
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

02.01.2023 № 5/А-2023 

 

 Про затвердження Регіональної цільової 

програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Одеській області на 2023-2026 

роки 

 

 

Відповідно до статей 6, 23. 37 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункту 22 Бюджетного кодексу України, Указу Президента 

України від 27 вересня 2021 року № 487/2021 «Про Національну стратегію 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки», з 

метою створення сприятливих умов для розвитку в Одеській області 

громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості 

з органами державної влади та органами місцевого самоврядування: 

1. Затвердити Регіональну цільову програму сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки  

(далі – Регіональна програма) (додаток). 

2. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації щороку до 15 січня та до 15 липня інформувати 

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської 

обласної державної адміністрації про хід виконання Регіональної програми.  

 

 

 

Голова  

Начальник 

 

Максим МАРЧЕНКО 

 



 
 Додаток  

до розпорядження  

голови обласної державної адміністрації, 

начальника обласної військової адміністрації  

02 січня 2023 року № 5/А-2023 
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1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма 

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до Конституції України, законів України «Про громадські 

об'єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації 

роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про свободу 

совісті та релігійні організації», «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки», «Про органи самоорганізації населення»; Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 27 вересня 2021 року № 487/2021, 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента 

України від 24 березня 2021 року № 119, Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 серпня 2020 року № 695, Концепції розвитку громадянської 

освіти в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 

жовтня 2018 року № 710-р та інших нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність у галузі. 

Громадянське суспільство залишається одним із найпотужніших 

учасників та рушійних сил процесу реформ в Україні. Органи громадянського 

самоврядування беруть участь у широкому спектрі заходів, починаючи від 

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та проведення незалежних 

адвокаційних кампаній, і до участі у новостворених комісіях з відбору 

високопоставлених державних службовців.  

Важливою ознакою сталості громадянського суспільства є 

функціонування організацій (інститутів) громадянського суспільства, через які 

громадяни та суспільні групи забезпечують самоорганізацію, представництво, 

реалізацію та захист інтересів і прав. 

Розвиток громадянського суспільства тісно пов’язаний з можливістю 

громадян впливати на прийняття державних рішень, а також реалізовувати 

право на участь у місцевому самоврядуванні на рівні територіальних громад.  

До таких організацій (інститутів) належать громадські об’єднання, 

релігійні організації, благодійні організації, творчі і професійні спілки та їх 

об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, асоціації, органи 

самоорганізації населення тощо.  

Протягом 2017 – 2020 років кількість інститутів громадянського 

суспільства суттєво зросла. За даними Головного управління статистики в 

Одеській області відбулося збільшення кількості юридичних осіб за 

організаційно-правовими формами господарювання: громадські організації – на 

1145 (з 4719 станом на 1 січня 2017 року до 5864 станом на 1 січня 2021 року), 

громадські спілки – на 47 (з 40 до 87), благодійні організації – на 280 (з 1022 до 

1302), релігійні організації – на 73 (з 936 до 1009), творчі спілки (інші 

професійні організації) – на 3 (з 13 до 16), професійні спілки та їх об'єднання – 

на 88 (з 1460 до 1548), органи самоорганізації населення – на 10 (з 124 до 134). 

 



 
 

Через фіксацію зростання чи зменшення кількості утворених громадських 

об'єднань, інших громадських формувань, друкованих засобів масової 

інформації тощо можна оцінити стан формування громадянського суспільства в 

Україні. 

Згідно з міжнародними дослідженнями (Nations inTransit, Freedom House 

2014-2021, Індекс сталості організацій громадянського суспільства CSOSI за 

2002-2020 роки), громадянське суспільство в Україні є одним із найбільш 

спроможних у пострадянському регіоні, а події новітньої історії 

продемонстрували вирішальну роль громадян, їхніх об’єднань та рухів у 

відстоюванні демократії, незалежності та суверенітету нашої держави. Саме 

тому утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного 

розвитку України визначено одним із головних напрямів її внутрішньої 

політики. 



Недавно суттєвий розвиток отримали волонтерські організації та ГО 

ветеранів АТО/ООС.  

Останні роки засвідчують тенденцію збільшення кількості 

зареєстрованих інститутів громадянського суспільства по всій Україні, але 

статистична кількість легалізованих органами юстиції громадських організацій 

часто не відповідає кількості фактично функціонуючих організацій. Окрім того, 

незважаючи на стабільний та порівняно високий рівень довіри суспільства до 

громадських організацій та волонтерів, що фіксується Фондом «Демократичні 

ініціативи», Інститутом соціології Національної Академії наук України,  

ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД», протягом останніх 

семи років майже не збільшується частка тих українців, які є членами 

громадських об’єднань або беруть активну участь у їхній діяльності, чи, 

принаймні, готові періодично долучатись до окремих ініціатив. 

В основі державної політики у сфері сприяння розвитку громадянського 

суспільства – повага до його автономії. Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, уникаючи втручання у формування та діяльність 

організацій (інститутів) громадянського суспільства мають створювати 

сприятливі умови для громадської активності, використовувати прозорі 

механізми підтримки діяльності організацій (інститутів) громадянського 

суспільства та впроваджувати інструменти громадської участі у прийнятті та 

реалізації владних рішень. Тому державна політика у сфері сприяння розвитку 

громадянського суспільства передбачає посилення міжсекторальної взаємодії 

інститутів громадянського суспільства з органами публічного управління, 

бізнес-структурами, закладами освіти і культури, запровадження громадського 

контролю за діяльністю влади, проведення регулярних консультацій із 

громадськістю, урахування інтересів громадян при розробленні та ухваленні 

політичних рішень. 

Серед загальноукраїнських проблем, які уповільнюють розвиток 

громадянського суспільства – матеріально-фінансова нестабільність інститутів 

громадянського суспільства, відсутність масової громадянської освіти 

населення і низька медіаграмотність, невисокий рівень волонтерської культури, 

соціального підприємництва, повільна зміна культури управління в органах 

влади у сфері підвищення відкритості і незначне поширення цінностей діалогу 

та партнерства як у суспільстві в цілому, так і в середовищі власне неурядових 

організацій. 

Завершення об’єднання територіальних громад та зміна районного поділу 

Одеської області, що відбулись у 2020 році, актуалізує потребу ефективної 

комунікації інститутів громадянського суспільства на місцях із 

новосформованими органами публічного врядування, а також кооперації 

громадських об’єднань між собою, обміну досвідом та кращими практиками, 

так само як і обізнаність широких верств населення щодо ролі громадянського 

суспільства, можливостей участі в громадській діяльності, поінформованість 

про конкретні ініціативи, що впроваджуються в громадах, залишаються на 

низькому рівні. 

Станом на 01.11.2021 тільки 5 із 7 районних державних адміністрацій 

мають функціонуючу громадську раду. У Білгород-Дністровській районній 



державній адміністрації триває процес формування нового складу громадської 

ради, а в Одеській районній державній адміністрації він ще не почався. 

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 

16.06.2021 № 620/од-2021 «Про затвердження складу громадської ради при 

Одеській обласній державній адміністрації» утворено громадську раду при 

Одеській обласній державній адміністрації. 

Обласною державною адміністрацією за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 

проведено 141 консультацію з громадськістю, з них - 4 публічних та  

107 електронних. Із загальної кількості консультацій - 9 обговорень 

регуляторних та інших актів облдержадміністрації. Райдержадміністраціями 

області було проведено 414 консультацій з громадськістю, з них - 163 

обговорень регуляторних та інших актів райдержадміністрацій, що становить 

39,4 % від їх загальної кількості. 

Незважаючи на це, проблемним питанням залишається низький рівень 

інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства, відсутність 

стабільного залучення професійних кадрів та фінансових і матеріальних 

ресурсів, сталих практик партнерства з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, бізнесом, низький рівень участі у процесах 

формування та реалізації регіональної політики, вирішення питань місцевого 

значення. За період з 01.01.2018 по 01.01.2021 звернень про проведення 

інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади надійшло лише 5. У 2018 році Одеською обласною 

державною адміністрацією шляхом видання відповідних розпоряджень надано 

сприяння проведенню 4 громадських експертиз діяльності 

облдержадміністрації. У 2019 Овідіопольська районна державна адміністрація 

сприяла проведенню однієї громадської експертизи. У 2020 році відповідних 

звернень не надходило.  

Одеська область характеризується наявністю провідних освітніх та 

дослідницьких установ, високим рівнем розвитку соціологічної та 

політологічної освіти та науки, однак, упродовж значного часу не проводилися 

системні та ґрунтовні дослідження реального стану громадських організацій у 

розрізі показників їхньої активності, напрямів діяльності, кількості членів, 

ініціювання і реалізації власних проєктів та заходів тощо. 

Основними проблемами, на вирішення яких спрямована реалізація 

Програми, є необхідність збільшення кількості активних інститутів 

громадянського суспільства в Одеській області; залучення громадськості до 

формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань 

місцевого значення; підвищення рівня обізнаності громадян, представників 

бізнесу, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування про 

роль інститутів громадянського суспільства, їх діяльність, взаємодію з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості, розвиток 

інструментів такої взаємодії, насамперед за рахунок використання 

інформаційних технологій; консолідація інститутів громадянського суспільства 

області та України, активізація міжрегіонального співробітництва в галузі 



розвитку громадянського суспільства; розвиток благодійної діяльності та 

волонтерської діяльності в Одеській області. 

2. Визначення мети Програми 

Метою реалізації Програми є створення сприятливих умов для розвитку 

громадської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів 

громадянського суспільства, налагодження взаємодії між громадянами, 

згаданими інститутами та органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, у тому числі для реалізації та захисту прав і свобод людини та 

громадянина, задоволення суспільних інтересів, забезпечення громадської 

участі у прийнятті та реалізації владних рішень. 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування Програми 

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом реалізації системи 

заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та 

реалізації державної та регіональної політики у межах області, районів та 

конкретних населених пунктів, розвиток різних форм співпраці органів 

публічної влади та інститутів громадянського суспільства, підтримку їх 

ініціатив, вивчення громадської думки жителів області.  

Вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в Одеській 

області можливе шляхом:  

- створення сприятливих умов для формування та інституційного 

розвитку інститутів громадянського суспільства;  

- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час 

формування і реалізації регіональної політики, вирішення питань місцевого 

значення;  

- стимулювання активної співпраці інститутів громадянського 

суспільства та органів публічної влади області на засадах партнерства щодо 

актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем; 

- створення сприятливих умов для міжрегіонального співробітництва. 

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в 

Одеській області повинна стати реалізація Програми, яка дозволить розширити 

сферу відповідальності органів публічної влади щодо сприяння розвитку 

громадянського суспільства, а також стимулювати громадські об’єднання у 

налагодженні співпраці з органами влади на засадах партнерства та підсилити 

відповідальність за результативність цієї співпраці. Реалізація Програми 

дозволить скоординувати дії органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства, інших державних та 

недержавних інститутів, а також акумулювати їх ресурси для вирішення 

проблем розвитку громадянського суспільства в Одеській області. Виконання 

Програми здійснюватиметься шляхом планування, організації, фінансування та 

реалізації інформаційно-просвітницьких, навчально-методичних, культурно-

масових заходів, консультацій з громадськістю, конкурсів проєктів, заходів з 

підтримки розвитку волонтерства та благодійництва, соціального діалогу і 

соціального підприємництва, а також вивчення громадської думки. 

 



4. Строки та етапи виконання Програми 

Строк виконання Програми – чотири роки (2023– 2026 роки). 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету в обсягах, передбачених рішеннями обласної ради про обласний 

бюджет на відповідні роки, а також шляхом співфінансування заходів 

інститутів громадянського суспільства за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. Установи та організації, що беруть участь 

у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення 

їх основної діяльності.  

Обсяг фінансування Програми уточняється під час складання обласного 

бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.  

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить  

3307,5 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету –  

3105,0 тис. грн, за рахунок коштів небюджетних джерел – 202,5 тис. грн.  

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності Програми: 

1. Забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної, регіональної політики та вирішенні 

питань місцевого значення. 

2. Створення належних умов для інституційного розвитку інститутів 

громадянського суспільства. 

3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в 

соціально-економічному розвитку Одеської області. 

4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці. 

Реалізація Програми передбачає виконання системи заходів за основними 

напрямами діяльності Програми. Щорічно розробляється та затверджується 

розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації План  

заходів з реалізації Регіональної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки. 

Напрями діяльності та заходи Програми, які передбачають фінансування, 

наведені у Додатку 3 до Програми.  

6. Очікуванні результати та ефективність Програми 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

- громадяни активно об'єднуються для спільної діяльності в інститути 

громадянського суспільства; 

- збільшення кількості активних інститутів громадянського суспільства; 

- залучення громадськості до формування та реалізації державної, 

регіональної політики, вирішення питань місцевого значення; 

- діджиталізація інструментів взаємодії органів державної влади з 

громадянами та інститутами (організаціями) громадянського суспільства;  

- цифрова трансформація діяльності інститутів громадянського 

суспільства; 



- активізація співпраці органів публічної влади та інститутів 

громадянського суспільства щодо вирішення суспільно значущих проблем 

шляхом реалізації відповідних програм (проєктів, заходів); 

- інститути громадянського суспільства мають диверсифіковані джерела 

доходів і фінансову стабільність;  

- отримання інститутами громадянського суспільства міжнародних 

грантів/ фінансування проєктів, спрямованих на вирішення суспільно значущих 

питань регіону; 

- удосконалення засад діяльності, посилення експертних функцій 

громадських рад, залучення їх до формування та реалізації державної, 

регіональної політики, вирішення питань місцевого значення; 

- підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності органів публічної 

влади; 

- забезпечення безбар'єрності для врахування потреб різних груп 

населення, у тому числі осіб з інвалідністю, під час організації доступу до 

публічної інформації, механізмів електронних консультацій з громадськістю та 

громадської експертизи діяльності органів державної влади; 

- підвищення рівня обізнаності осіб з інвалідністю, створення                   

безбар’єрного простору; 

- підвищення обізнаності представників громадськості; 

- підвищення рівня обізнаності громадян, представників бізнесу, 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування про роль та 

суспільно корисну діяльність інститутів громадянського суспільства; 

- підвищення інформованості населення, поширення позитивного досвіду 

взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства; 

- підвищення рівня обізнаності щодо впровадження та використання у 

діяльності органів державної влади цифрових технологій та інструментів 

електронної демократії; 

- забезпечення доступу громадськості до інформації про інститути, які 

надають послуги за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 

- підвищення рівня довіри до інститутів громадянського суспільства; 

- створення сприятливих умов для популяризації та впровадження у 

діяльність інститутів громадянського суспільства принципів підзвітності, 

прозорості, публічності та належного врядування; 

- формування знань і вмінь у представників інститутів громадянського 

суспільства щодо форм і методів співпраці з органами публічної влади; 

- громадяни активно долучаються до волонтерської діяльності; 

- інститути громадянського суспільства активно залучають волонтерів до 

своєї діяльності; 

- формування культури волонтерської діяльності у здобувачів освіти; 

- інститути громадянського суспільства активно надають благодійну 

допомогу; 

- консолідація інститутів громадянського суспільства області, активізація 

міжрегіонального співробітництва в галузі розвитку громадянського 

суспільства області.  

 



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється управлінням комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації. 

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на 

управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації, громадську раду при Одеській обласній державній 

адміністрації (за згодою), вищі навчальні заклади, наукові установи, інститути 

громадянського суспільства.  

Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації щороку до 15 липня та до 15 січня готує та подає 

Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської 

обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання 

програми та пояснювальну записку щодо її виконання. 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми 

відповідальний виконавець програми складає підсумковий звіт про результати 

її виконання та надає його Департаменту економічної політики та стратегічного 

планування Одеської обласної державної адміністрації разом із пояснювальною 

запискою не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого 

строку її виконання. 

 

 

 
Виконуючий обов’язки начальника 

управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації 

 

 

 

Олександра ДЕМЕНТЬЄВА 

 

 

          

 

 

 

 



 

 

Додаток 1  

до Регіональної програми 

 

ПАСПОРТ 

Регіональної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації 

2. Розробник Програми Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації 

3. Співрозробники Програми  

4. Відповідальні виконавці Програми Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації 

5. Учасники Програми Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації; громадська рада при Одеській обласній державній адміністрації (за 

згодою), вищі навчальні заклади, наукові установи, інститути громадянського 

суспільства.  

6. Терміни реалізації Програми 2023-2026 роки 

6.1. Етапи виконання Програми 

 

І етап: 2023-2024 роки 

ІІ етап: 2025-2026 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Обласний бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього, 

3307,5 тис. грн 

 у тому числі:  

8.1. коштів обласного бюджету 3105,0 тис. грн 

8.2. коштів інших джерел 202,5 тис. грн 

Виконуючий обов’язки начальника управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації 

 

 

 

Олександра ДЕМЕНТЬЄВА 



 

 

Додаток 2  

до Регіональної програми 

 

Ресурсне забезпечення 

Регіональної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Роки виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми (тис. грн) 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Усього 200,0 1012,5 892,5 1202,5 3307,5 

місцевий бюджет, у 

тому числі: 
     

- обласний бюджет 200,0 945,0 825,0 1135,0 3105,0 

кошти небюджетних 

джерел* 
- 67,5 67,5 67,5 202,5 

 

* - кошти інститутів громадянського суспільства, які беруть участь у Програмі 

 

 

 

Виконуючий обов’язки начальника управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

Олександра ДЕМЕНТЬЄВА 

 

 

 

 
 



 

 

Додаток 3  

до Регіональної Програми 

Напрями діяльності та заходи 

Регіональної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Одеській області на 2023-2026 роки 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

Всього 
І етап ІІ етап 

2023 2024 2025 2026 

1. Забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань 

місцевого значення 

1.1 Розроблення та впровадження 

онлайн-платформи для 

взаємодії органів виконавчої 

влади з громадянами та 

інститутами громадянського 

суспільства 

2023-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

360,0 60,0 100,0 100,0 100,0 Розроблення,  

впровадження та технічна 

підтримка  1 онлайн-

платформи 

1.2 Проведення обласного 

конкурсу «Кращі практики» 

громадської участі у 

формуванні та реалізації 

державної політики на 

регіональному рівні, вирішенні 

питань місцевого значення 

2024-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

150,0 - 50,0 50,0 50,0 Вивчення та поширення на 

регіональному рівні кращих 

практик залучення 

громадськості до участі у 

формуванні та реалізації 

державної політики на 

регіональному рівні, 

вирішенні питань місцевого 

значення Створення банку 

даних громадських 

ініціатив 

1.3 Вивчення, видання та 

поширення матеріалів кращих 

регіональних практик 

громадської участі у 

формуванні та реалізації 

державної політики на 

регіональному рівні, вирішенні 

питань місцевого значення 

2024-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

Обласний 

бюджет 

45,0 - 

 

15,0 15,0 15,0 Створення 300 одиниць 

друкованих видань 



 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

Всього 
І етап ІІ етап 

2023 2024 2025 2026 

адміністрації (за 

згодою) 

 Всього за напрямком 555,0 60,0 165,0 165,0 165,0  

у тому числі:      

обласний бюджет 555,0 60,0 165,0 165,0 165,0 

інші джерела* - - - - - 

2. Створення належних умов для інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства 

2.1 Проведення інформаційної 

кампанії з метою популяризації 

інформації про переваги 

створення організацій 

(інститутів) громадянського 

суспільства для спільного 

вирішення громадянами 

проблемних питань, захисту 

прав та інтересів, реалізації 

суспільно корисної діяльності, 

а також роз’яснення 

реєстраційних процедур 

2024 рік Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

адміністрації (за 

згодою) 

Обласний 

бюджет 

70,0 - 70,0 - - Макетування, виготовлення 

та розміщення 100 

настінних друкованих 

матеріалів  

 

2.2 Проведення інформаційної 

кампанії з метою сприяння 

розвитку волонтерської 

діяльності, популяризації 

інформації про волонтерську 

діяльність. 

2024 рік Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

адміністрації (за 

згодою) 

Обласний 

бюджет 

70,0 - 70,0 - - Макетування, виготовлення 

та розміщення 100 

інформаційних матеріалів  



 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

Всього 
І етап ІІ етап 

2023 2024 2025 2026 

2.3 Проведення навчань 

представників інститутів 

громадянського суспільства з 

питань підготовки програм 

(проектів, заходів) для участі у 

конкурсах з метою отримання 

бюджетної підтримки, роботи з 

органами, що здійснюють 

казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, тощо 

 

2023-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

адміністрації (за 

згодою) 

Обласний 

бюджет 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100 представників 

інститутів громадянського 

суспільства залучено до 

навчання 

2.4 Реалізація програм (проєктів, 

заходів) інститутів 

громадянського суспільства, 

що за результатами конкурсу 

увійшли до рейтингу 

конкурсних пропозицій та для 

виконання яких надається 

підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

2023-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

інститути 

громадянського 

суспільства (за 

згодою) 

Обласний 

бюджет 

1350,0 ** 450,0 450,0 450,0 Реалізовано 9 програм 

(проєктів, заходів) 

інститутів громадянського 

суспільства, залучено 

інститути громадянського 

суспільства до участі у 

соціально-економічному 

розвитку області, створено  

банк даних громадських 

ініціатив 

Інші 

джерела 

202,5 - 67,5 67,5 67,5 

      

2.5 Проведення навчань 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, представників 

інститутів громадянського 

суспільства щодо  взаємодії та 

застосуванню інструментів 

громадської участі 

2023-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200 працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

представників інститутів 

громадянського суспільства 

залучено до навчання 



 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

Всього 
І етап ІІ етап 

2023 2024 2025 2026 

2.6 Проведення соціологічних та 

аналітичних досліджень стану і 

динаміки розвитку 

громадянського суспільства в 

регіоні. 

    

2024 рік 

2026 рік 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, вищі 

навчальні заклади, 

наукові установи 

Обласний 

бюджет 

100,0 - 50,0 - 50,0 Виявлено та вивчено 

проблеми у регіоні щодо 

стану розвитку 

громадянського 

суспільства, визначено 

шляхи їх вирішення на 

основі співпраці органів 

виконавчої влади та 

органів  місцевого 

самоврядування з 

громадськістю. 

 Всього за напрямком 2092,5 75,0 782,5 592,5 642,5  

у тому числі:      

обласний бюджет 1890,0 75,0 715,0 525,0 575,0 

інші джерела* 202,5 - 67,5 67,5 67,5 

3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку Одеської області 

3.1 Проведення інформаційної 

кампанії з метою поширення 

моделі та кращих практик 

соціального підприємництва на 

соціокультурну сферу та 

підвищення її життєздатності 

2026 рік Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

адміністрації (за 

згодою) 

Обласний 

бюджет 

80,0 - - - 80,0 Макетування, виготовлення 

та розміщення 100 

інформаційних матеріалів  

 Всього за напрямком 80,0 - - - 80,0  

у тому числі:       

обласний бюджет 80,0 - - - 80,0  

інші джерела* - - - - -  



 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

Всього 
І етап ІІ етап 

2023 2024 2025 2026 

4. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці 

4.1 Проведення інформаційної 

кампанії, розповсюдження 

інформаційних матеріалів 

щодо дієвих механізмів 

міжсекторальної співпраці 

2025 рік Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

адміністрації (за 

згодою) 

Обласний 

бюджет 

70,0 - - 70,0 - Макетування, виготовлення 

та розміщення 100 

інформаційних матеріалів 

4.2 Сприяння забезпеченню 

перекладом на жестову мову 

публічних важливих 

інформаційних заходів, 

брифінгів, виступів посадових 

осіб, тощо, шляхом залучення 

кваліфікованих представників 

інститутів громадянського 

суспільства 

2023-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

адміністрації (за 

згодою) 

Обласний 

бюджет 

160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 100% публічних важливих 

інформаційних заходів, 

брифінгів, виступів 

посадових осіб переведено 

на жестову мову 

4.3 Проведення навчання та 

надання консультаційної 

підтримки організаціям 

(інститутам) громадянського 

суспільства щодо 

впровадження та використання 

у їх діяльності цифрових 

технологій та інструментів 

електронної демократії 

2023-2026 

роки 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації, 

громадська рада 

при Одеській 

обласній державній 

адміністрації (за 

Обласний 

бюджет 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100 представників 

інститутів громадянського 

суспільства залучено до 

навчання 



 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний результат 

Всього 
І етап ІІ етап 

2023 2024 2025 2026 

згодою) 

4.4 Проведення регіонального 

форуму за участю 

представників громадянського 

суспільства з метою 

інформування громадськості 

про хід реалізації  в Одеській 

області Національної стратегії, 

обговорення актуальних 

питань у відповідній сфері, 

застосування цифрових 

технологій та інструментів 

електронної демократії 

2026 рік Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

250,0 - - - 250,0 Проведено 1 регіональний 

форум 

 

 

Всього за напрямком 580,0 65,0 65,0 135,0 315,0  

у тому числі:      

обласний бюджет 580,0 65,0 65,0 135,0 315,0 

інші джерела* - - - - - 

ВСЬОГО, 3307,5 200,0 1012,5 892,5 1202,5 

у тому числі:      

обласний бюджет 3105,0 200,0 945,0 825,0 1135,0 

інші джерела* 202,5 - 67,5 67,5 67,5 

 

* - кошти інститутів громадянського суспільства, які беруть участь у Програмі; 

**- організується та проводиться конкурс програм. 

 

 

Виконуючий обов’язки начальника управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

Олександра ДЕМЕНТЬЄВА 

 


