ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
ГО «ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
(2014 – 2016 рр.)
ГО «Інститут громадянського суспільства (далі – Інститут), заснований у 1997
році, здійснює свою публічну діяльність відповідно до чинного законодавства
України для підтримки:
1. Становлення громадянського суспільства в Україні.
2. Впровадження різноманітних інтелектуальних ініціатив, програм і проектів
з питань соціально-політичного і культурного розвитку, залучення та участі
громадськості у формуванні громадянського суспільства.
3. Вдосконалення чинного законодавства і розроблення нового
законодавства у сфері прав людини, інформаційного простору та інтелектуальної
діяльності, необхідної для розвитку громадянського суспільства.
4. Посилення інституційної спроможності місцевих та центральних органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Після Революції Гідності у 2014 році зусиллями експертів Інституту було
досягнуто схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні, яка заклала старт реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Починаючи з 2014 року діяльність Інституту включала в себе експертну та
інформаційну підтримку процесу реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні. За цей період розроблено і
розповсюджено такі продукти:
Нормативно-правові акти
1. Закон
України
«Про
співробітництво
територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII.
2. Примірні форми договорів про співробітництво
територіальних громад, що були затверджені наказом
Мінрегіону України від 27.08.2014 № 233.
3. Закон України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII.
4. Зміни до Бюджетного кодексу і Податкового
кодексу.

Продукти
 Збірник проектів Законів України розроблених на
основі Концепції реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади.
 Збірник відповідей на типові запитання учасників
публічних заходів «Функціональна децентралізація».
 Блок-схема реформи децентралізації влади і
територіальної організації влади.
 Матриця реформи децентралізації влади.
 Інфографіка
«Добровільне
об’єднання

5. Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо організації проведення
перших виборів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів» від 04.09.2015 № 676-VIII.
6. Проект Закону України "Про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади)".
7. Проект
Закону
України
«Про
засади
територіального устрою України».
8. Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»
(щодо розширення видів містобудівної документації
на місцевому рівні), зареєстрований у парламенті за
№ 4390 від 12.04.2016.
9. Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо встановлення
особливих вимог до найменування юридичної особи
та громадського об’єднання), зареєстрований у
Верховній Раді України за №4389 від 12.04.2016.
10. Проект ЗУ "Про внесення змін до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" у частині
підняття
державного
прапора
України,
зареєстрований у Верховній Раді України за № 3717
від 24.12.2015.
11. Проект
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні» (нова редакція).
12. Закон України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» (нова редакція).
13. Проект ЗУ «Про місцеві референдуми».
14. Проект закону України "Про внесення змін та
доповнень до закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" в частині вдосконалення процедури
державної реєстрації новоутворених юридичних осіб
публічного права та їх припинення шляхом
реорганізації та ліквідації.
15. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних
громад»
(щодо
порядку
добровільного приєднання територіальних громад,
що не об’єдналися до об’єднаних територіальних
громад).
16. Проект ЗУ "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" у частині врегулювання порядку дострокового
припинення повноважень місцевої ради.
17. Проект ЗУ "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" у частині врегулювання порядку висловлення
недовіри голові місцевої державної адміністрації.
18. Проект ЗУ "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" у частині застосування мов у системі органів
місцевого самоврядування.

територіальних громад».
 Аналітична записка «Латвія – територіальна реформа
в етапах та цифрах».
 Інфографіка «Методика формування спроможних
територіальних громад».
 Збірка матеріалів «Децентралізація».
 Аналітична
публікація
«Проблеми
правового
регулювання окремих інститутів земельного та
містобудівного законодавства та можливі шляхи їх
вирішення».
 Інфографіка «Проведення реформи адміністративнотериторіального устрою України. Функціональний
алгоритм».
 Інфографіка «Статут об’єднаної територіальної
громади».
 Інфографіка «Ресурси об’єднаної територіальної
громади.
 Заключний звіт «Децентралізація влади: рік реформ».
 Аналітична публікація «Децентралізація влади: успіхи
та ризики».
 2 збірники відповідей на типові запитання
«Функціональна децентралізація».
 Порадник для ОТГ.
 Методичні
рекомендації
щодо
розроблення,
проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації регіональних стратегій розвитку та планів
заходів з їх реалізації.
 Регламент ради ОТГ.
 Модельний статут ОТГ.
 Методичні рекомендації щодо утворення органів
місцевого самоврядування об’єднаної територіальної
громади.
 Проект рішення сесії місцевих рад щодо бюджетних
питань.
 Положення про управління/відділи виконкомів
місцевих рад з питань економічного розвитку, фінансів,
юридичних питань, земельних питань, освіти, охорони
здоров’я, культури і туризму, соціального захисту та
праці, житлово-комунального господарства.
 Навчальний відео модуль «Об’єднані територіальні
громади – локомотив успіху?».
 Навчальний відео модуль «Державна регіональна
політика та розвиток в умовах змін. Спеціально для ОТГ».
 Навчальний відео модуль «Локальна і місцева
ідентичність».

Довготривалими наслідками від діяльності ГО «Інститут громадянського
суспільства» можна вважати такими:
• забезпечено незалежний та об’єктивний процес нормотворення
законодавчих актів у сфері місцевого самоврядування та територіальної
організації влади;
• ухвалені законопроекти, розроблені Проектом, мають статус стратегічного
нормативного базису і джерела поправок до інших чинних законів;
• посилено інституційну спроможність Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України;
• залучені експерти Проекти є членами різного роду робочих груп, що
створені Урядом України і профільними відомствами, а також неурядовими
організаціями;
• здійснено інформаційне забезпечення та просвітницьку діяльність для
громадськості з метою розвінчування міфів про децентралізацію влади і
позитивного сприйняття населення;
• здійснено інформаційну підтримку центральних та регіональних органів
державної влади у ході проведення реформи децентралізації влади;
• створено можливості отримувати журналістами фахові коментарі експертів і
оперативно висвітлювати процес нормотворення та інші дотичні питання у ЗМІ.
Інститут впровадив 68 проектів за рахунок міжнародної технічної допомоги.
Партнерами Інституту за період своєї діяльності є такі інституції:
1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.
2. Рада Європи.
3. Лабораторія законодавчих ініціатив.
4. Академія Муніципального Управління.
5. Асоціація міст України.
6. Інститут міста.
7. GIZ Бюро в Україні.
8. Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»
(DESPRO).
9. Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні».
10. проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України».
11. Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в
Україні».

