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 1. Визначення проблеми питань, на 

розв’язання якої спрямована Програма 

Районна програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Роздільнянському 

районі 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, 

розпорядження Одеської обласної військової адміністрації від 02 січня 2023 року №5/А-2023 

«Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській 

області на 2023-2026 роки» та інших норматив-но-правових актів, що регламентують 

діяльність у галузі. 

Діалог між державою і суспільством як ніколи актуальний на даний час. Шлях 

реформування у суспільстві має базуватися на партнерстві органу державної влади, 

місцевого самоврядування та громадськості, яке б спрямовувалось на досягнення спільної 

мети — демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-

економічного і духовного прогресу, забезпечення захисту прав і свобод людини та 

громадянина. 

Громадянське суспільство залишається одним із найпотужніших учасників та рушійних 

сил процесу реформ в Україні.  

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. 

Представники інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) входять до 

консультативно-дорадчого органу при органу виконавчої влади: при райдержадміністрації 

створюється Громадська рада. Такий механізм залучення громадськості до співпраці з 

органами державної влади та місцевого самоврядування в певній мірі забезпечує право 

громадян брати участь в управлінні державними справами, виконує контрольну функцію 

шляхом надання ІГС можливості впливати на значне коло питань, починаючи від контролю 

за використанням бюджетних коштів і закінчуючи процесом формування кадрового корпусу 

органу виконавчої влади. 

Незважаючи на плідну роботу, що проводиться районною державною адміністрацією 

та місцевого самоврядування спільно з громадськістю щодо всебічного розвитку 

Роздільнянщини, на сьогодні відчувається потреба пошуку більш ефективних механізмів 

взаємодії з ІГС, залучення їх до формування та реалізації державної та регіональної політики, 

а в підсумку — сприяння розвитку у районі громадянського суспільства. Також зростає 

необхідність підсилення поінформованості широких кіл громадськості району щодо 

основних напрямків державної політики, реалізації на практиці концепції реформ, донесення 

до громадського активу основних ініціатив органу влади, а також вивчення громадської  



 

 

  

 

думки з метою дослідження та оцінки суспільством діяльності Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, місцевих органів влади. 

Найголовнішою функцією спільної з ІГС діяльності є аналітична робота, спрямована на 

забезпечення врахування думки громадськості на етапі підготовки проектів нормативно-

правових документів, пошук компромісів у випадку незгоди сторін з будь-яких питань 

соціально-економічного розвитку Роздільнянщини. реалізація всіх зазначених пріоритетів 

потребує залучення програмного методу на основі відповідного фінансування з районного 

бюджету. 

Прийняття і реалізація Програми забезпечить визначення пріоритетів місцевої влади у 

питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства; консолідацію різних гілок 

місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері формування громадянської 

культури суспільства; створення цілісної системи соціального партнерства між місцевими 

органами влади та ІГС на території району, що призведе до позитивного впливу та залучення 

зовнішніх ресурсів на вирішення відповідних проблем. 

Роздільнянською районною державною адміністрацією за період з 01.01.2018 по 

01.01.2021 проведено 45 консультацій з громадськістю, з них 9 – публічних та 36 

електронних. Незважаючи на це, проблемним питанням залишається низький рівень 

розвитку інститутів громадянського суспільства в районі.  

 
 

За період з 01.01.2018 по 01.01.2021 звернень про проведення інститутами 

громадянського суспільства громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади не 

надходило. 

Основними проблемами, на вирішення яких спрямована реалізація Програми, є 

необхідність збільшення кількості активних інститутів громадянського суспільства в районі; 

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 органом державної 

влади та органами місцевого самоврядування; забезпечення взаємодії органу державної 

влади та громадськості, розвиток інструментів такої взаємодії, насамперед за рахунок 

використання інформаційних технологій; консолідація інститутів громадянського 

суспільства району, активізація співробітництва в галузі розвитку громадянського 

суспільства; розвиток благодійної діяльності та волонтерської діяльності в районі. 

 

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

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом реалізації системи заходів, спрямованих на 

залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та регіональної 

політики у межах громад району, розвиток різних форм співпраці органу публічної влади та 

інститутів громадянського суспільства, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки 

жителів. 

 Вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в Роздільнянському 

районі 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 органу 

публічної влади району на засадах партнерства щодо актуалізації та вирішення суспільно 

важливих проблем; 

- створення сприятливих умов для міжрегіонального співробітництва. 

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в районі 

повинна стати реалізація Програми, яка дозволить розширити сферу для 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 передбачає проведення протягом 2023-2026 років заходів, 

направлених на залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та 

регіональної політики, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органу 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та ІГС, підтримку їх ініціатив, а також 

вивчення громадської думки жителів району. 

 
4. Строки та етапи виконання Програми 

Строк виконання Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства 

в Роздільнянському районі заплановано на  - чотири роки (2023- 2026 роки). 

За попереднім планування Програма не потребує фінансового ресурсу. 
 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності Програми: 

− Забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної, регіональної політики та вирішенні питань місцевого 

значення. 

− Створення належних умов для інституційного розвитку інститутів громадянського 

суспільства. 

− Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-

економічному розвитку району. 

Реалізація Програми передбачає виконання системи заходів за основними 

напрямами діяльності Програми. Розробляється та затверджується розпорядженням голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації План заходів з реалізації програми 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Роздільнянському районі 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; 

− сприяння у збільшенні кількості активних інститутів громадянського суспільства; 

− залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення; 

− діджиталізація інструментів взаємодії райдержадміністрації з громадянами та 

інститутами (організаціями) громадянського суспільства; 

− цифрова трансформація діяльності інститутів громадянського суспільства; 

− активізація співпраці органу публічної влади та інститутів громадянського 

суспільства щодо вирішення суспільно значущих проблем шляхом реалізації відповідних 

програм (проєктів, заходів); 

− сприяння в отриманні інститутами громадянського суспільства міжнародних 

грантів, спрямованих на вирішення суспільно значущих питань району; 

− удосконалення засад діяльності, посилення експертних функцій громадських рад, 

залучення їх до вирішення питань місцевого значення; 

− підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності органу публічної влади; 

- підвищення рівня обізнаності осіб з інвалідністю; 

− 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 

органу державної влади з інститутами громадянського суспільства; 

− підвищення рівня обізнаності щодо впровадження та використання у діяльності 

органу державної влади цифрових технологій та інструментів електронної демократії; 

− 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 органом публічної влади; 

− громадяни активно долучаються до волонтерської діяльності; 

− інститути громадянського суспільства активно залучають волонтерів до своєї 

діяльності; 

− інститути громадянського суспільства активно надають благодійну допомогу; 

− консолідація інститутів громадянського суспільства району та області, активізація 

співробітництва в галузі розвитку громадянського суспільства. 
 

  



 

 

  

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється сектором інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю районної державної адміністрації. 

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на сектор інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Роздільнянської районної державної 

адміністрації, громадську раду при Роздільнянської районної державної адміністрації (за 

згодою), інститути громадянського суспільства. 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний 

виконавець програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та оприлюднює 

на офіційному вебсайті Роздільнянської районної державної адміністрації. 

 

 

 

Завідувач сектору  

інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю  

Роздільнянської районної  

державної адміністрації           Ольга ЛАДУНСЬКА-АМОНС 

 

 

  



 

 

 Д

Д

Додаток 1 

до Порядку 

 

ПАСПОРТ 

I. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення програми  Роздільнянська районна державна адміністрація 

2. Розробник програми  сектор інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  

3. Співрозробники програми  - 

4. Відповідальний виконавець 

програми  

сектор інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

5. Учасники програми  сектор інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, громадська рада при 

Роздільнянській райдержадміністрації (за 

згодою), Інститути громадянського суспільства 

6. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Розпорядження Одеської обласної державної 

адміністрації від 02 січня 2023 року №5/А-2023 

«Регіональна цільова програма сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Одеській 

області на 2023-2026 роки»  

6. Термін реалізації програми  2023-2026 року 

6.1 Етапи виконання Програми I етап: 2023-2024 роки 

ІІ етап: 2025-2026 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

Не потребують фінансування 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього,  у тому числі:  

коштів районного бюджету 

- 

   

           Додаток 2 

Ресурсне забезпечення  

районної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства 

Роздільнянського району на 2023-2026 роки  

 (назва програми) 

                        тис. грн 

Обсяг коштів, які пропонується  

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 

І ІІ ІІІ  

місцевий бюджет 2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

2023-

2024рр 

2025- 

2026-рр 

- 

районний, міські (міст обласного 

підпорядкування) бюджети 

- - - - - - 

бюджети сіл, селищ, міст 

районного підпорядкування 

- - - - - - 

кошти не бюджетних джерел       

 

  



 

 

 Д

Д

Додаток 3 

  до Порядку 

 

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми районної Програми 

сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства 

Роздільнянського району на 2023-2026 роки  

№

п/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викон

ання 

прогр

ами 

Викона

вці 

Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Орієн

товні 

обсяг

и 

фінан

суван

ня 

тис. 

гриве

нь 

Очікуваний результат 

1 Вивчення стану 

розвитку 

громадянського 

суспільства у 

районі. 

Вивчення 

суспільної 

думки жителів 

району. 

1. Збір та аналіз 

інформації про 

суспільно-

політичну 

ситуацію у 

районі. 

 

2. Моніторинг 

ЗМІ, Інтернет-

простору, 

соціальних 

медіа. 

2023-

2026 

роки. 

  

сектор 

інформ

аційної 

діяльн

ості та 

комуні

кацій з 

громад

ськіст

ю 

- - Отримання 

достовірних матеріалів 

щодо: 

- основних тенденцій 

суспільно-політичного 

життя району; 

- проблемних питань, 

що турбують 

громадян; 

-    рівня довіри  

громадян 

   до органу влади. 

2 Налагодження 

ефективних 

механізмів 

комунікації між 

органом 

виконавчої 

влади, місцевого 

самоврядування 

та інститутами 

громадянського 

суспільства 

1.Залучення 

інститутів 

громадянського 

суспільства до 

розроблення 

нормативно-

правових актів з 

питань 

реформування 

економіки 

району, галузей 

освіти, охорони 

здоров’я. 

2.Залучення 

інститутів 

громадянського 

суспільства до 

роботи у складі 

оргкомітетів, 

експертних та 

робочих груп, 

консультативно-

дорадчих органу 

виконавчої 

2023-

2026 

роки. 

 

сектор 

інформ

аційної 

діяльн

ості та 

комуні

кацій з 

громад

ськіст

ю 

- - Забезпечення участі 

громадськості у 

заходах з реалізації 

державної та 

регіональної політики 

Участь громадськості у 

реалізації 

середньострокових 

соціально-економічних 

програм розвитку 

району. 

 



 

 

 

влади та 

місцевого 

самоврядування. 

3 Створення 

належних умов 

для розвитку 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

реалізації їх прав 

на участь у 

формуванні 

державної 

політики. 

Підтримка 

статутної 

діяльності 

інститутів 

громадянського 

суспільства. 

Проведення 

спільних 

просвітницьких 

заходів 

(конференцій, 

семінарів, 

круглих столів 

тощо) за участю 

представників 

органу 

виконавчої 

влади, місцевого 

самоврядування, 

інститутів 

громадянського 

суспільства. 

2023-

2026 

роки. 

 

сектор 

інформ

аційної 

діяльн

ості та 

комуні

кацій з 

громад

ськіст

ю 

Інші 

джере

ла не 

забор

онені 

закон

одавс

твом. 

- Надання інститутам 

громадянського 

суспільства 

організаційної, 

інституційної, 

інформаційної 

допомоги. 

Забезпечення 

врахування думки 

громадськості під час 

формування та 

реалізації державної 

політики. 

 

4.  Розвиток 

волонтерського 

руху та 

благодійництва. 

1. Сприяння 

розвитку 

громадських 

ініціатив з 

питань розвитку 

волонтерського 

руху. 

2.Сприяння 

проведення 

навчальних 

тренінгів, 

семінарів, 

навчань, 

форумів для 

волонтерських 

організацій. 

2023-

2026 

роки. 

 

сектор 

інформ

аційної 

діяльн

ості та 

комуні

кацій з 

громад

ськіст

ю 

- - Поширення прикладів 

волонтерства, 

благодійництва та 

меценатства, 

підтримка 

волонтерського руху. 

5. Сприяння  

залученню 

інститутів 

громадянського 

суспільства до 

формування, 

моніторингу та 

реалізації 

державної 

антикорупційної 

політики. 

1. Посилення 

громадського 

контролю за 

прийняттям 

рішень органом 

виконавчої 

влади та 

місцевого 

самоврядування, 

зокрема шляхом 

запровадження 

механізму 

попереднього 

громадського 

обговорення 

суспільно 

важливих 

2023-

2026 

роки. 

 

сектор 

інформ

аційної 

діяльн

ості та 

комуні

кацій з 

громад

ськіст

ю 

- - Встановлення нових 

форм співпраці з 

громадськістю у 

формуванні та 

моніторингу реалізації 

державної 

антикорупційної 

політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

рішень. 

2. Прийняття у 

співпраці з 

інститутами 

громадянського 

суспільства 

плану заходів 

щодо 

комплексного 

розв’язання 

проблеми 

толерантного 

ставлення 

населення до 

корупції, 

орієнтованого на 

різні соціальні та 

вікові групи. 

3. Сприяння 

проведення 

інформаційних 

та 

просвітницьких 

заходів, 

спрямованих на 

формування у 

населення 

несприйняття 

корупції як 

способу 

розв’язання 

проблеми 

 

Підвищення рівня 

довіри до органу влади 

та зміна уявлення 

громадян про 

корупцію та моделі 

поведінки, які є 

правильними у 

ситуації, коли 

виникають (можуть 

виникнути) ризики 

корупційних проявів. 

6 Участь 

представників 

громадської 

ради при 

Роздільнянської 

райдержадмініст

рації в 

обласному 

конкурсі «Краща 

громадська рада-

надійний 

партнер» 

За підсумками 

діяльності 

громадської   

ради,   зокрема,   

її активної   

участі   у   

вирішенні 

суспільно-

значущих   

проблем району 

2023-

2026 

роки. 
. 

сектор 
інформ
аційної 
діяльн
ості та 
комуні
кацій з 
громад
ськіст
ю 

- - Консолідація 

інститутів 

громадянського 

суспільства району, 

мотивація громадських 

об’єднань  та 

громадських рад до  

активної співпраці з 

органами публічної 

влади 

7.  Проведення   

консультацій   з 

громадськістю   

з   питань,   що 

стосуються 

суспільно- 

економічного 

розвитку, 

реалізації   та   

1. Проведення 

електронних 

консультацій з 

громадськістю  

 

 

 

 

2. Проведення 

2023-

2026 

роки. 
 

Структ
урні  
підроз
діли 
райдер
жадмін
істраці
ї 

- - Залучення 

громадськості 

до формування та 

реалізації державної, 

регіональної 

політики, 

вирішення питань 

місцевого значення 



 

 

 

захисту   прав   і 

свобод 

громадян, 

задоволення   їх   

політичних, 

економічних,         

соціальних, 

культурних         

та  інших 

інтересів 

консультацій з 

громадськістю 

на засідання 

громадської 

ради 

8. Інформування 

про діяльності 

консультативно-

дорадчого 

органу,   заходів   

зі   взаємодії та 

консультування 

з 

громадськістю  

(у  т.ч. 

електронних 

консультацій) та 

звітів щодо їх 

виконання 

Забезпечення 

висвітлення 

на вебсайті 

районної 

державної 

адміністрації     в 

рубриці 

«Консультації з 

громадськістю»  

 

2023-

2026 

роки. 
 

Структ
урні  
підроз
діли 
райдер
жадмін
істраці
ї 

- - Залучення  

громадськості  

до формування та 

реалізації державної,  

регіональної  

політики, вирішення  

питань місцевого  

значення 

9. Забезпечення         

проведення 

публічного         

громадського 

обговорення      

Проведення 

(конференцій, 

форумів, 

громадських 

слухань,   

засідань   за   

круглим 

столом, зборів,     

зустрічей 

(нарад)     з     

громадськістю, 

засідань     

громадської     

ради при       

районній       

державній 

адміністрації    з   

актуальних 

питань 

соціально- 

економічного 

та 

гуманітарного 

розвитку 

відповідно до 

плану 

2023-

2026 

роки. 
 

Структ
урні  

підроз
діли 

райдер
жадмін
істраці

ї 

- - Залучення  

громадськості  

до формування та 

реалізації державної,  

регіональної  

політики, вирішення  

питань місцевого  

значення 

 

______________________________ 


