
ПРОТОКОЛ № 4

засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства при Хмельницькій облдержадміністрації

Дата проведення: 6 грудня 2018 року
Місце проведення: м. Хмельницький, Будинок рад, к.114
Початок: о 10.00

Головуючий: Капітанець С.В. -  заступник голови Координаційної ради

Всього учасників: члени Координаційної ради -  16 осіб.
Запрошені: Михайлова Інна Григорівна -  начальник управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, Бабій Вадим 
Іванович -  голова ГО «Сучасна Україна», Демчук Олег Віленович -  голова 
ГО «Агенція сталого розвитку».

Відсутні: Лозовий В.М., Захарко А.О., Шрубковський В.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в області у 
2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

Слухали:
Архіпович Т.М., яка представила проект Плану заходів щодо реалізації 

в області у 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. Зокрема, 
Архіпович Т.М. детально охарактеризувала кожний пункт проекту Плану, 
обгрунтувала необхідність його включення та перспективи щодо реалізації. 

Виступили:
Капітанець С.В., яка зауважила, що для ефективної реалізації 

згаданого вище проекту Плану заходів необхідно передбачити виділення 
коштів з обласного бюджету. Особливо це пов’язано з потребою часткового 
фінансування проведення комунікативних заходів, включаючи тренінги з 
розвитку громадянського суспільства (далі -  ГС). У зв’язку з цим, 
запропонувала внести зміни до Обласної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 2018-2020 роки. Крім того, Капітанець С.В. 
внесла пропозицію щодо включення до Плану заходів шести додаткових 
пунктів. Також висловила думку про введення до складу Координаційної 
ради представника від Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
оскільки, планом передбачено багато завдань, які стосуються галузей освіти 
та науки.

Михайлова І.Г. прокоментувала, що у 2017 році під час розгляду 
Обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018
2020 роки на засіданнях постійних комісій Обласної ради окремі громадські



активісти висловились про те, що громадські організації не потребують 
бюджетних коштів для розвитку. Це вплинуло на рішення депутатів Обласної 
ради, а тому -  зазначена програма обмежена в коштах.

Місяць А.П. підтвердив важливість та необхідність проведених, за 
сприянням деяких членів Координаційної ради, тренінгів з розвитку 
громадянського суспільства.

Демчук О.В. зазначив, що Громадська організація «Агенція сталого 
розвитку», яку він очолює, не потребує для розвитку бюджетних коштів, 
оскільки, має власні. Однак, новостворені громадські організації, що 
перебувають на етапі становлення і мають цікаві ідеї, потребують фінансової 
підтримки органів влади.

Ю р’єв В.В. повідомив, що Громадською радою при ОДА було 
проведено 1 громадську експертизу у галузі охорони здоров’я. Проте інших 
громадських експертиз ініційовано не було через відсутність коштів для 
залучення науковців та експертів.

Довбуш В.В. зауважив, що обов’язково до реалізації Плану заходів 
необхідно залучати органи місцевого самоврядування, зокрема, об’єднані 
територіальні громади.

Сліпко О.П. наголосила на тому, що необхідно порадитись, яким чином 
можна залучати органи місцевого самоврядування відповідно до чинного 
законодавства.

Кокаревич А.А. охарактеризував завдання, передбачені у проекті Плану 
заходів, що стосуються ГО «Хмельницький енергетичний кластер».

Головуючий: внесла пропозицію схвалити проект Плану заходів щодо 
реалізації в області у 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки з урахуванням усіх 
поправок та пропозицій.

Голосування: «за» -16, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення прийнято.

2. Особливості розвитку громадянського суспільства у розрізі 
регіонів України. Роль Координаційної ради з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства при Хмельницькій

^  • • ••• • •облдержадміністрації у громадському житті регіону.
Слухали:
Капітанець С.В., яка повідомила наступне.

«Розвиток громадянського суспільства у розрізі регіонів України можна 
оцінити за стратегічними напрямами реалізації Національної стратегії:

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

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



-  стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в 
соціально-економічному розвитку;

-  створення сприятливих умов для між секторальної співпраці.
Для комплексного оцінювання реалізації Нацстратегії за вказаними 

напрямами та визначення ефективності цієї реалізації експертами 
оцінюються програми, плани, діяльність Коордрад, обласних рад, управлінь 
по комунікаціях з громадськістю, вивчається думка громадськості тощо. За 
результатами вивчення матеріалів готується щорічний звіт у лютому і 
надсилається у регіони.

На даний час ми маємо результати за минулий 2017 рік, що свідчать про 
таке:

-  у п’ятірці лідерів за якістю програми є м. Київ, Дніпропетровська, 
Сумська, Херсонська та Чернігвівська області;

-  у п’ятірці лідерів за якістю плану є м. Київ, Донецька, Сумська, 
Харківська та Чернігвівська області;

У лідерах за якістю роботи Коордрад є Житомирська та Чернігівська 
області.

Хмельницька область займала передостанні місця у названих рейтингах.
Проте деякі області мали програми, але не мали планів і у них не було 

створено громадських платформ. У деяких регіонах підготовлені програми та 
плани, але не відбулося жодного засідання Коордради, і тим більше -  не 
проведено жодного заходу з питань сприяння розвитку ГС.

Найбільша увага в планах областей приділялась питанням щодо:
-  проведення конкурсного відбору проектів ІГС (93%);
-  проведення заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти 

щодо захисту своїх прав та вираження інтересів (76%);
-  проведення просвітницьких заходів та соціальній рекламі з питань 

розвитку громадянського суспільства (70%);
-  надання методичної, консультативної та організаційної допомоги 

органам виконавчої влади з питань взаємодії з ІГС та розвитку 
громадянського суспільства (70%).

Найменше увага в планах областей приділялась питанням щодо:
-  запобігання і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері 

надання благодійної допомоги (4% -  Івано-Франківська, Чернігівська 
області);

-  включення до навчальних програм в освітніх закладах спецкурсів, 
дисциплін або тем з питань розвитку громадянського суспільства (14% -  
Дніпропетровська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, 
Миколаївська області та м. Київ);

-  скорочення термінів і спрощення реєстраційних процедур для ІГС, 
зокрема процедур подання документів в електронній формі за принципом 
«єдиного вікна» (16% -  Запорізька, Івано-Франківська, Рівненська, Сумська 
області);

-  розширення сфер застосування державно-приватного партнерства за 
участю ІГС (16% -  Волинська, Херсонська, Дніпропетровська, Львівська, 
Полтавська, Сумська області);



-створення, організації діяльності та припинення органів 
самоорганізації населення (18% -  Запорізька, Луганська, Херсонська області, 
м. Київ та Сумська область).

Найболючіше питання -  це фінансування програм. Станом на 01.01.2018 
загальний обсяг фінансування програм сприяння розвитку ГС по Україні 
склав 321 млн 825 тис. (71,5% спрямовано на заходи, пов’язані з розвитком 
ГС, а 24,3% -  це фінансування суто інформаційної політики, 4,2% -  взагалі 
не мають відношення до реалізації Нацпрограми).

Наприклад, фінансувались такі заходи, які не мають стосунку до програм 
сприяння розвитку ГС: відзначення державних свят, виготовлення сіті-лайтів. 
біл-бордів, буклетів тощо (лідери Вінницька обл. та Полтавська обл.).

Із усіх проаналізованих програм найбільше фінансуються програми у 
м. Києві (86 млн 514,4 тис. грн) і Харківській обл. (68 млн 910 тис. грн), а 
найменше -  у Тернопільській (612 тис. грн.) і Кіровоградській (594,4 тис. 
грн) областях. В середньому на кожну програму приходиться 12 млн 713 тис. 
грн.

Діяльність Коордради при Хмельницькій ОДА з червня 2018 р.
У діяльності Коордради при Хмельницькій ОДА протягом зазначеного 

періоду є такі позитивні напрацювання: оновлено склад Коордради, схвалено 
та затверджено Положення про Коордраду, проведено 4 засідання. Крім того, 
представники Коордради з метою обміну досвідом взяли участь у Форумі 
ІГС (м. Вінниця) та інших комунікативних заходах. Ініційовано та проведено 
4 тренінги, проведено попередній точковий моніторинг виконання Плану 
заходів реалізації Нацстратегії з розвитку громадянського суспільства у 2018 
році та підготовлено проект подібного Плану заходів на 2019 рік».

Головуючий: внесла пропозицію озвучену інформацію взяти до уваги.
Голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення прийнято.

Слухали: Рєзнікова Ю.О., який доповів про участь у конференції 
української національної платформи форуму громадянського суспільства 
східного партнерства; Довбуша В.В., який надав пропозицію щодо створення 
інформаційної сторінки Координаційної ради у соціальній мережі 
«Фейсбук»; Архіпович Т.М., яка запропонувала ввести до складу 
Координаційної ради керівників громадських організацій, запрошених на 
засідання, а саме: Бабія В.І. -  голова ГО «Сучасна Україна», Демчука О.В. -  
ГО «Агенція сталого розвитку».

3. Різне.

Головуючий Координаційної ради

Секретар Координаційної ради


