар щодо залучення громадськості до бюджетного 
процесу, воркшоп, дводенний форум. 

Проект реалізовувався за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 
Термін реалізації проекту: березень  – жовтень 2016 р. 

 
Підтримка процесів децентралізації в частині добровільного об’єднання громад у Львівській 

області 
 

 Проект  був спрямований на сприяння процесу формування спроможних територіальних 
громад у Львівській області. 

Завданнями проекту: забезпечити практичне об’єднання спроможних громад, стимулювати та 
всіляко сприяти такому ж об’єднанню в інших громадах; розробити стратегії економічного 
розвитку новосформованих громад, спрогнозувати обсяги надходжень до бюджетів таких громад, 
визначити основні напрями розвитку громад; підвищити кваліфікацію голів, депутатів та інших 
працівників об’єднуваних громад для роботи в нових умовах; створити реальні механізми участі 
жителів громад у процесах формування та реалізації місцевої політики, вирішення місцевих 
проблем; популяризувати результати проекту та поширити інформацію у ЗМІ. 

Проект був одним із 23 проектів в Україні, що фінансується Європейським Союзом в рамках 
проекту «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні», що реалізується Інститутом 
громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа та низкою інших організацій 
за підтримки програми «РАДА» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і програми 
DESPRO. 

Термін реалізації проекту: листопад 2015р. – вересень 2016р. 
 
Посилення голосу громадськості та участі у плануванні та використанні бюджетних коштів 

у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні 
 

Метою проекту є реалізація громадської ініціативи, яка спрямована на залучення представників 
інститутів громадянського суспільства, які представляють зацікавлені цільові групи, пацієнтів до 
процесів підзвітного та ефективного формування та використання коштів місцевих бюджетів у 
сфері охорони здоров’я, запровадження механізмів такого залучення та їх застосування у 
Львівській області. 

Даний проект покликаний стимулювати створення та апробацію комунікаційних механізмів 
залучення громадського сектору, який певним чином позиціонує свою діяльність як діяльність у 
сфері покращення стану охорони здоров’я, підвищити розуміння та компетенцію у сфері 
бюджетоутворення та використання коштів. Також він створить позитивну практику у сфері, яка 
на сьогодні є однією із проблемних, залучення громадськості до бюджетного процесу, яка може 
бути стимулом для застосування в інших сферах бюджетного фінансування. 
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Проект виконувався Центром громадської адвокатури за підтримки програмної ініціативи 
“Громадське здоров’я” Міжнародного фонду «Відродження». 

Термін реалізації проекту: вересень 2015р. – серпень 2015р. 
 
 

Участь у партнерських проектах 
 

Проект «Створення і впровадження державної системи контролю за коштами «Відкритий 
бюджет» 

 
Проект стартував у  січні 2014 і завершився у середині 2016 року 
Виконавцем проекту був ГО «Центр політичних студій та аналітики». Регіональні партнери: 

ГО «Центр громадської адвокатури» (Львівська область), Бюро аналізу політики (Сумська 
область), ГО «Філософія Серця» (Вінницька область), Фундація сприяння громадянській 
активності (Херсонська та Харківська області). Проект фінансувався Європейським Союзом. 

  Проект «Створення і впровадження державної системи контролю за коштами «Відкритий 
бюджет» включав в себе три компоненти: діяльності з адвокатування прийняття законопроекту № 
2012а «Про відкритість використання бюджетних коштів», розробка та впровадження 
моніторингової системи за використанням бюджетних коштів «Громадський бюджет» у 
виконавчих органах 5 пілотних регіонів та моніторинг діяльності в галузі державних закупівель. 
 

Проект «Громадський пояс Донбасу» 
 

Проект реалізує Західноукраїнський ресурсний центр у партнерстві із Центром громадської 
адвокатури та Товариством Лева. Проект підтримується Європейським Союзом. 

Мета проекту: посилити роль громадянського суспільства у сприянні проведення 
демократичних реформ на території Донецької та Луганської областей. Територія Донецької та 
Луганської областей, що перебувають під контролем української влади. 

В рамках проекту ЗУРЦ та партнери мають намір передати знання та досвід, набутий 
організаціями перспективним неурядовим організаціям у Донецькій та Луганській областях, 
створити та зміцнити Коаліцію місцевих НУО. 

7 НУО, що будуть відібрані в результаті відкритого конкурсу, отримають фінансову 
підтримку реалізації операційних планів та підтримку у впровадженні місцевих громадських 
ініціатив. 

28 представників організацій-переможців візьмуть участь у Школі демократичного лідерства, 
де здобудуть базові навики, інструменти, моделі та схеми успішної роботи для розвитку 
громадянського суспільства. Після участі у Школі учасники матимуть можливість застосувати на 
практиці здобуті знання та навики шляхом реалізації місцевих громадських ініціатив. 

Прикладами позитивного впливу місцевих громадських ініціатив можуть бути: покращення 
якості адміністративних послуг, залучення громадян до процесу прийняття рішень на місцевому 
рівні, розробка та реалізація місцевих програм, мобілізація громади з метою вирішення 
конкретних питань соціального плану та житлово-комунальних послуг, більш ефективна 
інтеграція ВПО (внутрішньо переміщених осіб) у місцеві громади тощо. 

Партнерські НОУ, які підвищать свою ефективність завдяки участі в проекті, створять на 
своїй базі ресурсні центри підтримки громадських ініціатив. 

Проект розрахований на два роки. 
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Профінансовані ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ»  видатки  
у  2016 році 

 
Стаття  2016 (грн.) % 

співвідношення 
до загального 
бюджету  

Грантові 
кошти 

Власні 
кошти 
організації 

Оплата послуг 
менеджменту проектів  

243302 21,7 208302 35000 

Експертна та 
консультаційна підтримка 

356200 31,7 349600 6600 

Витрати на оренду 
офісного приміщення та 
оплату комунальних 
послуг 

35200 3,5 0 35200 

Закупівля обладнання, 
ремонт  

16350 1,4 16350 0 

Транспортні витрати на 
відрядження 

8050 0,7 8050 0 

Витрати на проведення  
навчальних заходів  

348600 31,1 348600 0 

Витрати на проведення 
інформаційних заходів  

76000 6,7 76000  

Поліграфічні витрати 
(витрати на додрукарську 
підготовку, друк та 
тиражування) 

18000 1,6 18000 0 

Витратні матеріали, 
канцтовари та ін. для 
діяльності офісу, 
банківські послуги 

13000 1,1 13000 0 

Створення та підтримка  
веб-сайтів 

6000 0,5 0 6000 

Всього  1120702 100 % 1037902 82800 
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Контактна інформація 
 
Центр громадської адвокатури  
Адреса: м. Львів, пр.-т Чорновола, 63, офіс 706  
 
Телефон 032 244 46 59  
Факс 032 244 46 59  
 
Пошта cga@lawngo.net  
Сторінка www.cga.in.ua   
Фейсбук «Центр громадської адвокатури»  https://www.facebook.com/civicadvocacycentre 
 
 

https://www.facebook.com/civicadvocacycentre

