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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



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. 
 

Про організацію



Команда ГО «Інститут
громадянського
суспільства»:

Роман Ткачук 
голова 

Анатолій Ткачук 
директор з питань
науки та розвитку 

Оксана Гриненко
головний бухгалтер 

Ніна Наталенко
експерт з наукових питань

Маркіян Дацишин
координатор проєктів

Марія Пелипенко
менеджер з проєктів

Наталя Рохова
менеджер з питань

комунікацій



28 листопада 2018 р. був проведений 

23 січня 2019 р. відбувся прес-брифінг 

За час реалізації  проекту підготовлено:

Підготовлено Проект Закону України «Про 

Підготовлено та видано Вісник №41-44 та 

Мета проекту: Аналітичне забезпечення суб'єктів законотворчої та нормотворчої діяльності у
сфері реформи місцевого самоврядування та державної регіональної політики на основі
проведення поточного моніторингу та аналізу важливих проектів нормативно-правових актів,
що стосуються регіонального розвитку України, проблеми реформування АТУ, розбудови та
посилення місцевого самоврядування. Поширення інформації серед суспільства, громадських
організацій, органів державної влади про ті НПА, які містять ризики для реформ, розвитку
регіонів України чи суспільства в цілому.
 
Період реалізації: 15.06.2018 – 15.02.2019
 
Підтримка: Міжнародний фонд «Відродження»
 

прес-брифінг «Завершення реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади?! Роль парламенту та народних депутатів. 
Необхідні рішення та законодавчі ініціативи»
 

«Ризики для регіональної політики в 
Держбюджеті на 2019 рік – лобізм та руйнування
системи стратегічного планування»
 

35 аналітичних записок, які розміщенні на 
офіційних сторінках ІГС
 

внесення змін до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2019 рік”» щодо 
удосконалення механізмів фінансування 
регіонального розвитку та Всеукраїнського 
громадського бюджету»
 

забезпечено поштову адресну розсилку на 
Комітети ВРУ, міністрерства
 
Детальніше про діяльність в рамках проекту 
можна дізнатися за посиланням: 
https://bit.ly/2SUWJFh 
 

Діяльність
Проекти:

1. Проект «Децентралізація в Україні: від
моніторингу до реагування»

https://www.csi.org.ua/category/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vid-monitoryngu-do-reaguvannya/
http://www.lgr.org.ua/


Ключова ідея проєкту – «подружити місто з селом», зробити кроки, аби міська та сусідні
сільські територіальні громади розпочали між собою діалог, налагодили комунікацію і вийти на
співробітництво для вирішення питань, які є спільними для них і щодо яких може бути
взаєморозуміння, яке перетвориться у конкретний проєкт.
 
Ми розуміли при цьому, що у нас нема реальних фінансових ресурсів, на які б могли
розраховувати громади. Ресурси є у державному бюджеті України, але їх отримання пов'язане
із підготовкою проєктів, тому ми у своїх повідомленнях про початок проєкту, звертали увагу
саме на довготривалі впливи проєкту – формування довіри і формування спільних проєктів, які
можуть бути реалізованими у середньостроковій перспективі.
 
Період реалізації: 20 серпня 2018 – 13 грудня 2019.
 
Підтримка: Програма «U-LEAD з Європою»
 
В межах проєкту Інститут громадянського суспільства здійснив велике аналітичне дослідження
«Огляд ситуації щодо впровадження партнерств міських та сільських територіальних
громад в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці в Україні». 
 
Інститутом було підготовлено проєкти необхідних документів для започаткування партнерств, а
також «Методичні рекомендації. Як розпочати дружбу між містом та селом? Про
співробітництво міських та сільських територіальних громад.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В цих розробках викладено алгоритми та зразки документів для правильного юридичного
оформлення кроків по формуванню партнерства. Розробки були видані окремими брошурами,
які поширені по всіх українських регіонах, а не тільки серед учасників партнерства, а також є
доступними на сайті Інституту громадянського суспільства.

2. Проект «Партнерство між міськими та сільськими
територіальними громадами як ефективний інструмент

місцевого економічного розвитку»

https://www.csi.org.ua/category/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/
https://www.csi.org.ua/bez-rubryky/proekti-pidtrymka-rozbudovy-instytutsijnoyi-spromozhnosti-ob-yednanoyi-terytorialnoyi-gromady/


В ході проекту на конкурсній основі відібрано 26 партнерств.
 
Відібрані громади пройшли навчання, де вони дізналися більше про стимулювання
міжмуніципального співробітництва, отримали консультативний супровід підготовки проєктних
заявок партнерств та на завершення проекту презентували свої проекти на Всеукраїнському
дводенному семінарі «Партнерство міських та сільських громад як інструмент місцевого
економічного розвитку: досягнення, виклики та перспективи», який
відбувся 28-29 листопада 2019 року в місті Києві.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детальніше про діяльність проекту читайте за посиланням: https://bit.ly/2ujkkVZ
 

https://www.csi.org.ua/category/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/


прописана Політика регіональної співпраці РПР, яка погоджена Радою РПР до
затвердження;
Оновлено Дорожні карти для 10-ти коаліцій відповідно до потреб членів коаліцій. 
Участь у міні-форумі «Партнерство коаліцій» прийняло 58 учасників, з яких 35 представники
місцевих коаліцій;     

30 членів 10 локальних коаліцій підвищили свої зання у адміністрації роботи коаліції та
спільній роботі ГО шляхом участі у 5-ти 6-денних стажуваннях;

Запущена робота сайту «Регіональна співпраця», на якому створена  спільна база рішень,
що містить вже близько 25 кейсів та 15 нормативних документів. Опубліковано 9 аналітичних
статей щодо моніторингу впровадження реформ від місцевих коаліцій. Кількість унікальних
відвідувачів сторінки регіональної співпраці на сайті РПР - 74000.

Мета проекту: Створення умов для впливу громадськості на досягнення сталих та незворотних
результатів реформ шляхом забезпечення синергії зусиль громадськості на всеукраїнському та
місцевому рівнях та сприянню розвитку спроможності регіональних громадських коаліцій.
 
Період реалізації: 1 вересня 2018- 30 вересня 2019 року
 
Підтримка: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми сприяння
громадській активності «Долучайся!», що здійснюється Pact в Україні
 
Досягнення/результати відповідно до цілей проекту за час його реалізації:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Проект «Реанімаційний Пакет Реформ та місцеві
коаліції: синергія співпраці» 



226 учасників взяло участь у 9 тренінгах для членів місцевих коаліцій з метою розвитку
спроможності коаліцій та їх інституційної спроможності, з яких 130 унікальних учасника;

102 представники місцевих коаліцій взяло участь у 4 робочих нарадах;

414 учасників взяли участь у 12 семінарах по комунікації реформ у регіонах;

Охоплення аудиторії  матеріалами та відео-матеріалами на тематику секторальних реформ,
опублікованих журналістами-учасниками семінарів склало більше 300 000; 

Кількість відеоматеріалів на тематику секторальних реформ, опублікованих журналістами-
учасниками семінарів становить 14 із 10 запланованих;

проведено Підсумковий Форум «Синергія коаліцій» за участю 70 представників регіональних
коаліцій. 

 

   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За результатами проведеної річної роботи розвинуто партнерські та робочі зв'язки між
коаліціями з різних регіонів України та між регіональними коаліціями і експертами  ГО-учасниць
РПР шляхом проведення спільних форумів робочих зустрічей, нарад, стажування.
 
Журналісти та громадські активісти, які взяли участь у комунікаційно-просвітницьких семінарах
отримали нові знання щодо реформ у сфері житлово-комунального господарства,
енергоефективності, освіти, медицини, місцевого самоврядування, соціальних послуг,
транспорту.
 
Детальніше про діяльність проекту читайте за посиланням: https://bit.ly/39BEQ4g



Будівництво міні-сироварні в селі Рогачів БаранівськоїОТГ (221,38 кв.м) майже завершено.
Виробнича лінія встановлена   у грудні 2019 року. Перша головка сиру очікується в травні
2020 року

Продовжується будівництво 

Проект реалізується Баранівською міською радою спільно з Інститутом громадянського
суспільства відповідно до Грантової угоди ENI/2017/392-857 від 29 грудня 2017 року і Угоди про
партнерство та спільну реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги за кошти ЄС від 30
січня 2018 року.
 
Донор: Європейський Союз (через Представництво Європейського Союзу в Україні)
 
Головний заявник: Баранівська міська рада
Співзаявник: ГО «Інститут громадянського суспільства» 
Співзаявник: ПП «Галекс-Агро»
 
Термін реалізації проекту: 1 лютого 2018 року – 31 січня 2021 року.
 
Основною метою проекту є підтримка сталого економічного зростання Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади (ОТГ) через нарощування і розгалуження ділових зв’язків,
покращення бізнес клімату та розвиток відповідної інфраструктури.
 
Основні досягнення проекту станом на 31.12.2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

торгово-тренінгового центру (806,36 кв.м)
 
 
 
 
 

4. Проект «Молодіжний кластер органічного
бізнесу Баранівської міської об’єднаної

територіальної громади»

https://www.csi.org.ua/bez-rubryky/hmelnychchyna-dilylasya-dosvidom-uspishnogo-vryaduvannya-z-predstavnykamy-odeskoyi-oblasti/


Комунальна установа «Агенція місцевого органічного розвитку» + Молодіжний бізнес-
інкубатор
Основними напрямками діяльності СОК «Мілка-2018» є переробка молока, виробництво
масла та сирів.
Основна діяльністьСОК «Комора» - переробка лісових ягід
Основна діяльність СОК «Смолка-2017» - це прісноводна рибалка
Комунальне підприємство «Баранівський міжщкільний ресурсний центр» + (коворкінги -
тепличний, швейний, деревообробний, 3D-моделювання)

Партнер проекту ЄС компанія «Галекс-Агро»  запустила нову ферму з навчальними доїльними
апаратами на 600 голів худоби для навчання студентів університету.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інституції, які були створені:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Баранівка - органічний простір» - одна з перших українських зареєстрованих місцевих торгових
марок.

У листопаді 2018 р. Баранівська ОТГ отримала відзнаку Ініціативи «Мери за економічне
зростання» та експертів Світового Банку за якість розробленого в рамках Проекту Плану МЕР.
План отримав одну з найвищих оцінок серед 124 громад-учасниць з 5 країн Східного
партнерства.

Загальний відсоток укладених договорів із вивезення ТПВ по ОТГ складає 70,5%. Після
встановлення сміттєбаків на території сіл та селища громади та організації збору ТПВ
зупинилося зростання несанкціонованих сміттєзвалищ, а жителі відмітили покращення
екологічного стану їх населених пунктів.

У громаді зросла з 2 до 8 кількість органічних компаній протягом 2-х років. Кількість робочих місць
зросла до 433 (146 молодь); крім того, 93 - сезонні працівники (37 молодь).

На початку 2019 року 23 студенти Житомирського національного агроекологічного університету
були відібрані для нової форми здобуття вищої освіти - дуальної, яка передбачає інтенсивну
програму «навчання на виробництві» в органічних компаніях. Це стало результатом ініційованої у
рамках Проекту співпраці ЖНАЕУ та місцевих виробників ПП «Галекс-Агро» і ТОВ «Органік Мілк».

Для організації впровадження Плану місцевого економічного розвитку ОТГ (схвалений у грудні
2018р.) запропоновано інноваційний для українських ОТГ підхід - формування щорічної
Дорожньої карти розвитку громади, в якій кожен підрозділ міськради бачить свої пріоритетні
завдання, а АМОР виконує функцію моніторингу та координаційно-консультаційної допомоги.
Депутати міськради ОТГ практично одноголосно підтримали таку новацію.

У результаті активної промоційної кампанії за кошти Проєкту втричі зросла кількість проєктів,
поданих мешканцями на Бюджет участі у 2018 році (19 проєктів порівняно з 6 у 2017р.). При
цьому значну активність проявили села ОТГ (10 проєктів у 2018р. порівняно з 2 у 2017).

Для формування позитивного інформаційного поля у рамках Проекту підтримано ініціативу
«Шкільне телебачення»

За результатами першого (2018/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчального року роботи шкільних коворкінгів 
у Баранівській ОТГ розроблена брошура 
«Покрокова інструкція зі створення коворкінгів»
 
10-11 жовтня 2019 року ІГС об’єднав на семінарі 
«Розвиток Міжшкільних ресурсних центрів та 
шкільних коворкінгів як генераторів розвитку 
громади» більше 60 освітян, керівників МНВК 
(МРЦ) та представників громад з усієї України.
 
Детальніше про діяльність в рамках проекту 
можна дізнатися за посиланням:
https://bit.ly/2ZRUvYO
 

Результати



Онлайн-курс «Децентралізація: від
патерналізму до відповідального

розвитку»  на Prometheus

Децентралізації в Україні: від ідеї до реалізації
Конституційна основа адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування в Україні, базове законодавство та особливості його застосування в
умовах змін
Повноваження та способи діяльності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування
Формування місцевої політики у громаді
Місцева ідентичність
Перспектива завершення реформи

Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку

Децентралізація в Україні – теорія та практика

Це уже другий онлайн-курс, створений у рамках програми USAID DOBRE. Перший онлайн-
курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика» одночасно прослухали понад 7000
слухачів.
 
Автор двох курсів - Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку ГО «Інститут
громадянського суспільства».
 
Децентралізація відкриває нові можливості в Україні, які потрібно знати та розуміти. Ми
маємо не тільки орієнтуватись у законах, а й опанувати всю систему публічної влади,
взаємовідносини між її органами, особливості застосування системи права, що склалась в
Україні в нових умовах.
 
Поєднання теорії з практикою, реальними історіями інноваційних рішень, що з'явились в
різних територіальних громадах в процесі реформи є важливим для ефективної роботи
органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 
МЕТА КУРСУ 
В нових умовах децентралізації кожен свідомий громадянин має розуміти сучасну
парадигму управління громадою. Ми розглянемо питання самостійного формування
місцевої політики, прийняття рішень, вигоду чи втрати від яких несе вся громада. Ви
одержите знання, що сприятимуть формуванню відповідальної за своє життя громади.
 
ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС?
Курс розраховано на депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого
самоврядування, місцевих активістів, політично активних громадян, що планують на
наступних виборах балотуватись у депутати місцевих рад, студентів ЗВО, що планують
працювати в органах місцевого самоврядування.
 
ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСУ:

 
Прослухати курси можна за посиланнями:

 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DC101+2019_T3/about


У 2018-2019 році були розроблені наступні проекти
нормативно-правових актів:

Нормотворча діяльність

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо Всеукраїнського громадського бюджету»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2019 рік”» щодо
удосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку
та Всеукраїнського громадського бюджету»

Порівняльна таблиця до проекту постанови «Про внесення змін
у «ПОРЯДОК підготовки, оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку» затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України №196 від 18 березня 2015 р.

Порівняльна таблиця змін до Наказу Мінрегіону №  74 «Про
затвердження примірного Положення про регіональну комісію з
оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку» від 17.04.2015

https://www.csi.org.ua/news/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-byudzhetnogo-kodeksu-ukrayiny-shhodo-vseukrayinskogo-gromadskogo-byudzhetu/
https://www.csi.org.ua/news/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-pro-derzhavnyj-byudzhet-ukrayiny-na-2019-rik-shhodo-udoskonalennya-mehanizmiv-finansuvannya-regionalnogo-rozvytku-ta-vseukrayinskogo-gromad/
https://www.csi.org.ua/law_writing/proekti_npa/porivnyalna-tablytsya-do-proektu-postanovy-pro-vnesennya-zmin-u-poryadok-pidgotovky/
https://www.csi.org.ua/law_writing/proekti_npa/porivnyalna-tablytsya-zmin-do-nakazu-minregionu-74/


Публікації:
Символічна єдність

Нові підходи розвитку сільських територій в умовах
децентралізації та змін у державній регіональній політиці

Про агломерацію… неміську

Про місто і село

Партнерство між міською та сільською територіальними
громадами

Де закінчується місто?

Тенденції та світовий досвід розвитку міських поселень

Міста в Україні

Чим сільські території відрізняються від міських з точки зору
можливостей розвитку?

Об’єднані територіальні громади та сільський розвиток

Зв’язок великих міст та сільських околиць

Концептуальні засади організації міжмуніципального
співробітництва в форматі «місто-село»: світова практика
Інституціональний каркас щодо забезпечення співробітництва
міських та сільських територіальних громад

Форми та методи співробітництва «місто-село»

Згуртованість та безпека. Деякі думки про важливе, яке
оминають і намагаються не бачити
COHESION AND SECURITY (Not Indisputable Deliberations and
Proposals)

До питання про реформу адміністративно-територіального
устрою та конституційне регулювання

До питання про чергові вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів

https://www.csi.org.ua/bez-rubryky/symvolichna-yednist/
https://www.csi.org.ua/articles/novi-pidhody-rozvytku-silskyh-terytorij-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi/
https://www.csi.org.ua/articles/pro-aglomeratsiyu-ne-misku/
https://www.csi.org.ua/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/pro-misto-i-selo/
https://www.csi.org.ua/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/partnerstvo-mizh-miskoyu-ta-silskoyu-terytorialnymy-gromadamy/
https://www.csi.org.ua/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/de-zakinchuyetsya-misto/
https://www.csi.org.ua/articles/tendentsiyi-ta-svitovyj-dosvid-rozvytku-miskyh-poselen/
https://www.csi.org.ua/news/mista-v-ukrayini/
https://www.csi.org.ua/news/chym-silski-terytoriyi-vidriznyayutsya-vid-miskyh-z-tochky-zoru-mozhlyvostej-rozvytku/
https://www.csi.org.ua/news/ob-yednani-terytorialni-gromady-ta-silskyj-rozvytok/
https://www.csi.org.ua/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/zv-yazok-velykyh-mist-ta-silskyh-okolyts/
https://www.csi.org.ua/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/kontseptualni-zasady/
https://www.csi.org.ua/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/instytutsionalnyj-karkas/
https://www.csi.org.ua/news/formy-ta-metody-spivrobitnytstva-misto-selo/
https://www.csi.org.ua/news/zgurtovanist-ta-bezpeka-deyaki-dumky-pro-vazhlyve-yake-omynayut-i-namagayutsya-ne-bachyty-dopovnena-i-onovlena-stattya/
https://www.csi.org.ua/news/cohesion-and-security-not-indisputable-deliberations-and-proposals/
https://www.csi.org.ua/articles/do-pytannya-pro-reformu-administratyvno-terytorialnogo-ustroyu-ta-konstytutsijne-regulyuvannya/
https://www.csi.org.ua/news/do-pytannya-pro-chergovi-vybory-deputativ-mistsevyh-rad-ta-silskyh-selyshhnyh-miskyh-goliv/


Партнерство, співробітництво… неДовіра?

Прагнення та можливості. Деякі роздуми щодо
«реформаторських інновацій» у сфері регіонального розвитку
Все про децентралізацію: чому дострокові місцеві вибори і
перенесення столиці з Києва неможливі

Все про децентралізацію: чому зараз не потрібні зміни до
Конституції

Про історичну пам’ять, туризм та незавершення розпочатого
(Роздуми після поїздки до Батурина)

Про результати та виклики децентралізації в Україні говорили у
«Польському Давосі»
Не про туризм

Словенія. Країна, що змогла! Записки за результатами поїздки.
Частина 1.
Регіональна організація та міжмуніципальне співробітництво
Словенії. Частина 2
Хроніка одного дня. Муніципалітет Грозуплє. Чим і як живуть
муніципалітети Словенії. Частина 3

Розкіш чистої води. Як у Словенії організоване водопостачання
та водовідведення. Частина 4

Чисте довкілля: для когось це непідйомна проблема, а для
словенців – це реальність. Частина 5

Автор реформи децентралізації Анатолій Ткачук: «Зараз не
можна змінювати Конституцію. Посилимо регіони — втратимо
країну»
Право на продаж сільськогосподарських земель і майбутнє
українського села. Міркування без брому.

Про зміни до Конституції України і не тільки. Міркування над
законопроектом від Президента

Децентралізована і згуртована Україна — мрія чи реальність?

https://www.csi.org.ua/articles/partnerstvo-spivrobitnytstvo-nedovira/
https://www.csi.org.ua/news/pragnennya-ta-mozhlyvosti-deyaki-rozdumy-shhodo-reformatorskyh-innovatsij-u-sferi-regionalnogo-rozvytku/
https://www.csi.org.ua/articles/vse-pro-detsentralizatsiyu-chomu-dostrokovi-mistsevi-vybory-i-perenesennya-stolytsi-z-kyyeva-nemozhlyvi/
https://www.csi.org.ua/articles/vse-pro-detsentralizatsiyu-chomu-zaraz-ne-potribni-zminy-do-konstytutsiyi/
https://www.csi.org.ua/articles/pro-istorychnu-pam-yat-turyzm-ta-nezavershennya-rozpochatogo-rozdumy-pislya-poyizdky-do-baturyna/
https://www.csi.org.ua/news/pro-rezultaty-ta-vyklyky-detsentralizatsiyi-v-ukrayini-govoryly-u-polskomu-davosi/
https://www.csi.org.ua/news/ne-pro-turyzm/
https://www.csi.org.ua/news/sloveniya-krayina-shho-zmogla/
https://www.csi.org.ua/news/regionalna-organizatsiya-ta-mizhmunitsypalne-spivrobitnytstvo-sloveniyi-chastyna-2/
https://www.csi.org.ua/news/hronika-odnogo-dnya-munitsypalitet-grozuplye-chym-i-yak-zhyvut-munitsypalitety-sloveniyi-chastyna-3/
https://www.csi.org.ua/news/rozkish-chystoyi-vody-yak-u-sloveniyi-organizovane-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya-chastyna-4/
https://www.csi.org.ua/news/chyste-dovkillya-dlya-kogos-tse-nepidjomna-problema-a-dlya-sloventsiv-tse-realnist-chastyna-5/
https://www.csi.org.ua/news/avtor-reformy-detsentralizatsiyi-anatolij-tkachuk-zaraz-ne-mozhna-zminyuvaty-konstytutsiyu-posylymo-regiony-vtratymo-krayinu/
https://www.csi.org.ua/news/pravo-na-prodazh-silskogospodarskyh-zemel-i-majbutnye-ukrayinskogo-sela-mirkuvannya-bez-bromu/
https://www.csi.org.ua/news/pro-zminy-do-konstytutsiyi-ukrayiny/
https://www.csi.org.ua/news/detsentralizovana-i-zgurtovana-ukrayina-mriya-chy-realnist/


Видання:
Агломерації: міжнародний досвід, тенденції, висновки для
України. Аналітична записка.

Співробітництво територіальних громад

Навчальний посібник «Місцевий бюджет і фінансове
забезпечення об’єднаної територіальної громади»

Навчальний посібник «Ресурсне забезпечення об’єднаної
територіальної громади та її маркетинг»

Навчальний посібник «Управління розвитком об’єднаних
територіальних громад»

Навчальний посібник «Місцеве самоврядування в умовах
децентралізації»

Навчальний посібник «Локальна ідентичність і об’єднані
територіальні громади»

Від перспективного плану до стратегії розвитку громади (Через
призму досвіду об’єднаних територіальних громад
Хмельниччини)

Вісник Інституту громадянського суспільства №41

Вісник Інституту громадянського суспільства №42

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА. Огляд ситуації щодо впровадження
партнерств міських та сільських територіальних громад в умовах
децентралізації та змін у державній регіональній політиці в
Україні

Методичні рекомендації. ЯК РОЗПОЧАТИ ДРУЖБУ МІЖ
МІСТОМ ТА СЕЛОМ? Про співробітництво міських та сільських
територіальних громад

Вісник Інституту громадянського суспільства №43

Покрокова інструкція зі створення коворкінгів

https://www.csi.org.ua/books/aglomeratsiyi-mizhnarodnyj-dosvid-tendentsiyi-vysnovky-dlya-ukrayiny-analitychna-zapyska/
https://www.csi.org.ua/books/spivrobitnytstvo-terytorialnyh-gromad-2/
https://www.csi.org.ua/books/navchalnyj-posibnyk-mistsevyj-byudzhet-i-finansove-zabezpechennya-ob-yednanoyi-terytorialnoyi-gromady/
https://www.csi.org.ua/books/navchalnyj-posibnyk-resursne-zabezpechennya-ob-yednanoyi-terytorialnoyi-gromady-ta-yiyi-marketyng/
https://www.csi.org.ua/books/navchalnyj-posibnyk-upravlinnya-rozvytkom-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromad/
https://www.csi.org.ua/books/navchalnyj-posibnyk-lokalna-identychnist-i-ob-yednani-terytorialni-gromady-vydannya-druge-vypravlene-ta-dopovnene/
https://www.csi.org.ua/books/vid-perspektyvnogo-planu-do-strategiyi-rozvytku-gromady-cherez-pryzmu-dosvidu-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromad-hmelnychchyny/
https://www.csi.org.ua/books/visnyk-instytutu-gromadyanskogo-suspilstva-41/
https://www.csi.org.ua/books/visnyk-instytutu-gromadyanskogo-suspilstva-42/
https://www.csi.org.ua/books/analitychna-zapyska-oglyad-sytuatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-partnerstv-miskyh-ta-silskyh-terytorialnyh-gromad-v-umovah-detsentralizatsiyi-ta-zmin-u-derzhavnij-regionalnij-politytsi-v-ukrayini-korotky/
https://www.csi.org.ua/books/metodychni-rekomendatsiyi-yak-rozpochaty-druzhbu-mizh-mistom-ta-selom-pro-spivrobitnytstvo-miskyh-ta-silskyh-terytorialnyh-gromad/
https://www.csi.org.ua/books/visnyk-instytutu-gromadyanskogo-suspilstva-43/
https://www.csi.org.ua/books/pokrokova-instruktsiya-zi-stvorennya-kovorkingiv/


Надходження коштів 
у 2018-2019 рр.:

Партнери/договір Сума, ГРН Сума, USD Сума, EURO

Міжнародний фонд «Відродження»
Проект №52336 від 08.05.2018
«Децентралізація в Україні: від моніторингу
до реагування»
 
Європейський Союз (через
Представництво Європейського Союзу в
Україні)
Проект «Молодіжний кластер органічного
бізнесу Баранівської міської ОТГ» Контракт
NI/2017/392-857 від 29.12.2017
 
РАCT
Проект «Реанімаційний пакет реформ та
місцеві коаліції: синергія співпраці» Договір
№380-009876 від 01.09.2018
 
U-LEAD
Проект «Партнерство між міськими та
сільськими територіальними громадами як
ефективний інструмент місцевого
економічного розвитку» Угода №81229202
від 15.08.2018
 
Рада Європи
Угода №8417/2017/299 від 14.08.2017
 
 
Добровільні внески фізичних осіб
 
ВСЬОГО

 
 
520 000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169 046,38
 
 
149 000,00
 
838 046,38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 820,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 820,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
231 229,26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194 391,70
 
 
 
 
 
 
 
425 620,96



Наше кредо «Формувати течію»
і ми формуємо 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.
Приєднуйтеся до нас.

Нам 22 роки
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
www.csi.org.ua
www.facebook.com/csi.org.ua
 
 


