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ІІІ РЕГІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ 

ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ           
«Я ЗМІНЮЮ» 



 

 

Учасники ІІІ Регіонального форуму громадських 

ініціатив «Я ЗМІНЮЮ», обговоривши перспективи розбудови 

громадянського суспільства та розробки Стратегії 

розвитку громадянського суспільства 2030, впровадження 

інноваційних підходів до планування розвитку 

територіальних громад, налагодження діалогу між 

громадським сектором та  владою,  відзначили наступне. 

 

Затверджена Указом Президента України №68/2016 

«Стратегія розвитку громадянського суспільства 2020» не 

мала великого впливу на стан розвитку громадського 

сектору та маловідома на регіональному рівні/ не 

відповідає сучасним вимогам суспільного розвитку та 

потребує переформатування, зокрема через зростання 

соціальної активності кожного жителя, залучення 

населення до самоврядного процесу, підвищення 

організаційної, фінансової та кадрової спроможності 

інститутів громадянського суспільства. 

Курс на реформи та системну модернізацію країни, 

забезпечення високого рівня та якості життя українського 

суспільства вимагає активної громадської позиції 

населення України, посилення співпраці органів влади та 

інститутів громадянського суспільства. 

В українському суспільстві ще не стали домінуючими 

чинниками формування політики партнерських стосунків 



 

між владою і громадськістю щодо розвитку 

територіальних громад, залучення соціально 

відповідального бізнесу до створення сучасної соціальної 

інфраструктури та підвищення життєвого рівня 

населення. 

 

Учасники ІІІ Регіонального форуму громадських 

ініціатив «Я ЗМІНЮЮ» вбачають перспективу розвитку 

територіальних громад, регіонів та країни в цілому у 

якнайширшому залученні громадськості до участі не 

тільки на регіональному, але й на національному рівні, що 

можливо за таких умов: 

 Оновлення Координаційної ради з питань розвитку 

громадянського суспільства при Президентові України та 

включення до її складу представників з кожного регіону 

країни для збалансованого представлення інтересів; 

 Створення Фонду розвитку інститутів 

громадянського суспільства доцільно проводити на 

регіональному рівні  з метою врахування регіональних 

особливостей та тенденцій, оперативного вирішення 

викликів, розвитку недосвідчених та нових організацій. 

Також для більш справедливого розподілу ресурсів між ІГС, 

які працюють на національному та регіональному рівнях; 

 Розширення міжсекторальної співпраця для 

розбудови громадського суспільства засобами формування 

корпоративної співпраці, оперативних реакцій, підвищення 



 

прозорості, відкритості, результативності участі 

громадськості у прийнятті рішень (горизонтальних та 

вертикальних), дотримання законодавчої бази шляхом 

запровадження  нових форматів співпраці, створення 

спеціалізованого сайту (веб-порталу) для ГО та партнерів; 

 Залучення та розподіл коштів для підтримки ІГС 

для соціально-економічного розвитку області виключно 

через проведення відкритих конкурсів; 

 Розробка механізму визначення пріоритетних 

напрямків потреб громадян, а також здійснення 

підтримки ініціатив ІГС в розрізі визначених 

пріоритетних напрямків та потреб регіону; 

 Запровадження практики соціальних замовлень 

для виконання ІГС та забезпечення незалежного 

моніторингу, оцінки практики соціальних замовлень; 

 Запровадження практики підтримки ІГС в 

реалізації не лише короткострокових, а й довгострокових 

проектів соціально-економічного розвитку ІГС; 

 Запровадження практики 

організаційної/матеріальної/матеріально-

технічної/інформаційної підтримки новостворених ІГС та 

менторства (наставництва) для  них задля  соціально-

економічного розвитку окремих громад за пріоритетними 

напрямками; 



 

 Підтримка ІГС, що працюють у сфері соціально-

економічної адаптації вразливих верств населення, які 

інтегруються або реінтегруються в місцеві громади; 

 Посилення співпраці влади та ІГС у проведенні 

навчально-просвітницьких заходів спрямованих на 

соціально-гуманітарний та економічний розвиток 

громад; 

 Підтримка ІГС у здійсненні інформаційно-

просвітницької та експертно-аналітичної діяльності в 

соціально-економічному розвитку; 

 Підвищення спроможності представників ІГС  у 

здійсненні моніторингу виконання програм та проектів 

підтриманих за бюджетні кошти; 

 Запровадження системного навчання 

громадянської освіти молоді; 

 Прийняти Закону України про публічні 

консультації; 

 Запровадження курсу навчання для представників 

органів влади та громадськості щодо проведення публічних 

консультацій; 

 Поширення успішних практик та досвіду, 

створення «банку успіху» (інтернет порталу). 

 

 

 

 



 

 

Усвідомлюючи, що для належного рівня партнерської 

взаємодії громадськості та органів влади, необхідна 

відповідна законодавча база, учасники форуму звертаються 

до Президента України з такими пропозиціями: 

 

 Переформовувати Координаційну раду з питань 

розвитку громадянського суспільства при Президентові 

України з забезпеченням регіонального представництва; 

 Прийняти закон, що врегулює порядок проведення 

публічних консультацій; 

 Внести зміни до нормативно-правових актів, які 

регламентують участь громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики, здійсненні громадської 

експертизи діяльності місцевих органів влади, проектів їх 

нормативно-правових актів з метою створення 

сприятливого законодавчого та регулятивного середовища; 

 Створити Фонд розвитку інститутів 

громадянського суспільства із забезпеченням пропорційного 

фінансування ІГС кожного регіону країни. 

Переконані, що реалізація вищенаведених пропозицій 

сприятиме розвитку громадських ініціатив, створенню 

партнерської моделі відносин між громадою та владою і 

стане запорукою розвитку громадянського суспільства та 

демократичної української держави. 


