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регіонального, місцевого значення та 
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Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обласна рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Регіональну програму сприяння розвитку громадянського 

суспільства, відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення 

та здійснення представницьких, інших заходів у Чернівецькій області на 2021-

2023 роки (далі - Програма), що додається. 

2. Визначити головним розпорядником коштів зазначеної Програми 

Департамент комунікацій обласної державної адміністрації. 

3. Встановити, що обсяг видатків на фінансування заходів Програми на 

відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії обласної ради про 

обласний бюджет, виходячи із наявних фінансових можливостей. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК, постійну комісію обласної 

ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики 

(Оксана ПАЛІЙЧУК) та постійну комісію обласної ради з питань бюджету 

(Іван ШЕВЧУК). 
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I. Загальна характеристика Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Департамент комунікацій Чернівецької обласної 

державної адміністрації, громадська рада при 

обласній державній адміністрації 
2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Постанови Кабінету Міністрів України від 03 

листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» (зі змінами), від 12 жовтня 

2011 року №1049 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм 

(проєтів, заходів), розроблених громадськими 

організаціями та творчими спілками, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка» 
3. Розробник програми Департамент комунікацій Чернівецької обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники 

програми 

Громадська рада при Чернівецькій обласній 

державній адміністрації, структурні підрозділи 

обласної державної адміністрації, Чернівецька 

обласна рада 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Департамент комунікацій Чернівецької обласної 

державної адміністрації  
6. Учасники програми Чернівецька обласна рада, громадська рада при 

облдержадміністрації (за згодою), інститути 

громадянського суспільства  
7. 

 

 

7.1 

Термін реалізації 

програми 

2021-2023 роки 

Етапи виконання 

програми 

(для довгострокових 

програм) 

_____ 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього,  у тому числі: 

 

11035, 0 тис. грн.  

8.1 обласний бюджет 11035, 0 тис. грн. 

8.2 Кошти місцевих 

бюджетів 

_____ 

8.3 коштів інших джерел _____ 
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II. Визначення основних проблем, на розв’язання  

яких спрямована Програма 

 

Розвиток громадянського суспільства є вагомим показником демократичного 

розвитку регіону. Саме громадські організації є індикаторами рівня громадянської 

зрілості суспільства, активності його членів, розуміння процесів, що відбуваються 

в суспільстві. Діяльність організацій (інститутів) громадянського суспільства 

впливає на процеси гармонізації суспільно-політичних відносин в регіоні. На 

сучасному етапі важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з інститутами 

громадянського суспільства (далі – ІГС). Вміння місцевої влади співпрацювати з 

представниками всіх груп інтересів, знаходити спільну мову та долати внутрішні 

конфлікти заради загального добробуту жителів області стають важливими 

засадами успішної регіональної політики. У нових реаліях реформування 

суспільства актуальним також залишається створення умов, за яких громадськість 

активно долучатиметься до реалізації державної політики.  

Події останніх років переконливо продемонстрували вплив громадськості на 

суспільно-політичні перетворення та засвідчили, що розвинене громадянське 

суспільство є важливою складовою розвитку будь-якої демократичної держави.  
Розробка цієї програми обумовлена змінами основних тенденцій розвитку 

громадянського суспільства, зростанням його ролі в різноманітних сферах. 

Організації (інститути) громадянського суспільства гнучко реагують на зміну 
суспільних потреб. Зокрема, протягом останніх років значна кількість 

громадських, благодійних, релігійних організацій орієнтувала свою діяльність на  

вирішення проблемних питань військовослужбовців та громадян, які постраждали 
від конфлікту на сході України, а у 2020 році – на запобігання поширенню 

пандемії, спричиненої COVID-19, та боротьбу з її наслідками.  

Динаміка розвитку громадянського суспільства у Чернівецькій області 

характеризується переважно позитивними тенденціями. Разом з тим, аналіз цього 

процесу свідчить про наявність комплексу проблем, що є актуальними як для 

суспільства, так і для органів влади в цілому. 

За даними соціологічних досліджень організації (інститути) громадянського 

суспільства порівняно з іншими соціальними інституціями мають високий рівень 

довіри. Однак, рівень практичного залучення громадян у діяльність організацій 

(інститутів) громадянського суспільства досі не є достатньо високим, що можна 

пояснити недостатнім розумінням переваг громадської діяльності, незнанням форм 

можливої співпраці з вже існуючими організаціями (інститутами), процедур 

створення нових організацій (інститутів).  

Проблемним питанням залишається і низький рівень інституційного розвитку 

організацій (інститутів) громадянського суспільства, відсутність стабільного 

залучення професійних кадрів та фінансових і матеріальних ресурсів, дієвих 

практик партнерства з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, бізнесом. Формування та реалізація державної політики у 

відповідній сфері має здійснюватися за принципом «жодних рішень для 
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громадянського суспільства без громадянського суспільства» і передбачати 

співпрацю органів державної влади та організацій (інститутів) громадянського 

суспільства на всіх етапах – формулювання проблем, пошуку варіантів їх 

вирішення, розроблення проєктів рішень, їх імплементації та моніторингу 

реалізації. 

Впродовж останніх років на Буковині намітилися позитивні зміни у 

напрямку розширення кола громадської ініціативи, підвищення ефективності в 

діяльності громадських  організацій, зміцнення їх співпраці із владою на місцях. 

Разом з тим, у розвитку організацій громадянського суспільства зацікавлена 

обласна влада, яка прагне забезпечити участь громадськості у формуванні і 

реалізації державної та регіональної політики, про що свідчить чинна нормативно-

правова база.  

Важливим елементом співпраці влади і громадськості є проведення спільних 

заходів, спрямованих на належне відзначення загальнодержавних, регіональних та 

місцевих свят, знаменних і пам’ятних дат держави і області, що сприяє 

консолідації суспільства, утвердженню національної ідеї та підтримці 

державницького курсу  

Так як більшість інститутів громадянського суспільства не мають доступу до 

бюджетної фінансової підтримки для виконання своїх завдань, а недосконалість 

податкового законодавства не стимулює підтримку їх діяльності з боку 

благодійників і меценатів механізми участі громадськості у вирішенні місцевих 

питань належним чином не впроваджуються в публічне управління. Як результат, 

має місце низький рівень суспільно-корисної добровільної активності громадян. 

До основних причин вказаних проблем належить: низький рівень 

усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у 

процесі вирішення місцевих проблем; недосконалість механізмів сприяння 

розвитку громадянського суспільства та налагодження діалогу між владою та 

громадськістю; інституційна слабкість ІГС, недостатній рівень залученості 

громадських об’єднань до проведення спільних з органами влади заходів.  

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства у 

Чернівецькій області стане прийняття та реалізація регіональної програми, яка 

дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу 

взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства.  

 

III. Мета Програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку 

громадянського суспільства у Чернівецькій області, громадської ініціативи та 

самоорганізації, підвищення ефективності комунікацій органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства; 

сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

і регіональної політики, стимулювання громадської активності, збереженню 

громадянського порозуміння в області, розвитку різноманітних форм демократії 

участі та налагодження ефективної партнерської взаємодії громадськості з 

органами державної влади, вдосконалення їх співпраці для спільного вирішення 
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завдань суспільного розвитку області. Окрім того, метою заходів Програми є 

широке залучення представників інститутів громадянського суспільства до 

організації та проведення загальнодержавних, регіональних і місцевих свят, 

консолідація суспільства, забезпечення громадянської злагоди, підтримки активної 

позиції ІГС області, формування серед мешканців області позитивної оцінки та 

підтримки державницького курсу. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів 

 розв’язання проблем, строки виконання Програми 

Програма передбачає проведення впродовж 2021 - 2023 років заходів, 

спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та 

реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом створення на 

обласному та місцевому рівнях сприятливого правового середовища для діяльності 

ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального рівня; 

впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії; вироблення 

прозорих механізмів підтримки місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження 

механізму соціального замовлення; розширення участі ІГС регіону у процесах 

вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-

дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення; стимулювання 

громадської активності населення Буковини через впровадження форм заохочення 

ініціатив ІГС тощо. 

Програму планується реалізувати шляхом: 

- проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань 

формування та розвитку громадянського суспільства;  

- підтримки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування організацій громадянського суспільства через сприяння у 

реалізації їх проєктів, програм; 

- розширення участі ІГС у процесах прийняття управлінських рішень та 

реалізації владних повноважень через удосконалення діяльності консультативно-

дорадчих органів;  

- організації тематичних тренінгів, семінарів, навчань, конференцій, слухань 

тощо для різних цільових груп; 

- проведення обласних конкурсів проєктів, розроблених ІГС; 

- проведення форуму з питань розвитку громадянського суспільства в 

Чернівецькій області; 

- проведення заходів з відзначення державних, регіональних та місцевих 

свят, знаменних і пам’ятних дат; 

- поширення соціальної реклами  

Головним розпорядником коштів Програми є Департамент комунікацій 

обласної державної адміністрації.  

Строк виконання Програми три роки (2021-2023 роки).  
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V. Основні завдання та результативні  

показники Програми 

 

Основними завданнями реалізації Програми є:  

- створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та 

розвитку інститутів громадянського суспільства;  

- забезпечення співпраці органів виконавчої влади та ІГС у процесі 

формування та реалізації регіональної політики;  

- підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики; 

- підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та 

органів виконавчої влади щодо використання механізмів участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики;     

- забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС через 

впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії; 

- належне відзначення в області державних, регіональних та місцевих 

свят, знаменних та пам’ятних дат та широке залучення до їх організації та 

проведення представників ІГС; 

- формування в області позитивної суспільної думки та широкої 

підтримки державницького курсу, консолідація мешканців навколо національної 

ідеї.  

 

Реалізація Програми дозволить: 

- залучити інститути громадянського суспільства до вирішення завдань 

регіональної політики;  

- підвищити якість рішень місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з урахуванням інтересів громадськості; 

- посилити рівень довіри населення області до місцевих органів 

виконавчої влади та ІГС області;   

- збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для 

реалізації ІГС спільних з місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та самостійних проєктів, спрямованих на вирішення 

соціально-економічних завдань розвитку області; 

- підвищити рівень зацікавленості мешканців суспільно-політичними 

процесами, що відбуваються в державі та області.  

Показники затрат ресурсного забезпечення наведені у додатку №1. 

Показники продукту, ефективності та якості Програми наведені у додатку 

№3. 

 

VI. Напрямки діяльності і заходи Програми 

Напрямки діяльності та заходи регіональної Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства у Чернівецькій області на 2021-2023 роки наведені у 

додатку №2. 
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VII. Система управління та контролю 

 за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на 

Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації 

(головний розпорядник коштів). 

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, які є 

відповідальними за виконання запланованих заходів Програми, забезпечують їх 

реалізацію в повному обсязі у визначені терміни.   

Виконавці Програми інформацію про реалізацію заходів Програми надають 

Департаменту комунікацій з громадськістю облдержадміністрації  щорічно до 20 

грудня. 

Відповідальний виконавець Програми (Департамент комунікацій 

Чернівецької обласної державної адміністрації) раз на рік до 1 березня надає 

Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації та обласній раді 

узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми відповідно до 

додатку №5 Положення про порядок формування фінансування та моніторингу 

виконання регіональних (комплексних) програм.  
 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ  



Додаток 1   

до регіональної Програми 

сприяння розвитку громадянського  

суспільства,  відзначення свят державного,  

регіонального,  місцевого значення  та 

здійснення представницьких, інших заходів  у  

Чернівецькій області на 2021-2023 роки  
 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

тис.грн.  

 

Обсяг коштів, які пропонується                  

залучити на виконання програми 

 

Роки виконання програми 

 

 

 

Усього витрат 

на виконання програми 

 

2021 р 2022 р 2023 р  

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:   

 

 

 числі: 

 

3785,0 3575,0 3675,0 11035,0 

 

Обласний бюджет  

3785,0 3575,0 3675,0 11035,0 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                               Микола БОРЕЦЬ 
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Додаток 2  

до регіональної Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства, відзначення свят 

державного, регіонального, місцевого значення  

та здійснення представницьких, інших заходів у 

Чернівецькій області на 2021-2023 роки  
  

Напрями діяльності та заходи Програми  

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 

1 Створення 

сприятливих 

умов для 

формування, 

інституційного 

розвитку, 

організаційної 

спроможності 

організацій 

громадянського 

суспільства 

1.1. Проведення 

оцінки рівня 

організаційного та 

інституційного 

розвитку ІГС області, 

визначення потреб у 

навчанні та 

майбутньому 

розвиткові (розробка 

методології та  

щорічне оцінювання з 

метою визначення 

рівня розвитку та 

потреби у навчанні 

ІГС) 

Впродовж 

2021-2023 

років 

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

ІГС  

Обласний 

бюджет  

110,0 50,0 30,0 30,0 Визначення 

потенціалу ІГС 

області, їх 

організаційної 

та ресурсної 

спроможності  у 

реалізації 

проєктів,   

формування 

тематики 

навчання для 

представників 

громадських 

організацій   

1.2. Організація і 

проведення 

соціологічних 

досліджень, 

анкетувань, онлайн-

опитувань з метою 

вивчення громадської 

Впродовж 

2021-2023 

років   

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

ІГС  

Обласний 

бюджет 

350,0 100,0 100,0 150,0 Визначення 

актуальних 

соціально-

економічних та 

суспільно-

політичних 

проблем 
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думки щодо стану 

розвитку 

громадянського 

суспільства, 

визначення рейтингу 

регіональних 

проблем, які 

потребують 

першочергового 

розв’язання, оцінки 

діяльності місцевих 

органів виконавчої 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування  

регіону, аналіз 

громадської 

думки та оцінки 

діяльності 

органів влади  

1.3. Створення банку 

ініціатив ІГС області  

та  забезпечення 

доступу до нього 

шляхом опри люд-

нення  на офіційному 

веб-сайті 

облдержадміністрації  

Щорічно Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

ІГС області 

(за згодою)  

Вкладень коштів не потребує Залучення ІГС 

до вирішення 

проблемних 

питань 

регіональної 

політики  

2.  Забезпечення 

ефективних 

процедур участі 

громадськості 

під час 

формування та 

реалізації 

державної, 

регіональної 

політики, 

вирішення 

питань 

місцевого 

2.1.  Забезпечення 

проведення 

публічних 

консультацій з 

громадськістю 

(громадських 

обговорень, слухань, 

круглих столів) щодо 

проєктів: 

- обласних  

соціально-

економічних 

програм;   

Впродовж 

2021-2023 

років   

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

громадська 

рада при 

облдержадмін

істрації, 

структурні 

підрозділи 

облдержадмін

істрації 

Обласний 

бюджет 

105,0 35,0 35,0 35,0 Підвищення 

якості 

нормативних 

актів, що 

приймає 

місцева влада з 

огляду на 

задоволення 

потреб 

громадськості 
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значення  - розпоряджень 

обласної державної 

адміністрації;  

- рішень обласної 

ради  з питань 

бюджету, фінансів, 

реалізації основних 

конституційних прав 

та свобод громадян; 

-  регуляторних 

актів; 

-  інших актів що 

мають важливе 

суспільне значення  

2.2.Розробка та 

затвердження 

Порядку проведення 

структурними 

підрозділами 

обласної державної 

адміністрації 

консультацій з 

громадськістю  

 Впродовж 

2021-2023 

років   

Департамент 

комунікацій, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації 

Вкладень коштів не потребує  Систематизація 

роботи 

структурних 

підрозділів 

щодо 

проведення 

консультацій з 

громадськістю 

2.3. Залучення 

інститутів 

громадянського 

суспільства до 

роботи у складі 

комітетів, комісій, 

оргкомітетів, 

експертних та 

робочих груп, інших 

консультативно-

дорадчих чи 

допоміжних органів 

виконавчої влади та 

Впродовж 

2021-2023 

років   

Департамент 

комунікацій, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації 

Вкладень коштів не потребує Залучення ІГС 

до вирішення 

проблемних 

питань 

регіональної 

політики 



4 

місцевого 

самоврядування, до 

розробки та 

експертизи 

регіональних та 

місцевих програм 

2.4.Запровадженя 

систематичних  

зустрічей  

керівництва 

облдержадміністрації

, обласної ради та 

депутатів обласної 

ради з 

представниками 

інститутів 

громадянського 

суспільства  для 

обговорення 

актуальних питань 

розвитку регіону та 

реалізації суспільно 

корисних ініціатив 

Впродовж 

2021-2023 

років   

Департамент 

комунікацій, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

обласна рада  

Вкладень коштів не потребує Створення умов 

для реалізації 

громадянами 

конституційного 

права на участь 

в управлінні 

державними 

справами на 

території області  

3. Стимулювання 

участі 

організацій 

громадянського 

суспільства у 

соціально-

економічному 

розвитку  та 

підтримка 

ініціатив ІГС 

для вирішення 

завдань 

регіональної 

3.1. Підтримка на 

конкурсних засадах 

проєктів і програм 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

спрямованих на 

вирішення завдань 

місцевої політики, 

відповідно до 

Порядку проведення 

конкурсу, 

затвердженого 

Щорічно  Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

 ІГС 

Обласний 

бюджет 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Залучення ІГС 

до вирішення 

пріоритетних 

завдань 

регіонального 

розвитку 
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політики  постановою КМУ від 

12.11.2011 № 1049 

3.2.Проведення 

моніторингу 

реалізації 

підтриманих за 

результатами 

конкурсу проєтів та 

програм громадських, 

благодійних 

організацій та 

творчих спілок 

Щорічно Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

громадська 

рада при 

обласній 

державній 

адміністрації, 

ІГС  

Вкладень коштів не потребує Забезпечення 

ефективного 

використання 

коштів для 

підтримки 

ініціатив ІГС, 

спрямованих на 

вирішення 

завдань 

регіональної 

політики 

3.3. Організація для 

представників  ІГС 

Днів відкритих дверей 

у структурних 

підрозділах обласної 

державної 

адміністрації.  

Запровадження 

практики стажувань 

представників ІГС на 

базі місцевих органів 

виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

Щорічно Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

відділ 

управління 

персоналом та 

нагород 

апарату 

обласної 

державної 

адміністрації, 

обласна рада  

Вкладень коштів не потребує Підвищення 

організаційної 

спроможності 

ІГС, залучення 

кращих 

працівників ІГС 

до роботи в 

органах влади 

4. Підвищення 

професійного 

рівня та 

інституційної 

спроможності 

ІГС. 

Забезпечення 

поінформованос

ті суспільства   

4.1.Проведення: 

 - навчальних 

тренінгів для ІГС 

області за 

проблематикою їх 

інституційного та 

професійного 

розвитку, 

підвищення 

Впродовж 

2021-2023 

років 

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації,  

регіональний 

центр 

перепідготовк

и та 

Обласний 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 Підвищення 

компетентності 

ІГС області  в 

сфері їх 

інституційного, 

кадрового, 

професійного 

розвитку, 

статутної 
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про діяльність 

ІГС  

ефективності 

громадської 

діяльності;  

- спільних семінарів,  

тренінгів для фахівців 

органів  виконавчої 

влади, місцевого 

самоврядування  та 

представників ІГС з 

питань проведення   

громадської 

експертизи, 

організації доступу до 

публічної інформації, 

антикорупційної 

експертизи, 

консультацій з 

громадськістю, 

створення та 

налагодження роботи 

громадських рад, 

запровадження 

соціального 

замовлення, 

проведення конкурсів 

для фінансової 

підтримки ІГС, тощо 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

органів 

державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядуван

ня, державних 

підприємств, 

установ та 

організацій 

обласної 

державної 

адміністрації; 

громадська 

рада при 

обласній 

державній 

адміністрації, 

ІГС   

діяльності;   

підвищення 

професійного 

рівня посадових 

осіб та 

представників 

ІГС щодо 

використання 

інструментів 

сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства та 

участі 

громадськості у 

формуванні та 

реалізації 

державної 

політики 

4.2. Сприяння 

діяльності 

громадської ради при 

обласній державній 

адміністрації (у т.ч. 

матеріально-

технічна, 

інформаційна 

підтримка та 

Впродовж 

2021-2023 

років  

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

громадська 

рада при 

обласній 

державній 

Обласний 

бюджет 

60,0 20,0 20,0 20,0 Створення 

сприятливих 

умов для 

діяльності 

громадської 

ради при 

обласній 

державній 

адміністрації  
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менторство ) адміністрації  

4.3.Проведення 

щорічного 

регіонального 

Форуму з питань 

розвитку 

громадянського 

суспільства  

Щорічно Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

громадська 

рада при 

обласній 

державній 

адміністрації, 

ІГС області  ю 

Обласний 

бюджет 

350,0 100,0 100,0 150,0 Створення умов 

для комунікації 

та обміну 

досвідом між 

інститутами 

громадянського 

суспільства, 

органами 

виконавчої 

влади та 

місцевого 

самоврядування 

5. Заходи з 

відзначення 

державних, 

регіональних 

свят, знаменних 

та пам’ятних 

дат, тощо 

5.1. Забезпечення 

заходів з відзначення 

державних і 

професійних свят, 

історичних та 

визначних подій, 

ювілейних та 

пам’ятних дат; 

забезпечення участі 

делегацій області у 

загальнодержавних  

заходах 

Впродовж 

2021-2023 

років 

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

обласна рада 

Обласний 

бюджет 

1500,0 

 

 

 

 

900,0 

500,0 

 

 

 

 

300,0 

500,0 

 

 

 

 

300,0 

500,0 

 

 

 

 

300,0 

Реалізація 

державної 

політики у 

сфері 

вдосконалення 

форм і методів 

проведення 

заходів, 

присвячених 

відзначенню 

державних га 

місцевих свят 

5.2. Підготовка та 

проведення заходів з 

нагоди 30-ї річниці 

незалежності 

України  

2021 р. Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

200,00 200,0 - - Гідне 

відзначення у 

2021 році 30-ї 

річниці 

незалежності 

України 

5.3. Проведення Впродовж Департамент Обласний 300,0 100,0 100,0 100,0 Забезпечення 
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інших заходів на 

виконання Указів 

Президента України, 

постанов, 

розпоряджень  

Кабінету Міністрів 

України, доручень 

Офісу Президента , 

розпоряджень 

обласної державної 

адміністрації  

2021-2023 

років 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

облдержадмін

істрації  

бюджет фінансування 

заходів, 

передбачених 

Указами 

Президента, 

постановами та 

розпорядження

ми Кабінету 

Міністрів 

України, 

розпорядження

ми обласної 

державної  

адміністрації 

5.4.Організація та 

проведення обласних 

конкурсів «Успішна 

громада Буковини» 

та «Найкраще село 

Буковини» 

Щорічно Департамент 

комунікацій, 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області  

Обласний 

бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0 Сприяння 

реалізації 

громадських 

ініціатив та 

підвищення 

активності 

громадян у 

вирішенні 

місцевих 

проблем   

5.5. Забезпечення 

квітковою 

продукцією для 

покладань до 

пам’ятників та 

пам’ятних знаків 

Впродовж 

2021-2023 

років 

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації,  

 

обласна рада  

Обласний 

бюджет 

240,0 

 

 

 

 

 

150,0 

80,0 

 

 

 

 

 

50,0 

80,0 

 

 

 

 

 

50,0 

80,0 

 

 

 

 

 

50,0 

Належне 

проведення 

заходів 

5.6. Виготовлення та 

поширення 

Впродовж 

2021-2023 

Департамент 

комунікацій 

Обласний 

бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 Популяризація 

серед 



9 

соціальної реклами з 

відзначення 

святкових заходів, 

пам’ятних дат та 

інших важливих 

подій області та 

держави 

років обласної 

державної 

адміністрації 

громадськості 

державницьких 

поглядів, 

сприяння 

консолідації 

суспільства  

5.7. Нагородження 

відзнакою 

Чернівецької 

обласної ради «За 

заслуги перед 

Буковиною» та 

цінними 

подарунками 

(годинник, тощо), 

придбання квіткової 

продукції для 

нагороджених   

Впродовж 

2021-2023 

років 

Обласна рада  Обласний 

бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0 Відзначення 

громадян за 

вагомий 

особистий 

внесок у 

соціально-

економічний та 

культурний 

розвиток 

області, 

активну 

благодійну і 

громадську 

діяльність, 

зміцнення 

обороноздатнос

ті та безпеки 

України, 

особисту 

мужність та 

героїзм, 

виявленні під 

час захисту 

державного 

суверенітету й 

територіальної 

цілісності 

держави, а 

також з нагоди 
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державних та 

професійних 

свят 

5.8. Проведення 

заходів, пов’язаних з 

присвоєнням звання 

«Почесний 

громадянин 

Буковини» 

Впродовж 

2021-2023 

років 

Обласна рада  Обласний 

бюджет 

180,0 60,0 60,0 60,0  Відзначення 

громадян за 

вагомий 

особистий 

внесок у 

розвиток 

Чернівецької 

області  

6 Поглиблення  

взаємодії 

територіальних 

громад, органів 

місцевого 

самоврядування 

у вирішенні 

завдань та 

функцій 

місцевого 

самоврядування 

6.1. Сплата 

членських внесків 

обласною радою до 

Всеукраїнської 

Асоціації місцевих та 

регіональних влад 

Щорічно Обласна рада Обласний 

бюджет 

290,0 90,0 100,0 100,0 Забезпечення  

співпраці 

територіальних 

громад, органів 

місцевого 

самоврядування  

  

Всього за завданнями Програми 

 

11035,0 3785,0 3575,0 3675,0  

  

Обласний бюджет 

11035,0 3785,0 3575,0 3675,0  

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ 



 Додаток 3 

до Регіональної Програми 

сприяння розвитку громадянського  

суспільства, відзначення свят державного, 

регіонального, місцевого значення та 

здійснення представницьких, інших заходів у 

Чернівецькій області на 2021-2023 роки 

 

Результативні показники Програми 

 

 

№ 

з\п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

Програми 

Роки Усього за 

період дії 

Програми 
2021 2022 2023 

1. Показники продукту Програми на 2021-2023 роки 

1 Кількість щорічних оцінок стану розвитку громадянського 

суспільства 

К-ть - 1 1 1 3 

2 Кількість соціологічних досліджень К-сть 1 2 2 3 7 

3 Кількість публічних консультацій, засідань громадської 

ради, щорічних Форумів інститутів громадянського 

суспільства 

К-ть 8 15 17 20 52 

4 Кількість  проєктів і програм інститутів громадянського 

суспільства 

К-ть  - 10 15 15 40 

5. Кількість методичних рекомендацій, буклетів, матеріалів для 

навчальних тренінгів,  що узагальнюють досвід діяльності 

інститутів громадянського суспільства  регіону та України  

К-сть 

(тис.шт)   
- 1,0 1,2 1,3 3,5 

6. Кількість семінарів, конференцій, тренінгів, круглих столів, 

тощо 

К-сть - 60 65 70  65 

7. Кількість учасників семінарів, конференцій, тренінгів, 

круглих столів, тощо 

К-сть  25 30 40 95 



8. Кількість урочистих, святкових зборів, мітингів, покладань, 

фестивалів, інш. 

К-сть - 18 22 22 62 

2.Показники ефективності Програми на 2021-2023 роки 

1 Середня вартість методології та щорічної оцінки розвитку 

інститутів громадянського суспільства 

тис.грн. - 50,0 30,0 30,0 36,6 

2 Середня вартість одного соціологічного дослідження щодо 

розвитку громадянського суспільства 

тис.грн. - 50,0 50,0 50,0  50,0 

3 Середня вартість однієї публічної консультації з 

громадськістю щодо формування та реалізації державної та 

регіональної політики 

тис.грн. - 1,5 2,92 2,332 2,25 

4 Середня вартість одного проекту і програми інституту 

громадянського суспільства 

тис.грн. - 100,0 66,67 66,67 77,8 

5 Середня вартість одного семінару, конференції, тренінгу, 

круглого столу, тощо 

тис.грн. - 17,0 15,4 14,3 15,7 

6 Середня вартість одного заходу  (урочистих, святкових 

зборів , мітингів, покладань, фестивалів, інш.) 

тис.грн. - 27,7 22,7 22,7 24,2 

3.Показники якості Програми на 2021-2023  роки 

1 Частка наповнення банку даних соціально значущих 

ініціатив ІГС області 

% до 

загального 

обсягу 

ініціатив 

- 10 20 30 30 

2 Відсоток залучення інститутів громадянського суспільства 

до консультаційно-дорадчих місцевих  органів виконавчої 

влади та органів  місцевого самоврядування 

 

% ІГС 

залучених до 

роботи цих 

органів 

5 15 15 20 20 

3 Рівень залучення громадян до участі в заходах інститутів 

громадянського суспільства 

% від 

загальної 

чисельності 

5 10 12 15 15 



4 Відсоток залучених інститутів громадянського суспільства 

до обговорення проектів рішень органів влади 

% від усіх 

ІГС 

5 10 12 15 15 

5 Відсоток мешканців краю, які будуть поінформовані про 

діяльність інститутів громадянського суспільства 

% 10 20 25 25 25 

6 Рівень поінформованості про державні свята, видатних 

особистостей держави і краю, національні символи, 

культуру, звичаї і традиції  

% 30 35 40 40 40 

7 Відсоток мешканців області, що долучатимуться до 

відзначення знаменних і пам`ятних дат, спільного вирішення 

проблемних питань суспільного життя 

% 20 25 25 30  30 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ  
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