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Наша діяльність має бути
інноваційною для України.
Все, що ми зробимо має
бути корисним і далі жити
самостійно без нашої
участі.
Ми не можемо плисти за
течією, ми її маємо
формувати.
Так і було, сподіваємось
так і буде далі…

Анатолій Ткачук

Про організацію
ГО «Інститут громадянського суспільства» (далі – Інститут), з моменту
свого заснування у лютому 1997 році, активно працює у визначених
для себе сферах, які є важливими для побудови в Україні ефективної,
демократичної, правової держави:
• громадянське суспільство;
• регіональний та місцевий розвиток;
• місцеве самоврядування.
Інститут був заснований передусім, як аналітичний центр, який веде
аналітичні дослідження у визначених сферах, готує та поширює
публікації на теми, що є найбільш важливими у кожному відрізку часу,
проводить публічну діяльність через конференції, семінари та
тренінги, сприяє місцевим громадським організаціям, органам
місцевого самоврядування у становленні територіальних громад,
плануванні їх розвитку, залученні до цього процесу громадськості.
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.

20 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІГС
Це був лютий 1997 року. Нас було небагато, але ми знали один одного уже не один
рік. Хтось був перед тим народним депутатом України першого скликання, хтось
працював з депутатами, готував аналітику, робив порівняльні дослідження
законодавства.
Україна ще тільки ставала на ноги, як незалежна держава. Нас не покидало
відчуття, що рух вперед неможливий без включення в цей процес якомога більшої
кількості нашого люду. Адже за десятиліття домінуючої ролі держави, а особливо її
каральної функції, яка супроводжувала СССР від початку його заснування в
українців виробився певний негативний імунітет до влади і бажання триматись від
неї подалі. Відтак, влада тепер уже ніби і українська, залишається чужою для
українця. Закони, які часто є досить добрими, які надають людям нові права і
свободи, залишаються людьми не затребуваними, вони їх не знають, тому й не
можуть застосовувати.
Верховна Рада України ніяк не може стати справжнім парламентом. Для депутатів
найважливішим є лобізм, популізм, розгляд максимально політизованих питань, а
ухвалення законів якось відходить на другий план, якість самих текстів
законопроектів є досить низькою, вони часто використовують лише якісь елементи
іноземного досвіду без розуміння його загального системного змісту.
Все це викликало бажання вплинути на ці процеси, вплинути знизу. Адже до того ми
намагались впроваджувати демократію зверху, через ухвалення законів. А тепер
зрозуміли, що потрібен і рух знизу, через впровадження цих законів, моніторинг дій
влади, самоорганізацію людей для відстоювання своїх інтересів, інформування як
народних депутатів України, так і журналістів і просто активістів з можливими
альтернативними шляхами правового регулювання тих чи тих питань, кращим
іноземним досвідом.
От таке тло і стало основою нашого рішення про заснування громадської організації
– Інституту громадянського суспільства. Засновниками тоді виступили народні
депутати України першого скликання Анатолій Ткачук, Олександр Піскун,
Олександр Нечипоренко, керівник чи не першої в Україні фірми, що займалась
програмними продуктами у законодавстві Віктор Вовк, керівник Лабораторії Ф-4, яка
починала моніторити діяльність народних депутатів, ще на початку 90-тих Євген
Лапін, дівчина з хорошими аналітичними вміннями і відмінною англійською Світлана
Свєтова.

Засновники ІГС (зліва направо, нижній ряд): Олександр Піскун,
Анатолій Ткачук, Володимир Ткаченко; (верхній ряд): Євген
Лапін, Віктор Вовк, Олександр Нечипоренко

Таким чином, при заснуванні ми відразу визначили для себе такі пріоритетні
напрями діяльності: правова просвіта, аналітичні дослідження та нормо
проектування, розвиток громадянського суспільства, місцевих ініціатив та робота
з органами місцевого самоврядування. Вони досі для нас є головними, в
залежності від ситуації в Україні та потребами суспільства на якийсь напрям
звертається більше уваги, якийсь дещо скорочується.
Отже, рішення було прийняте, але для його реалізації були потрібні якісь
стартові кошти, хоча б для купівлі одного комп‘ютера і оренди хоча б маленького
закутку для розміщення. Що ж, довелось розпочинати із власних заробітків,
частина яких йшла на оплату праці бухгалтера, без якого ж ніяк. А в «приймах»,
коли нам давали на пільгових умовах розміщення, довелось побувати не один
рік…
Далі був перший грант фонду «Відродження» для інституційного розвитку у три
тисячі доларів США, який і дав змогу нам стати на ноги і розпочати заявлену
нашим статутом діяльність.
За 20 років здійснена величезна робота, проведено масу заходів, написано
десятки законопроектів, книг, знято відео курси, мультфільми, наші експерти
побували в багатьох країнах, поширюючи кращі практики з України.

Команда ГО "Інститут
громадянського
суспільства":

Роман Ткачук
голова

Анатолій Ткачук
директор з питань науки
та розвитку

Ніна Наталенко
експерт з наукових питань

Маркіян Дацишин
координатор проектів

Сергій Корчинський
менеджер з питань комунікацій

Оксана Гриненко
головний бухгалтер

Олег Ватаманюк
менеджер з проектів

Діяльність
Проекти:
1. У січні-квітні 2017 року ГО «Інститут громадянського
суспільства» завершив проект «Підтримка реформи
місцевого самоврядування в Україні»
Метою проекту є діяльність, спрямована на
прискорення процесів децентралізації в Україні через
підтримку побудови спроможності органів місцевого
самоврядування, територіальних громад та інших
суб'єктів на територіях, а також сприяння
нормативному забезпеченню процесу імплементації
реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації в Україні.
Територією реалізації Проекту було визначено такі
пілотні регіони: Донецьку, Луганську, Київську, Одеську,
Львівську та Івано-Франківську області.
Період реалізації: 1 січня 2015 року – 30 квітня 2017
року
Підтримка: Проект «Підтримка реформи місцевого
самоврядування в Україні» реалізовувався Інститутом
громадянського суспільства за фінансової підтримки
Європейського Союзу
Детальніше про діяльність в рамках проекту можна
дізнатися на сайті проекту «Підтримка реформи
місцевого самоврядування в Україні» за
посиланням http://www.lgr.org.ua/

2. Проект «Підтримка розбудови інституційної
спроможності об'єднаної територіальної громади»
Метою проекту є розбудова інституційної
спроможності об'єднаної територіальної громади.
Основні завдання проекту:

1. Інституційна та організаційна підтримка об'єднаної
територіальної громади. В рамках цього завдання
здійснена експертна підтримка командою Проекту
установчих процесів у громаді, допомога в ухваленні
необхідних місцевих актів, а також ключова
комунікація в межах об'єднаної громади, обласною
владою та інституціями у Києві. Команда Проекту
забезпечувала юридичний, методичний та політичний
супровід, провела відповідне навчання для
представників місцевої ради і новообраних депутатів
громади спільно з британськими експертами.
2. Допомога у просторовому та стратегічному
плануванні.
Для Баранівської ОТГ здійснені заходи з підготовки
стратегії розвитку громади на середньостроковий
період і планування території громади (розроблено
схему планування території), а також власну
айдентику: новий герб та бренд.
Період реалізації: 1 лютого – 31 жовтня 2017 року.
Підтримка: Проект «Підтримка розбудови
інституційної спроможності об'єднаної територіальної
громади» впроваджується ГО «Інститут
громадянського суспільства» за фінансової підтримки
«Вестмінстерської фундації за демократію» (Лондон,
SW1P 1RT, Сполучене Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії)

3. Проект «Підтримка компоненту Регіональний
розвиток»

Метою проекту є підтримка Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України та інших
зацікавлених учасників в подальшому процесі
формування та реалізації державної регіональної
політики України та політики регіонального
розвитку.
Підготовка проектів НПА щодо створення системи
формування та реалізації державної регіональної
політики та підтримка спроможності Мінрегіону та
відповідних підрозділів ОДА та обласних рад.
Період реалізації: 1 березня - 31 квітня 2017 року
Підтримка: Проект «Підтримка компоненту
Регіональний розвиток» реалізовувався
Інститутом громадянського суспільства за
фінансової підтримки Програми ЄС для України з
розширення прав і можливостей на місцевому
рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з
Європою».

4. Стимулювання процесів децентралізації влади у
південно-західній частині Одеської області
ГО «Інститут громадянського суспільства» за підтримки
Програми РЄ «Децентралізація і територіальна
консолідація в Україні» здійснив кампанію, спрямовану на
процеси стимулювання діалогу між громадами
Болградського району про співробітництво між ними або
об’єднання у спроможні громади.
Перша частина кампанії: 31 травня – 2 червня 2017 року
У м. Болграді відбувся дводенний тренінг «Стимулювання
процесів децентралізації влади на території громад
Болградського району Одеської області» для сільських/
селищних голів та депутатів місцевих рад Болградського
району.
Друга частина кампанії: 15 серпня – 25 листопада 2017
року
Кампанія включала в себе такий комплекс заходів:

1. Відбір представників органів місцевого самоврядування
та представників місцевих неурядових організацій
Одеської області, які активно займаються питаннями
розвитку громад, до участі у навчанні в Школі
«Стимулювання процесів децентралізації».
2. 11-15 вересня 2017 року в м. Одеса було проведено
Школу «Стимулювання процесів децентралізації». Всього
взяло участь 44 учасника.
3. 25-28 вересня 2017 р. відбулася ознайомча поїздка до
Хмельницької області 15 учасників з Одеської області, які
були відібрані за результатами навчання у Школі
«Стимулювання процесів децентралізації».

Нормотворча
діяльність
У 2017 році були розроблені наступні проекти
нормативно-правових актів:
Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до
статей 24-1, 29, 30 Бюджетного кодексу України» (щодо
приведення у відповідність із Законом України «Про
засади державної регіональної політики» в частині
удосконалення порядку фінансування проектів та програм
регіонального розвитку)
Проект Методичних рекомендацій щодо організації
управління системою охорони здоров'я на території
об'єднаної територіальної громади та реорганізації
мережі відповідних закладів
Аналіз положень Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо розширення форм
співробітництва територіальних громад»
Методичні рекомендації з питань місцевої символіки

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24,
ст.170), щодо використання місцевої символіки
територіальними громадами, сіл, селищ, міст, районів і
областей та підняття Державного Прапора України

Проект положення про фахову комісію з питань місцевої
символіки
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо участі громадян у
місцевому самоврядуванні»
Проект Закону України «Про порядок утворення та
ліквідації районів, зміни та встановлення їх меж»
Проект наказу «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо розроблення Стратегії розвитку
об'єднаних територіальних громад/Стратегічного плану
розвитку»
Проект розпорядження КМУ «Про внесення змін до
КОНЦЕПЦІЇ формування системи підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 385-р»
Проект постанови КМУ «Про внесення змін та доповнень
до Методики формування спроможних територіальних
громад» від 08.04.2015 р. щодо особливостей
формування ОТГ навколо великих міст та врахування
інтересів національних меншин
Проект Постанови КМУ про внесення змін до Постанови
КМУ від 17 липня 2013 р. № 564 «Про функціонування
добровільної пожежної охорони»
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про оцінку земель»

Публікації:
Київ у кайданах околиць, або Як розвиватися українським
мегаполісам?
Про децентралізацію, успіхи, ризики і роль парламенту

Decentralization, progress, risks and role of the
Ukrainian Parliament
Волочиська ОТГ освоїла 100% субвенції на розвиток
інфраструктури
Про символіку
Ганнопільська об'єднана територіальна громада: від
утворення до перших успіхів
Для чого обласні ради за ініціативою депутатів від
«Батьківщини» ухвалювали звернення до державного
керівництва України про перехід на «договірні
відносини»? Міркування після повчань Лаврова
Виконання місцевих бюджетів ОТГ Хмельницької
області у 2016 році, як дзеркало децентралізації
Про Державну регіональну політику. Спогади про
Концепцію
Про децентралізацію і парламентські канікули
Децентралізація, регіоналізація, згуртованість?
Міркування
Decentralization, Regionalization, Consolidation?
Some Reflections
Університети, як агенти змін у регіонах і містах
Земля і люди. Непричесані думки на земельну тему
Як швидко можна зруйнувати те, що лише стає на ноги

Від утворення об ' єднаних територіальних
громад – до розумного зростання
24 лютого 2017 року Інститут громадянського суспільства організував масштабну
конференцію «Від утворення об'єднаних територіальних громад - до розумного
зростання» за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Участь в
конференції взяли більше 500 учасників з різних українських регіонів. Конференція
стала стартом нового формату відносин ОТГ із підприємництвом та поставила на
порядок денний реформи нові завдання – забезпечення розумного зростання на
всьому українському просторі.

Стимулювання процесів децентралізації влади
на території громад Болградського району
Одеської області
1-2 червня у м. Болграді відбувся дводенний тренінг для сільських/селищних голів
та депутатів місцевих рад Болградського району.
Учасники тренінгу прослухали ключові теоретичні та практичні аспекти
впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні.
Тренінг організований ГО «Інститут громадянського суспільства» в рамках реалізації
Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні»

Прес - тур « Кращі практики місцевого
самоврядування »
7-8 червня 2017 року у Хмельницькій області відбувся прес-тур «Кращі практики
місцевого самоврядування», організований Програмою Ради Європи
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» у співпраці з Інститутом
громадянського суспільства, Хмельницькою обласною радою та Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
В рамках туру журналісти відвідали Волочиську та Дунаєвецьку міські, Сатанівську
селищну та Гуменецьку сільську об'єднані територіальні громади.

Школа « Стимулювання процесів
децентралізації »
В м. Одеса у період з 11 по 15 вересня проходила Школа «Стимулювання процесів
децентралізації», організована Інститутом громадянського суспільства у співпраці з
Програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
44 учасники-представники омс та місцевих неурядових організацій Одеської
області отримали новий досвід, знання та практичне розуміння щодо переваг
об’єднання в спроможні територіальні громади та співробітництва між ними.
15 учасників відвідали Хмельницьку область, яка ділилася досвідом успішного
врядування.

Баранівка - органічний простір
В рамках впровадження проекту «Підтримка розбудови інституційної спроможності
об'єднаної територіальної громади» за фінансової підтримки «Вестмінстерської
фундації за демократію» (Лондон, SW1P 1RT, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії), який реалізовувався Інститутом громадянського
суспільства, було розроблено стратегію розвитку, схему планування всієї території,
а також власну айдентику: новий герб та бренд для Баранівської ОТГ
Житомирської області.

Наше кредо «Формувати течію»
і ми починаємо формувати нову течію «розумного зростання»
громад, регіонів, а відтак і України.
Це не просто, але необхідно. Аби жити краще - потрібне
зростання. Але нам потрібне зростання розумне, яке не шкодить
майбутньому.
Приєднуйтесь до нас.

Нам 20 років
Попереду ще багато нового та потрібного
для українського суспільства.
Зростаємо розумно!
Наші контакти:
01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 22, оф. 21
тел. (044) 529-73-94
powerreform@gmail.com
csi@csi.org.ua
www.csi.org.ua
www.facebook.com/csi.org.ua

