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1. Змістовна частина
ГО «Інститут громадянського суспільства (далі – Інститут), заснований у
1997 році, здійснює свою публічну діяльність відповідно до чинного законодавства
України з метою підтримки такої діяльності:
1) процесу становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні;
2) аналітичних досліджень в сфері місцевого самоврядування, регіонального
та місцевого розвитку;
3) формування спроможності органів місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад, громадських активістів для розвитку територіальних громад та
регіонів;
4) різноманітних інтелектуальних ініціатив, соціально-політичних, соціальнокультурних, дослідницьких, інформаційних та освітніх проектів і програм,
спрямованих на популяризацію та впровадження в Україні засад громадянського
суспільства;
5) недержавних некомерційних організацій, громадських організацій та
освітніх установ, що поділяють та реалізують цілі та завдання Інституту.
Завданнями Інституту є:
1. Сприяння у розробці і впровадженню в Україні різноманітних ініціатив,
спрямованих на формування в Україні демократії та громадянського суспільства.
2. Проведення досліджень у сферах місцевого самоврядування, місцевого та
регіонального розвитку, громадянського суспільства, локальної ідентичності.
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інформаційних матеріалів, експертних оцінок у сферах діяльності Інституту, як за
зверненням чи замовленням органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, так і за
ініціативою Інституту.
4. Сприяння у розробці та прийнятті нормативно-законодавчої бази в сфері
прав людини, громадських організацій, місцевого самоврядування, регіонального
та місцевого розвитку, інформаційного простору, інтелектуальної діяльності.
5. Підготовка друкованих та відео-, аудіо- та інших візуалізованих матеріалів,
що роз’яснюють права і свободи особи та громадянина в Україні, політичну
систему та структуру влади держави, можливості та досягнення у сфері місцевого
та регіонального розвитку, сприяють формуванню адекватного конструктивного
уявлення про політичну систему України, показують єдність України в її
регіональному різноманітті та їх широка популяризація серед населення.
6. Сприяння національним, регіональним і галузевим програмам та
проектам з питань формування громадянського суспільства, ефективного
місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад.
7. Проведення досліджень з питань виборчого законодавства та виборчих
кампаній, роз`яснення виборцям їх прав і можливостей при проведенні виборів та
обранні депутатів різних рівнів;
8. Надання допомоги у підготовці кадрів до професійної кар’єри в органах
державної влади та місцевого самоврядування;
9. Сприяння максимальному розширенню інформаційного забезпечення та
комунікаційних можливостей своїх членів, підвищенню їхнього професійного
рівня;

10. Налагодження та розвиток міжнародних контактів та співробітництва своїх
членів, участь у спільних проектах і програмах з іноземними та міжнародними
організаціями;
11. Правовий, організаційний та консультаційний захист творчих,
економічних, соціальних та інших інтересів і прав своїх членів, незалежних
експертів та громадських організацій, що займаються питаннями демократизації
суспільства.
Інститут діє на засадах добровільності й рівноправності членства та на
принципах самоврядування, законності та інформаційної відкритості (гласності).
Інститут відкритий до вступу або співробітництва з українськими та зарубіжними
громадянами, а також організаціями і підприємствами, які поділяють ідеї та
завдання Інституту, а також фінансово, матеріально або інтелектуально сприяють
його діяльності.
Інститут є некомерційною, неприбутковою організацією. Керівними органами
Інститут є:
1) Рада (загальні збори) Інституту;
2) Правління Інституту;
3) Голова Інституту.
У 2016 році Інститут впроваджував такі проекти:
1) проект ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» у
період з 01 січня 2015 року по 30 квітня 2017 року. Фінальний звіт
англійською мовою тут (http://www.lgr.org.ua/?p=5106).
2) проект «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у
Хмельницькій області» за підтримки Німецького товариства міжнародного

співробітництва (GIZ), Швейцарсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні», Програми РЄ «Децентралізація і територіальна
консолідація в Україні», МФ «Відродження» в рамках ІІІ фази проекту
«Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні» та
Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» у
період з 20 листопада 2015 року по 30 квітня 2017 року. 2 частини
фінального
звіту
англійською
мовою
тут
і
тут
(http://www.csi.org.ua/otg_khmelnick/).
3) ІІІ фазу проекту «Експертна та інформаційна підтримка процесу
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні» за підтримки МФ «Відродження» у період з 04 липня по
31 грудня 2016 року. Фінальний звіт українською мовою тут
(http://www.csi.org.ua/ekspertna-ta-informatsijna-pidtrymk-2/).
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 в рамках проектів, 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 проектів 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;
• вперше в Україні 2 ОТГ отримали одночасно Стратегію розвитку та Схему
планування території ОТГ, що дозволяє здійснювати стратегічне планування у
просторі;
• суспільство та експертне середовище отримало низку візуалізованих
інформаційних матеріалів, які роз’яснюють основоположні принципи реформи
місцевого самоврядування та територіальної організації влади. З матеріалами
можна ознайомитися на веб-сайті Інституту у розділі “Бібліотека». У розділі
«Відеоблог» можна ознайомитись з різноманітними відеопродуктами,
відеозаписами публічних заходів та відеоаналітичними матеріалами про
впровадження Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні, тренди, ризики та виклики, що постають перед Реформою.
Партнерами Інституту за період своєї діяльності є такі інституції:
1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
2. Представництво ЄС в Україні
3. Міжнародний фонд «Відродження»
4. Рада Європи
5. Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в
Україні»
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Інститут міста
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)
Вестмінстерський фонд за демократію
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»
(DESPRO)
10. Програма U-LEAD з Європою
11. Реанімаційний пакет реформ
12. Шведсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»
Публічний фінансовий звіт Інституту за 2016 рік можна знайти на веб-сайті
Інституту в розділі «Про Інститут» або за цим посиланням.

