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Шановні колеги! 
 

Настав час підбивати підсумки 2017 року діяльності Громадської організації «Центр 

громадської адвокатури». 

 

З одного боку, це був рік звичайних планувань роботи діяльності та впровадження 

відпрацьованих методик реалізації проектів. З іншого боку, це новий рік роботи над 

собою, роботи із викликами, які з’являються в житті кожної організації, а також 

виникають у суспільстві та державі. 

 

Як і завше, організація продовжувала реалізацію програм, які започатковані раніше, так 

і з’явились нові програми та проекти. З’явились нові активісти в організації, які 

наповнили діяльність новими напрямками роботи, партнери, з якими започатковано нові 

ініціативи. 

 

У 2017 році напрямками, якими займався колектив організації, стали такі: 

 Правова підтримка  громадянського суспільства (продовжено роботу програми 

правової підтримки НУО www.lawngo.net, надаються консультації) 

 Навчальні програми для представників НУО (в цьому напрямку продовжено 

тренерську роботу, проведення навчальних програм; основною цільовою аудиторією 

стали представники невеликих населених пунктів та ОТГ). 

 Підтримка участі молоді у процесі прийняття рішень на локальному рівні 

(створення консультативно-дорадчих громадських органів, навчання, активізація 

участі тощо). 

 Стимулювання створення механізмів громадського залучення та активізації 

громадської участі (у тому числі громадських осередків активності). 

 Моніторинг, оцінка та активізація громадської участі в реформах, що стосуються 

Угоди Україна-ЄС, у тому числі в економічній сфері, сфері охорони здоров’я. 

 Підтримка процесу децентралізації, надання допомоги ОТГ у розвитку, 

стратегічному плануванні та його впровадженні, правового супроводу та 

консультацій. 

 

   Нижче Ви знайдете інформацію про заходи організації, проекти, які впроваджувались, 

публікації видань, доходи і витрати організації. 

 

   Більше інформації шукайте на сайті організації www.cga.in.ua. Фейсбук-сторінка ГО 

«Центр громадської адвокатури»  https://www.facebook.com/civicadvocacycentre  

 

З повагою, 

Голова організації 

 

Тетяна Яцків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cga.in.ua/
https://www.facebook.com/civicadvocacycentre
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Заходи Центру громадської адвокатури 

 

Круглий стіл «Єдине вікно митниці може стати ефективним засобом для 

міжнародної торгівлі» 

 

4 травня 2017 року для кращого розуміння процедур представники бізнесу, об’єднань 

підприємців, митниці, а також дозвільних органів зібралися за круглим столом на тему 

«Єдине вікно» як засіб реформування процедур митного обслуговування та контролю», 

який проведено в рамках ініціативи «Ефективна співпраця громадськості та влади на 

Львівщині як шлях до розвитку транскордонної торгівлі», що реалізується ГО «Центр 

громадської адвокатури» в межах проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за сприяння 

Європейського Союзу.   

В ході заходу висвітлено процедури 

дії митниці та дозвільних органів 

при ввезенні чи вивезенні товарів 

через кордон. Особливу увагу 

приділено питанням координації дій 

між дозвільними органами та 

термінам, за які повинні 

проводитися опрацювання 

документації при проведенні 

відповідного виду контролю. Також 

розглянуто детально процедури 

механізму «єдиного вікна» та 

проблемні аспекти. 

У ході зустрічі учасники мали змогу задати запитання представникам органів влади щодо 

митних процедур та обмінятися думками стосовно вирішення суперечливих моментів, 

одним з яких є не приведення у відповідність галузевих нормативних документів, а також 

визначення митної вартості продукції та коду товарів. Також, підприємці дізналися про 

інформацію, яка розміщується на сторінках відповідних органів влади і є корисною при 

веденні підприємницької діяльності.  

Захід проведено в рамках ініціативи «Ефективна співпраця громадськості та влади на 

Львівщині як шлях до розвитку транскордонної торгівлі», що реалізується ГО «Центр 

громадської адвокатури» в межах проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за сприяння 

Європейського Союзу.  
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Представники НУО, які працюють із розвитком громад, дізнались як розпочати 

роботу над власним оргрозвитком, щоб бути сталими та успішними 

 

 У Львові  відбувся семінар для організацій  «Як розпочати роботу над власним 

оргрозвитком, щоб бути ефективними, сталими та успішними?». Захід проводився 27-28 

липня 2017 року. 

 

Участь в семінарі взяли 

представники організацій із 

різних куточків України, які 

працюють із розвитком 

громад у своєму регіоні.  

На семінарі розглядались 

питання старту роботу над 

власним організаційним 

розвитком. Представники 

організації, які допомагають у 

розвитку громад, не завше 

мають час та можливості для 

забезпечення сталості 

діяльності організації, в якій 

вони 

беруть  участь.  Тематика 

заходу стосувалась стратегічного планування, добрих практик управління, вимог 

законодавства до організацій, документування політик  у діяльності організацій. 

 

Протягом першого дня семінару 

учасники дізнались про основи 

організаційного розвитку та 

стратегічного планування.  Завдяки 

роботі тренера Андрія Круп’яка 

  активісти дізнались та мали 

можливість пропрацювати у групах 

такі питання як сутність та логіка 

процесу стратегічного планування, 

SWOT-аналіз та PEST-аналіз для 

організацій, аналіз зацікавлених сторін 

організації, аналіз послуг/продуктів 

організації за 

допомогою  «Бостонської матриці», визначення візії та місії, визначення пріоритетних 

напрямків діяльності та їхнє ранжування. 

Протягом другого дня семінару розглядались вимоги законодавства, яким має сьогодні 

відповідати громадська неурядова організація, як привести у відповідність свої документи 

та статус, як впорядкувати структуру органів управління, якими є добрі практики 

управління НУО, які політики може розробляти організація, що таке комунікаційна 

стратегія і які її основні складові (Тетяна Яцків, Ярослав Хауляк, ГО «Центр громадської 

адвокатури»). 

Захід проводився  Громадською організацією  «Центр громадської адвокатури» у рамках 

проекту  «Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» за підтримки Фонду сприяння 

демократії Посольства США в Україні. 

 

 



5 

 

У Львові  обговорювали  реформування  митних  процедур на місцевому рівні 

 

31 серпня 2017 року у Львові відбувся 

круглий стіл «Впровадження нових 

механізмів роботи контролюючих та 

митних органів на локальному рівні». 

Проведення заходу стало підведенням 

підсумків реалізації ініціативи 

«Ефективна співпраця громадськості та 

влади на Львівщині як шлях до 

розвитку транскордонної торгівлі», що 

реалізовувалася ГО «Центр громадської 

адвокатури» в рамках проекту «Діалог 

зі сприяння торгівлі». 

Учасниками заходу стали представники 

малих підприємств Львівщини, які 

здійснюють чи планують здійснювати ввезення/вивезення товарів, представники 

громадських організацій та бізнес-асоціацій, представники державних органів Львівської 

області. 

 Метою заходів проектної ініціативи було сприяння прозорості роботи органів влади, які 

залучені до прийняття та реалізації рішень у сфері митної політики та залучення 

громадськості до формування та контролю рішень на локальному рівні. У ході досліджень 

експертами проекту проаналізовано основні механізми при здійсненні процедур 

ввезення/вивезення продукції через державний кордон, підготовлено їх аналіз та потри у 

їх реформуванні у контексті реалізації положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Одними із важливих пріоритетів подальшого реформування визначено необхідність 

створення таких процедур, які дозволять представникам бізнесу самостійно проводити 

увесь комплекс заходів по взаємодії з митними та контролюючими органами, а також 

впровадження відповідних сучасних електронних систем та ресурсів державних органів 

для спрощення подання документації і отримання результату перевірок. 

Під час круглого столу керівник проекту Ярослав Хауляк представив опрацьовані в 

рамках проекту «Ефективна співпраця громадськості та влади на Львівщині як шлях до 

розвитку транскордонної торгівлі» інформаційні друковані матеріали за допомогою яких 

доступно представлено найважливіші поняття та електронні ресурси корисні початківцям 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Захід проводився в рамках ініціативи «Ефективна співпраця громадськості та влади на 

Львівщині як шлях до розвитку транскордонної торгівлі», що реалізується ГО «Центр 

громадської адвокатури» в межах проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за сприяння 

Європейського Союзу. 

 

Громадські активісти навчались інструментам впливу на бюджет громади 

 

7-8 вересня у м. Львові  участь в 

семінарі взяли представники із різних 

регіонів. Більшість із учасників 

працюють із розвитком громад, у тому 

числі об’єднаних територіальних 

громад. 

Впродовж першого дня проведено 

навчання щодо бюджету участі 

(партисипативного бюджету). 

Учасники дізнались як працює бюджет 
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участі, які основні етапи бюджету участі, проаналізували положення. Також через 

використання формату «світове кафе» активісти обирали креативні ідеї. В практичних 

вправах розглянули особливості кожного етапу бюджету участі, дізнались про успішні 

практики, а також «підводні камені». 

Під час другого дня семінару проведено навчання  щодо бюджетного процесу, його 

особливостей, які можуть використати громадські активісти для впливу на бюджет 

громади. Також учасники розглянули 

«бюджетний календар», у групах 

розробили заходи, які можуть сприяти 

впливу громадськості на бюджетний 

процес. 

Також проведено сесію, яка стосувалась 

можливостей моніторингу, 

використання  системи моніторингу 

«Прозорро» та інших інформаційних 

систем. 

   

   

Захід проводився  Громадською 

організацією  «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту «Підтримка зусиль НУО 

з розвитку громад», що реалізовується за підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні. 

 

Активісти ОТГ навчались розробляти успішні проекти для розвитку своєї об’єднаної 

територіальної громади 

 

Громадські активісти ОТГ Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської області взяли 

участь у дводенному воркшопі, який організований Центром громадської адвокатури. 

Активісти – представники як оформлених 

громадських організацій, так і ініціативних 

груп у громадах, – взяли участь у 

навчальному тренінгу щодо розробки 

проектів для розвитку громади.  

Учасники пройшли практичне навчання 

щодо потенційних джерел фінансування 

проектів, розглянули «анатомію» проекту, 

попрактикувались у формуванні основних 

складових. 

Протягом другого дня заходу учасники 

познайомились із організаціями, які мають 

досвід у розвитку своїх громад. Так, 

учасники відвідали Центр просвітництва 

та розвитку людини, який працює у 

Давидівській об’єднаній територіальній 

громаді Львівської області. Презентація та 

спілкування були проведені  керівницею 

Центру Наталкою Проць. Також активісти 

вивчали досвід Агенції Місцевого 

Економічного Розвитку міста Бурштина 

(Івано-Франківська область), діяльність 

якої представила Олександра Шаган. 
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 Захід проводився ГО «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту  «Підтримка 

зусиль НУО з розвитку громад» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства 

США в Україні. 

 

Відбулося обговорення проекту зі створення молодіжного простору 

 

12 жовтня у Дублянській ЗОШ відбулося обговорення щодо створення Молодіжної ради 

при Дублянській селищній раді та облаштування молодіжного простору. 

Учасниками зустрічі стали учні старших класів школи, вчителі. Богдан Зелений, 

координатор проектів Центру, та Анна Чижо, начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Дублянської селищної ради, розповіли присутнім про суть проекту, що в ньому 

буде робитися та як кожен із учнів міг би долучитися до його втілення. 

На розсуд аудиторії було представлено існуючі практики функціонування як молодіжних 

рад, так і молодіжних просторів, хабів, клубів в Україні. Після цього спільно з учнями 

обговорили можливі варіанти діяльності такого молодіжного простору в громаді та 

ініціативи, які можна було б втілювати на його основі. 

 

Під час зустрічі учні, крім 

свої пропозицій щодо 

діяльності молодіжного 

простору, також 

зголошувалися до діяльності 

в межах створюваної 

молодіжної ради. 

Захід проводився у рамках 

проекту «Впровадження 

Стратегії розвитку 

Дублянської об’єднаної 

територіальної громади», що 

впроваджується за підтримки програми «Демократична практика» Міжнародного фонду 

«Відродження». 

 

У Дублянах ініціювали створення Молодіжної ради 

  

07 листопада 2017 року 

в приміщенні 

Дублянської селищної 

ради відбулося 

засідання ініціативної 

групи зі створення 

Молодіжної ради при 

селищній раді. 

Участь в обговоренні 

взяли представники 

молоді, президент 

учнівського 

самоврядування 

Дублянської ЗОШ, 

завідувачі Народних 

домів Дублянської ОТГ, керівник відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної 

ради.  
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Під час засідання було обговорено основні принципи та засади діяльності Молодіжної 

ради зокрема як консультативно-дорадчого органу при Дублянській селищній раді. До її 

повноважень мало б належати проведення попереднього обговорення проектів рішень, 

програм, що виносяться на розгляд Дублянської селищної ради та її виконкому, внесення 

до них зауважень та пропозицій, ініціювання громадських обговорень, організація 

опитування громадської думки, ініціювання, організація і проведення різних заходів в 

громаді, тощо. 

 

У Дублянах вчилися розвитку кооперативів 

 

29 вересня 2017 року в приміщенні селищної ради відбувся семінар на тему «Створення та 

забезпечення ефективної роботи сільськогосподарського кооперативу». Учасниками 

тренінгу стали місцеві депутати та жителі Дублянської об’єднаної територіальної 

громади, зокрема місцеві бджолярі та господарі, що займаються вирощуванням ягід. 

Під час заходу учасники мали можливість розглянути основи діяльності кооперативу, 

його основні принципи та відмінності від інших форм господарювання. Експерт з 

кооперації Львівської аграрної дорадчої служби представив досвід розвитку кооперації в 

різних країнах світу, а саме Канади, Польщі, Німеччини, Литви. Особлива увага була 

звернута на приклади успішного функціонування кооперативів у Львівській області, 

зокрема молочних, ягідних та ін. 

На останок учасники розглянули основи організації діяльності кооперативу, механізми 

його функціонування, управління тощо. В межах обговорення після проведення семінару 

учасники-місцеві бджолярі разом з 

експертом обговорювали 

перспективи створення кооперативу 

пасічників. За підрахунками в 

Дублянах та довколишніх селах 

нараховується близько ста 

пасічників. Їх об’єднання дало б 

можливість полегшити збут 

виробленої продукції, а також 

здешевити затрати на придбання 

різних препаратів для догляду за 

бджолами та розхідних матеріалів. 

 

 

Захід проводиться у межах проекту 

«Впровадження Стратегії розвитку Дублянської об’єднаної територіальної громади» 

громадської організації «Центр громадської адвокатури», що реалізовується за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження». 
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Проекти Центру громадської адвокатури у 2017 році 

 

Завершені проекти у 2017 році 

 

Проект «Ефективна співпраця громадськості та влади на Львівщині як шлях до 

розвитку транскордонної торгівлі» 

 

Центр громадської адвокатури у 2017 році реалізував проект «Ефективна 

співпраця громадськості та влади на Львівщині як шлях до розвитку 

транскордонної торгівлі». 

Основною метою проекту є покращення умов транскордонної торгівлі 

шляхом забезпечення прозорості діяльності органів влади, які залучені до 

прийняття та реалізації рішень у сфері митної політики, а також залучення 

громадськості до формування та контролю рішень та кроків, застосування регулярних 

консультацій  із громадськістю у практиці органів влади. 

У ході реалізації заходів проекту здійснено залучення представників бізнесу та об’єднань 

підприємців до діалогу з представниками митних та дозвільних органів влади щодо 

вдосконалення існуючих експортних процедур та опрацювання нових підходів до 

здійснення експортних операцій у відповідності до Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Також проектом розроблено інформаційні та аналітичні матеріали про порядок здійснення 

митних процедур та впровадження їх у Львівській області. 

Ініціатива «Ефективна співпраця громадськості та влади на Львівщині як шлях до 

розвитку транскордонної торгівлі» реалізувалась ГО «Центр громадської адвокатури» в 

межах проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за сприяння Європейського Союзу.  

 

 

Триваючі проекти 

 

Впровадження Стратегії розвитку Дублянської об’єднаної територіальної громади 

 

У 2016 році для Дублянської об’єднаної громади було розроблено Стратегію розвитку в 

межах проекту «Сталий розвиток Дублянської об’єднаної територіальної громади через 

стратегічне планування», що реалізовувався за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження».  Але самого факту прийняття такого документу для 

успішного розвитку громади є недостатньо – надалі Стратегію необхідно 

впроваджувати в конкретних заходах і діяльності.  

Проект став продовженням розпочатої діяльності із розвитку Дублянської 

об’єднаної громади. Він спрямований на забезпечення реалізації 

визначених Стратегією розвитку заходів. В першу чергу проектом 

передбачається розробка та прийняття низки програмних документів з 

реалізації окремих напрямів розвитку громади, а також нормативних актів з питань 

залучення громадськості, управління комунальним майном, попередження корупційних 

ризиків, зокрема в земельній сфері, участі громадськості в бюджетному процесі та інше. 

Загалом, проект передбачає широке залучення громадськості через громадські слухання 

до процесу прийняття відповідних актів в громаді.  

Особлива увага приділяється налагодженню співпраці та залучення до розвитку громади 

представників бізнесу та молоді. Впродовж проекту передбачається формування 

Молодіжної ради та Ради підприємців – як консультативно-дорадчих органів у 

відповідних сферах. 

Основний масив заходів проекту приділений саме розвитку економічного потенціалу 

громади. Зокрема розвитку малого та середнього підприємництва, сільськогосподарського 

виробництва та просуванні інвестиційних об’єктів і їх майбутнього загоподарювання. Усі 
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ці заходи в комплексі дали б можливість значно збільшити надходження до місцевого 

бюджету, а відтак і реалізовувати інші завдання Стратегії в соціальній сфері. 

Ще одним важливим аспектом проекту є використання можливостей співробітництва 

громад для забезпечення їх сталого розвитку, який у Львівській області практично не 

використовується. В рамках проекту передбачається організація надання 

адміністративних послуг та, за можливості, виконання завдань місцевого самоврядування 

в інших сферах в Дублянській та інших громадах із застосуванням механізму 

співробітництва. 

Проект виконується Центром громадської адвокатури впродовж травня 2017 – березня 

2018 року за підтримки програмної ініціативи «Демократична практика» Міжнародного 

фонду «Відродження». 

  

Підтримка зусиль НУО з розвитку громад 

 

Проект «Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» передбачає 

навчальну та консультативну підтримку неурядових організацій для 

легальної діяльності, розвиток їхньої спроможності  впливати на зміни в 

місцевих спільнотах у нових умовах в Україні.  

Проект передбачає застосування різних видів діяльності з врахуванням 

актуальних викликів та вимог для розвитку НУО.  Основна увага проекту 

зосереджена на неурядових організаціях, які працюють з питаннями 

розвитку громад у своїх регіонах.  

У рамках проекту проводитимуться навчання у формі дводенних семінарів, воркшопів 

щодо стратегічного планування та розвитку організаційних спроможностей організацій; 

використання інструментів громадського впливу та контролю, у тому числі бюджетного 

процесу; розвитку форм громадської активності та організацій у невеликих громадах.  

Окрім того, у рамках проекту надаватимуться юридичні консультації для організацій, 

будуть підготовлені інформаційні та навчальні матеріали.  

Проект реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в 

Україні.  

Термін реалізації проекту: червень 2017 р. – лютий 2018 р.  

 

 

Розвиток механізмів місцевої демократії в об’єднаних територіальних громадах 

Львівської області 

 

В межах діяльності передбачається проведення детального аналізу стану 

комунікації в громадах, залучення жителів до процесів управління нею, 

використання інструментів громадської участі. Подібний масштабний 

аналіз в межах Львівської області буде проводитися вперше з моменту 

старту у 2015 році реформи децентралізації. Отриманий результат дасть 

можливість добре визначити стан справ у громадах, врахувати слабкі 

сторони розвитку місцевої демократії та, відповідно до цього, 

сформувати необхідну кінцеву тактику роботи з ними. 

Крім цього, проект базується на створенні нормативних умов для розвитку механізмів 

громадської участі в об’єднаних громадах, де з цим є певні проблеми. А також вжиття 

заходів щодо покращення їх функціонування там, де вже вони є. 

Зокрема, передбачається розроблення нормативних документів для цільових громад та 

надання консультацій і підтримки для решти громад та їх ініціативних груп. За бажанням 

громад, передбачається надання їм допомоги в розробці та впровадженні статутів, 

положень про громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, бюджетних 

регламентів, порядків управління комунальним майном в громадах та ін. Сам процес 
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прийняття таких документів, стане своєрідною школою для апробації в громадах 

механізмів громадської участі, зокрема громадських слухань, загальних зборів, тощо, які 

проводитимуться в процесі прийняття таких актів. Представники громад, їх жителі 

можуть звертатися до експертів центру за наданням допомоги та консультації із цих 

питань. 

Основна робота проекту буде зосереджена в чотирьох цільових об’єднаних громадах, з 

якими Центр вже мав досвід співпраці, та яким надавалася допомога в розробленні 

проектів статутів і де зараз стоїть завдання із їх впровадження. В таких громадах буде 

проведено безпосередні інформаційні зустрічі, представлення можливостей участі, 

успішних практик, які є в інших громадах з метою активізації місцевого населення. 

Мається на увазі представлено успішні практики функціонування громадських 

організацій, органів самоорганізації населення, різних консультативно-дорадчих органів 

тощо. Також передбачена безпосередня участь у засіданнях робочих груп з розробки 

нормативних документів в громадах, надання виїзних консультацій, допомога в 

організації і проведені в громадах громадських слухань, загальних зборів тощо. 

В проекті вперше пропонується широке впровадження в громадах діяльності молодіжних 

рад як консультативно-дорадчих органів. Це дозволить створити додаткові можливості 

для молодих осіб брати участь в управлінні громадою, сприятиме активному розвитку 

громад з врахуванням новітніх вимог, зокрема в соціально-культурній сфері, 

активізовуватиме молодь, створить умови для їх самореалізації та сприятиме вирішенню 

кадрових проблем в громадах. 

Окрема увага приділятиметься також розвитку співробітництва між громадами і 

використанню механізмів місцевої демократії в процесі його налагодження задля 

врахування потреб та інтересів жителів. 

Проект реалізовується з жовтня 2017 року по травень 2018 року за підтримки програмної 

ініціативи «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження» 

 

 

Участь у партнерських проектах 

 

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 відібрані в результаті відкритого конкурсу, отримали фінансову підтримку 

реалізації операційних планів та підтримку у впровадженні місцевих громадських 

ініціатив. 

28 представників організацій-переможців взяли участь у Школі демократичного лідерства, 

де здобудуть базові навики, інструменти, моделі та схеми успішної роботи для розвитку 

громадянського суспільства.  

Партнерські НУО підвищили свою ефективність завдяки участі в проекті, створили на 

своїй базі ресурсні центри підтримки громадських ініціатив. 

Проект завершується у червні 2018 року. 
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Створення молодіжного простору «Хата-читальня» у селі Деревні 

  

Метою проекту є створення та налагодження роботи окремої платформи – молодіжного 

простору – для підтримки і залучення активної молоді села Деревні у формуванні та 

втіленні ідей, ініціатив з розвитку своєї громади. 

Основну ідею проекту можна викласти таким чином: молодь сама для себе і своїми 

руками. Тобто, хай молоді жителі села Деревні самі організовують для себе своє 

суспільно-корисне дозвілля на базі молодіжного простору так, як вони того хочуть і так як 

це відповідає їхнім потребам. Ініціативна група разом з Центром лише координуватиме 

таку діяльність та слідкуватиме за тим, щоб вона не виходила за межі суспільної моралі і 

чітко слідувала меті розвитку. 

Проектом передбачено безпосереднє облаштування приміщення для молодіжного 

простору, а також налагодження його системної роботи. Зокрема, на базі цього 

молодіжного простору має започаткувати свою роботу Центр розвитку талантів і ремесел 

села, в основі якого постійно діятимуть гуртки для дітей і молоді (вокальний, духової 

музики та бджільництва), а також регулярно проводитимуться різні майстер-класи. 

Тривалість проекту: жовтень 2017 року – квітень 2018 року. 

Проект реалізовується за підсумками конкурсу міні-грантів для створення молодіжних 

платформ у селах та містечках в межах програми «Розвиток волонтерства в громадах» за 

підтримки Львівської освітньої фундації 

 

Підтримка молодіжного самоврядування Дублянської ОТГ 

  

Метою проекту є активізація молоді Дублянської ОТГ через забезпечення можливостей 

для участі у прийнятті рішень та створення умов для розвитку, шляхом створення 

Молодіжної ради та облаштування молодіжного хабу (простору) на базі бібліотеки в смт. 

Дубляни. 

В межах проекту передбачається безпосереднє облаштування за молодіжного простору на 

базі бібліотеки в смт. Дубляни. В межах проекту особлива увага приділятиметься 

безпосередньому залученню молоді та дітей старшого шкільного віку до процесу 

облаштування такого простору. 

Крім самого облаштування здійснюватиметься діяльність щодо налагодження ефективної 

роботи молодіжного простору, буде розроблено за участі молоді та активістів план його 

роботи на найближчий рік та розподіллено сфери відповідальності між залученими 

особами. Впродовж реалізації проекту передбачається організація на базі простору низки 

акцій, майстер класів, регулярні кінопокази, зустрічі, тощо. 

Проект реалізовується із жовтня 2017 року по травень 2018 року. 

Проект став переможцем Конкурсу проектів для місцевих молодіжних неурядових 

організацій та організацій, що працюють для молоді «Дійсно разом 3.0», що проводився 

ГО «Карпатська фундація» (Карпатський фонд) та Карпатський фонд – Словаччина за 

фінансової підтримки Словацького агентства з розвитку міжнародної співпраці Slovak 

Aid. 
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Видання Центру громадської адвокатури у 2017 році 

 

Інформаційний буклет «Форми громадської активності в громадах» 

 

Які види організацій можуть бути створені та працювати у громадах, якими є їхні 

особливості та підвиди -  розкрито в 

інформаційному буклеті «Форми 

громадської активності в громадах». 

Короткий схематичний ілюстратор про 

організаційно-правові форми, види 

громадських об’єднань, благодійних 

організацій, органи самоорганізації 

населення, що передбачені чинним 

законодавством. 

Підготовлено в рамках проекту «Підтримка 

зусиль НУО з розвитку громад»  за 

підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні.  

Посилання: http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1493 

 

Буклет «Путівник процедур ввезення/вивезення продукції через кордон України при 

використанні принципу «єдиного вікна» 

 

Під час зустрічей з підприємцями та досліджуючи митні процедури експертами проекту 

ГО «Центр громадської адвокатури» «Ефективна співпраця громадськості та влади на 

Львівщині як шлях до розвитку транскордонної торгівлі» відзначено недостатній рівень 

поінформованості представників бізнесу про процедури митного оформлення. 

Особливо відчутний брак інформації у представників малого бізнесу, що не дозволяє 

об’єктивно оцінити власні можливості для ведення торгівлі з іноземними партнерами. 

Як результат, підготовлено друкований інформаційний буклет у якому розміщено основну 

першочергову інформацію про митні процедури: що таке митна вартість продукції та 

якими документами її підтверджується, основні елементи, які потрібно визначити 

суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності для здійснення ввезення/вивезення товарів, 

посилання на електронні ресурси для пошуку інформації про ставки ввізного та вивізного 

мита в Україну, а також до країн-членів ЄС, посилання на інформацію про тарифні квоти 

ЄС. 

Друковану та електронну версію буклету опрацьовано в рамках ініціативи «Ефективна 

співпраця громадськості та влади на Львівщині як шлях до розвитку транскордонної 

торгівлі», що реалізується ГО «Центр громадської адвокатури» в межах проекту «Діалог зі 

сприяння торгівлі» за сприяння Європейського Союзу. 

Електронний примірник  «Путівник процедур ввезення/вивезення продукції через кордон 

України при використанні принципу «єдиного вікна» 

(http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1487). 

 

 

Плакат про проходження процедур митного контролю за принципом «єдиного вікна» 

 

ГО «Центр громадської адвокатури» в межах проекту «Ефективна співпраця 

громадськості та влади на Львівщині як шлях до розвитку транскордонної торгівлі» 

умовно розділено процес ввезення та вивезення товарів на покрокові етапи, які 

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1493
http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1487
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дозволяють зрозуміти процес та попередньо підготувати усі необхідні документи для його 

проходження. 

Відповідно опрацьовано друкований 

плакат формату А3 у якому 

висвітлено основні етапи 

проходження процедури «єдиного 

вікна» та взаємодії з контролюючими 

органами при здійсненні митних 

процедур. 

Друковану та електронну версію 

буклету опрацьовано в рамках 

ініціативи «Ефективна співпраця 

громадськості та влади на Львівщині 

як шлях до розвитку транскордонної 

торгівлі», що реалізується ГО «Центр 

громадської адвокатури» в межах проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за сприяння 

Європейського Союзу. 

Електронний примірник   http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1486 

 

Електронні видання – Серія «Путівники громадського активіста» 

 

«Як написати проект для розвитку своєї громади?» 

У рамках підготовки путівників для громадського активіста опубліковано черговий 

алгоритм «Як написати проект для розвитку своєї громади?». 

В електронному  пораднику розміщено схемки-інформацію про основні складові проекту, 

заявки на проект, як  оцінити, що проект має шанси на підтримку та принесе користь 

громаді. 

Ілюстратор можна знайти за посиланням. 

Алгоритм підготовлений ГО «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту  

«Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» за підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні. 
 

Що таке «бюджет участі»?  

У рамках підготовки путівників для громадського активіста опубліковано черговий 

алгоритм «Що таке «бюджет участі?».  

В електронному  пораднику розміщено схемки-інформацію про те, що таке бюджет участі, 

чим він відрізняється від інших форм підтримки громадських ініціатив, що потрібно для 

впровадження «бюджету участі» в громаді, які основні складові процесу.  

Ілюстратор можна знайти за посиланням   

Алгоритм підготовлений ГО «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту  

«Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» за підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні. 

 

Електронна версія ілюстратора «Органи самоорганізації населення» 

В електронному  пораднику розміщено схемки-інформацію про можливості створення та 

реєстрації органів самоорганізації населення, види органів самоорганізації населення, 

способи та процедури реєстрації (легалізації). 

Ілюстратор можна знайти за посиланням   

Алгоритм підготовлений ГО «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту  

«Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» за підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні. 

 

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1486
http://www.cga.in.ua/fckfiles/Putivnyk_projects.pdf
http://www.cga.in.ua/fckfiles/Putivnyk_budgets.pdf
http://www.cga.in.ua/fckfiles/Putivnyk_3%20-%20OSN.pdf
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Схема-ілюстратор «Моніторинг прозорості щодо публічних фінансів: 

використовуємо існуючі інформаційні та пошукові системи» 

В електронному  пораднику розміщено схемки-інформацію про основні системи, в яких 

можна шукати та моніторити інформацію про використання  публічних фінансів. 

Ілюстратор можна знайти за посиланням   

Алгоритм підготовлений ГО «Центр громадської адвокатури» у рамках проекту  

«Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» за підтримки Фонду сприяння демократії 

Посольства США в Україні. 

 

Як зареєструвати громадське об’єднання зі статусом юридичної особи – черговий 

схематичний ілюстратор 

Коротко і схематично - для активістів, які хочуть зареєструвати громадське об’єднання зі 

статусом юридичної особи. 

Вміщено актуальний перелік документів, які подаються, коротко про вимоги. Також 

звернено у ілюстраторі-путівнику про необхідність врахування положень про 

неприбутковість у статуті об’єднання, отримання рішення про включення у Реєстр 

неприбуткових установ та організацій. 

Підготовлено в рамках проекту «Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» за підтримки 

Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.  

Завантажити/переглянути можна тут. 

 

Схематичний путівник «Механізми громадської участі в прийнятті рішень в 

громаді» 

Схематичний путівник для громадського активіста про можливості, які можна 

використати  для участі в громаді. 

Що таке статут територіальної громади? Що в статуті можна передбачити? Які 

особливості загальних зборів, слухань, ініціатив та інших можливостей, що можна 

запроваджувати і використовувати для участі жителів? 

Підготовлено в рамках проекту «Підтримка зусиль НУО з розвитку громад»  за підтримки 

Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.  

Завантажити/переглянути можна тут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cga.in.ua/fckfiles/Putivnyk_4%20Publicni%20fin.pdf
http://www.cga.in.ua/fckfiles/Putivnyk_1%20Jak%20zarejestruwatu%20HO.pdf
http://www.cga.in.ua/fckfiles/Putivnyk_2_hromadskoho%20aktyvista_Mozlyvosti%20uchasti%20v%20hromadi.pdf
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Витрати ГО «Центр громадської адвокатури» у 2017 році 

 

 

Стаття  2017 (грн.) % співвідношення 

до загального 

бюджету  

Оплата послуг 

менеджменту проектів  

98000 16,63 

Експертна та 

консультаційна підтримка 

110600 18,76 

Витрати на оренду 

офісного приміщення та 

оплату комунальних 

послуг 

42300 7,18 

Закупівля обладнання, 

ремонт  

2500 0,43 

Транспортні витрати на 

відрядження 

8700 1,47 

Витрати на проведення  

навчальних заходів  

238459,82 40,46 

Витрати на проведення 

інформаційних заходів  

65800 11,17 

Поліграфічні витрати 

(витрати на додрукарську 

підготовку, друк та 

тиражування) 

12000 2,03 

Витратні матеріали, 

канцтовари та ін. для 

діяльності офісу, 

банківські послуги 

9000 1,53 

Створення та підтримка  

веб-сайтів, електронних 

матеріалів 

2000 0,34 

Всього  589358,82 100 % 

 

Загальна сума надходжень за 2017 рік -  920866,93 грн. 

Залишок на 01.01.2018 р. – 331508,11  грн. 

Витрати -  589358,82 грн. 
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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

