РІЧНИЙ
ЗВІТ
НАСЕЛЕННЯ

СПРИЯННЯ
САМООРГАНІЗАЦІЇ

ВГО

АСОЦІАЦІЯ

2018

ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ

ОЛЕКСІЙ КОЛЕСНИКОВ
Асоціація сприяння самоорганізації населення провела 2018 рік під знаком
розвитку та суттєво розширила спектр своєї діяльності. Продовжуючи
експертно-аналітичний та організаційно-методичний супровід реформи
місцевого самоврядування, а також роботу у звичних сферах самоорганізації
та місцевої демократії, Асоціація все більше зосередилася на питаннях
стратегічного розвитку ОТГ, забезпечення балансу інтересів між їх
складовими, ефективності використання коштів та інших аспектах, що
впливають на спроможність та стійкість новостворених громад.
З допомогою регіональних партнерів цього року Асоціація вперше провела
повномасштабне всеукраїнське дослідження, яке охопило всю територію
України та дозволило здійснити комплексний моніторинг реалізації
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на
регіональному рівні. Ми також вперше дослідили конфлікти в об'єднаних
територіальних громадах та запропонували рекомендації щодо їх
трансформації та попередження. Врешті, ми вперше вийшли на
міжнародний рівень просування аналітичних продуктів, а також значно
активізували взаємодію з центральними органами влади.
Водночас важливим та незмінним для нас залишається те, що Асоціація
працює не лише на національному рівні, але й безпосередньо у громадах,
допомагаючи у вирішенні важливих для для них проблем та в розробці й
реалізації стратегій розвитку.
Асоціація продовжує координувати та посилювати мережу регіональних
Ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії, розширювати коло
експертів і партнерів задля забезпечення комплексного моніторингу
ситуації у сферах діяльності, підготовки якісної аналітики та ефективного
впливу на політику.
Ми щиро дякуємо всім, хто допомагає нам у реалізації наших ідей та
ініціатив та запрошуємо долучатися до діяльності Асоціації, адже наше
гасло: «Діємо разом!».
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ПРО НАС

МІСІЯ АСОЦІАЦІЇ: сприяння розбудові
демократії та спроможних громад в Україні
через розвиток самоорганізації та створення
дієвої системи громадської участі у місцевих
справах.
НАПРЯМИ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
розвиток механізмів громадської участі та
прямої демократії;
експертно-громадський супровід реформи
місцевого самоврядування та інших
реформ;
підтримка локальних ініціатив, самоорганізації та розвитку громадянського
суспільства;
відкрите та прозоре врядування.
ЩО МИ РОБИМО:
проводимо аналітичні та польові дослідження у сфері розвитку демократії,
децентралізації, належного врядування;
допомагаємо у створенні та розвитку
спроможних громад;
просуваємо зміни в політиці на державному, регіональному та місцевому рівнях;
навчаємо людей участі в місцевих справах
та громадському контролю;
допомагаємо у реалізації на практиці
різних форм місцевої демократії;
сприяємо розвитку електронного врядування та електронної демократії;
проводимо мережування та навчання
громадських активістів.

АСОЦІАЦІЯ Є ЧЛЕНОМ

РЕЗУЛЬТАТИ В ЧИСЛАХ

10

ПРОЕКТІВ
РЕАЛІЗОВАНО
РЕГІОНИ
ПРИСУТНОСТІ

>50
>60

24

ЗАХОДІВ:

КРУГЛІ СТОЛИ

ЕКСПЕРТІВ З
УСІХ РЕГІОНІВ
КРАЇНИ ЗАЛУЧЕНІ ДО
АКТИВНОСТЕЙ

>1 000

ТА МІСТО
КИЇВ

Працюючи з 2006 року, ВГО «Асоціація
сприяння самоорганізації» населення об'єднує
та підтримує тих, хто прагне спільно діяти, аби
покращувати своє життя і життя інших.

ДЕБАТИ
СЕМІНАРИ
ТРЕНІНГИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ

4
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РЕСУРСНИХ
ЦЕНТРІВ ІЗ
РОЗВИТКУ
МІСЦЕВОЇ
ДЕМОКРАТІЇ
КООРДИНУЮТЬСЯ
АСОЦІАЦІЄЮ

ОСІБ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У НАШИХ
ЗАХОДАХ

ОСІБ ОЗНАЙОМИЛИСЯ
З НАПРЦЮВАННЯМИ
АСОЦІАЦІЇ

>24 000

5

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
ОЛЕКСАНДР МОШНЯГУЛ (Херсон) – голова Правління
МИХАЙЛО ЗОЛОТУХІН (Миколаїв) – заступник голови
АНДРІЙ НЄСТЄРКОВ (Київ) – заступник голови
ТЕТЯНА КІРІЛЛОВА (Луганська область) – членкиня
Правління
ІРИНА ГАЙДУЧИК (Луцьк) – членкиня Правління
АНЖЕЛІКА ПИЛИПЕНКО (Дніпро) – членкиня Правління
АНДРІЙ РЕВА (Київ) – член Правління
ОЛЕГ САВЧУК (Луцьк) – член Правління
НАТАЛІЯ ДРОЗД (Чернігів) – членкиня Правління
ВІННІ РАУНО (Таллінн, Естонія) – член Правління

ЕКСПЕРТИ АСОЦІАЦІЇ
ПРОЙШЛИ СТАЖУВАННЯ В:
ГО «Академія електронної
демократії» (Таллінн, Естонія) –
Катерина Златіна
ГО «Лабораторія законодавчих
ініціатив» (Київ) – Марія Дзюпин

+

4 СТАЖЕРИ
2 ВОЛОНТЕРИ
АНАЛІТИКИНЯ
З

АНАЛІТИКИНЯ
PR-МЕНЕДЖЕРКА

6

АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
СУПРОВІД РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Досліджено основні типи конфліктів, що виникають в
об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), визначено їх
основні причини, форми перебігу та наслідки.Здійснено огляд
судової практики, судових та позасудових механізмів вирішення
спорів у громадах, а також аналіз та картування окремих
конфліктних сиутацій. Розроблені рекомендації органам влади
всіх рівнів та представникам громадянського суспільства щодо
попередження і трансформації конфліктів.
Досліджені моделі управління великими ОТГ та запропоновані
способи уникнення конфліктів при розподілі коштів.
Проведений аналіз медичої та освітньої реформ в ОТГ..

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Проведений громадський моніторинг реалізації Національної
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на
регіональному рівні; розроблені пропозиції щодо покращення
ситуації з її виконанням.
Досліджено діяльність громадських рад в Україн, стан та умови
розвитку соціального капіталу.
Узагальнено успішні практики владно-громадської взаємодії в
ОТГ.

АДВОКАЦІЯ
СТАТУТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Участь у робочій групі з розробки проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо демократії участі
та статутної нормотворчості» на базі Комітету ВРУ з питань
державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування
Участь у підготовці методичних рекомендацій Мінрегіону щодо
розроблення статутів територіальних громад
Участь у розробці нової редакції Статуту територіальної громади
міста Києва
Розроблені та прийняті статути територіальних громад у
Нижньодуванській та Привільській ОТГ, завдяки яким жителі
зможуть брати участь в управлінні місцевими справами
ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ:
«ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ» (РЕЄСТР. № 2296А)
«ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ» (РЕЄСТР.

№2295А)

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЩОДО СТАТУТІВ
ТЕРИТО-РІАЛЬНИХ ГРОМАД)» (РЕЄСТР. № 7297 І

№7297-1)

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В
УКРАЇНІ» (ЩОДО СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ТА ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ
УЧАСТІ МЕШКАНЦІВ У ЗДІЙСНЕННІ ВЛАДИ)
(РЕЄСТР. № 3634)

ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
У Білій Церкві прийняте Положення про
соціальне замовлення, розроблене за
участі експертів Асоціації
Розроблена первинна редакція проекту
Концепції розвитку електронної демократії
в Одеській області та плану заходів щодо її
реалізації
Участь у розробці Плану заходів із
реалізації Стратегії розвитку Львівської
області на період до 2020 року

ПРОПОЗИЦІЇ ДО:
Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо подання та розгляду електронних петицій в органах
місцевого самоврядування»
Проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
Плану заходів – 2019 із реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки
Плану заходів Одеської ОДА на 2019 рік із реалізації
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства
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ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
19-20 ЛИСТОПАДА, ХАРКІВ
ТЕМА: «Запобігання та роз’язання конфліктів у громадах в процесі
реалізації реформ»
Захід об'єднав представників органів державної влади, місцевого самоврядування,
лідерів громадських організацій, керівників ОСНів України, науковців.
Окрім обговорення результатів дослідження конфліктів у громадах, учасники
конференції отримали майстер-клас щодо поводження у конфліктних ситуаціях, а
також взяли участь у моделюючій діловій грі з оптимізації шкільної мережі.

КОНФЛІКТИ В ОТГ: ТИПИ,
ПРИЧИНИ, ФОРМИ ТА НАСЛІДКИ
Експерти ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» впродовж червня –
жовтня 2018 року провели дослідження конфліктів в об’єднаних територіальних
громадах України. Дослідження охоплює більше 50 матеріалів із відкритих джерел та
результати 41 глибинного інтерв’ю із представниками конфліктуючих сторін.
Будь-які суспільні перетворення зачіпають інтереси певних сторін, тому неодмінно
супроводжуються конфліктами. А масштабну реформу децентралізації годі й уявити
без чисельних конфліктних ситуацій. І це попри те, що сама реформа критично
необхідна та цілком справедливо вважається однією з найбільш успішних в Україні.
Водночас її подальший прогрес і сталість напряму залежать від спроможності
держави та самих громад ефективно трансформувати конфлікти, що виникають, а
також попереджати виникнення гострих суперечностей.

Дослідження містить опис основних типів конфліктів у ОТГ, огляд судової практики
щодо конфліктних ситуацій, а також детальний аналіз п'яти конфліктів, що виникли в
об'єднаних громадах різних регіонів.
За результатами аналізу зроблені висновки та розроблені рекомендації для органів
державної влади і місцевого самоврядування, а також неурядових організацій,
активістів та експертів, які працюють над реалізацією реформ в об'єднаних
громадах.

9

10

АСОЦІАЦІЯ НА
МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
СПРИЯННЯ ВЛАДНО-ГРОМАДСЬКІЙ ВЗАЄМОДІЇ У НОВОСТВОРЕНИХ
ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
Асоціація прагне налагоджувати і розвивати взаємодію і конструктивну
співпрацю органів місцевого самоврядування та жителів ОТГ, зокрема
периферійних громад, за допомогою інструментів місцевої демократії. В
рамках цієї діяльності підготовлено та поширено збірку кращих практик
владно-громадської взаємодії, а також проведено серію навчальнопросвітницьких заходів для представників ОТГ Одеської та Луганської
областей.
РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ОТГ
Проведене пілотне дослідження, яке дозволило виявити попит населення
України на використання елементів соціокультурної інфраструктури та ступінь
задоволення їх доступністю; оцінити якість надання культурних послуг у
пілотних ОТГ та виробити пропозиції щодо забезпечення функціонування
закладів культури та надання якісних культурних послуг в умовах
децентралізації.

ЦЕНТРИ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ (ЦНАП)
Упродовж 2017-2018 років
експерти Асоціації працювали
над забезпеченням
інформування і залучення
громадян до ЦНАП у 26
громадах України. У 2018 році
ця робота була завершена в
останніх 6 ОТГ, а за підсумками
підготовлені два методичних
посібники, засновані на
напрацьованих практиках.

ГРОМАДСЬКИЙ СУПРОВІД РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА 20162020 РОКИ
Асоціація разом із коаліцією регіональних експертів провела моніторинг
оцінку ходу реалізації Національної стратегії та відповідних регіональних
програм у 24 областях та Києві, виявила існуючі проблеми і прогалини в
організації та нормативному забезпеченні цього процесу:
проаналізовано зміст, стан виконання та фінансування у 2017 році
регіональних Програм сприяння розвитку громадянського суспільства;
проаналізовано зміст, порядок прийняття та стан виконання у 2017 і 2018
роках регіональних Планів заходів щодо реалізації Національної
стратегії;
досліджені процедури створення та оцінено результативність діяльності
регіональних Коордрад з питань розвитку громадянського суспільства;
вивчені регламенти діяльності ОДА і КМДА, а також регламенти і
положення про постійні комісії обласних рад та Київської міської ради;
проаналізована діяльність та інституційна спроможність структурних
підрозділів ОДА та КМДА, що відповідають за питання суспільної
комунікації;
зібрані оцінки 167 експертів від влади і громадськості у 20 областях
України через напівструктуровані інтерв'ю;
оцінено повноту, змістовність, актуальність, доступність подання
інформації на офіційних сайтах ОДА, КМДА, облрад та Київради;
вивчене питання просвітництва населення, навчання та підвищення
кваліфікації лідерів ОГС та службовців органів публічної влади в регіонах.

РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ІЗ РОЗВИТКУ 11
МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ
РЕЗУЛЬТАТИ В ЧИСЛАХ

ОСІБ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У

Асоціація з 2013 року координує та посилює
спроможність мережі 13 РЦ. Наразі вони
успішно діють на базі партнерських
громадських організацій у Дніпропетровській,
Волинській, Львівській, Миколаївській,
Рівненській, Чернівецькій, Чернігівській,
Херсонській, Кіровоградській, Одеській,
Луганській та Донецькій областях
(підконтрольні Україні території), в місті Києві.
РЦ надають консультації, проводять навчання,
сприяють громадській участі в розвитку
громади, забезпечують створення та роботу
органів самоорганізації населення, сприяють
діалогу НУО з органами місцевої влади,
адвокатують інтереси громади, а також
просувають зміни до політики щодо місцевої
демократії та сприяють впровадженню
реформи.
Асоціація, у свою чергу, консультує, проводить
навчання та стажування для фахівців,
забезпечує спілкування та обмін досвідом між
центрами, допомагає досліджувати політику
місцевої влади та просувати зміни до неї.
Цього року новою темою для роботи мережі
стали конфлікти в громадах. Було видано
історії успіху вирішення РЦ конліктних ситуацій
в ОТГ.

ФАХІВЦЯМИ РЦ НАДАНО
КОНСУЛЬТАЦІЙ
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АСОЦІАЦІЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МЕРЕЖУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ
Проведений навчальний тур для представників органів місцевої влади та громадських
активістів до міст Балта (Одеська область) та Вознесенськ (Миколаївська область) з метою
представлення досвіду активізації громадянського суспільства, кращих практик взаємодії
влади та громади. Також проведена підсумкова зустріч в Одесі.
ОПТИМІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В КОНОПЛЯНСЬКІЙ ОТГ
Проведено оцінку сучасного стану шкільної мережі, сформовано звіт та надано рекомендації.
Проведені зустрічі з представниками освітньої галузі, батьками учнів та депутатським
корпусом. Загалом до участі в заходах залучено понад 250 осіб.

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА МЕДИЧНОЇ СФЕР В БЕРЕЗІВСЬКІЙ ОТГ
Метою проекту є сприяння місцевій владі у створенні дієвих систем освіти та охорони
здоров’я на основі розробки ефективних бюджетних програм, місцевих цільових програм і
муніципальних стандартів і тарифів, залучення додаткових ресурсів завдяки розширенню
громадської участі у суспільних перетвореннях.
Разом із тим, в межах реалізації проекту підвищується обізнаність населення та професійних
колективів сфери освіти та охорони здоров’я щодо мети та перспектив профільних реформ.
Асоціація здійснює аналі-тичний супровід процесу реформу-вання.

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Досліджено стан електронної демократії в Одеській області, розроблено проект Концепції та
плану заходів з її реалізації.
Асоціація провлеа оналйн флешмоб #долучисьдозмін. Користувачам соцаільної мережі
Facebook запропонували ділитись історіями онлайн взаємодії із владою: розказати про вдалі
приклади чи невдалі спроби вирішення питань за допомогою будь-якого інструмента
електронної демократії.
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
265 535
203 165
451 895
127 941
830 000

1 206 269

6 821 104
1 152 224
63 788
261 662
195 000
92 577

Проект «Розробка Концепції розвитку електронної
демлкратії в Одеській області»
Проект «Березівській ОТГ - сучасну освіту та
охорону здоров’я»
Проект «Посилення спроможності міжрегіональної мережі
ГО, що працюють з конфліктами в громаді»
Проект «Дослідження «Стан та перспективи розвитку
соціокультурної інфраструктури в ОТГ»
Проект «Посилення спроможності міжрегіональної мережі
ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії»
Проект «Громадський супровід реалізації Національної стрітегії
сприяння розвитку громадянського суспільства на рег. рівні»
Проект «Школа громадської участі для Одеської області»
Проект «Відкрита громада - сильна громада»

1 971 048

Проект «Сталий розвиток аналітичного центру Асоціації
сприяння самоорганізації населення»
Проект щодо забезпечення покращення обізнаності та залучення
громадян в рамках U-LEAD, компонент 2
Благодійні пожертви фізичних осіб
Залишок на рахунках на початок року

2 000 893

43 000
90 661
181 322
241 762
121 000
183 000

785 727

6 044 051

1 813 215

155 000
5 387
423 084

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ ЗА ДОПОМОГУ
Й ПІДТРИМКУ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ, А
ТАКОЖ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ У 2018 РОЦІ:
НАШИМ ДОНОРАМ:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Міжнародному фонду «Відродження»
INNOVABRIDGE Foundation та Програмі «Електронне врядування задля підзвітності
влади та участі громади» (EGAP)
ІСАР «Єднання»
Шведській Агенції Міжнародного Розвитку
Open Society Foundations
Програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй
Посольству США в Україні
Громадській організації «Центр демократії та верховенства права»
SKL International
Посольству Швеції в Україні

НАШИМ ПАРТНЕРАМ:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

European Association for Local Democracy (ALDA)
Центру політико-правових реформ (Київ)
Асоціації підтримки ОСН та ОСББ (Луцьк)
Центру «Доброчин» (Чернігів)
Чернівецькій обласній ГО «Комітет виборців»
ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»
ЛОГО «Громадська ініціатива Луганщини»
ГО «Асоціація «Відродження та розвиток»» (Бахмут, Донецька область)
Центру громадської адвокатури (Львів)
Одеському інституту соціальних технологій
Органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка»» (Київ)
ГС «Агенція місцевої демократії Дніпропетровської області» (LDA Дніпро)
Реанімаційному пакету реформ
Мережі осередків ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»
Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень (Херсон)
ГО «Лабораторія законодавчих інціатив»
e-Governance Academy (Естонія)

А ТАКОЖ:
·

·
·
·

Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
Міністерству культури України
Березівській селищній раді Одеської області
Коноплянській селищній раді Одеської області
Одеській обласній державній адміністрації
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