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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Навчальні візити в 2017 році:

Навчальний візит в рамках проекту 
«Українська регіональна платформа 
громадських ініціатив» за підтримки 
Європейського Союзу, м. Дніпро               
(жовтень 2017)

«Комплексні системи утеплення фасадів, санація 
будівель і модернізація мікрорайонів висотних 
забудов: приклади, матеріали, вимоги і рішення», 
Німеччина (серпень 2017)

- Тренінг «Врахування гендерних аспектів у роботі громадських організацій», м.Львів (січень 
2017);
- Тренінг «Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства в Україні», 
м. Рівне (лютий 2017);
- Тренінг «Свобода інформації – обов’язок держави організовувати забезпечення доступу до 
інформації», м. Кропивницький (березень 2017);
-- Тренінг «Підвищення спроможності ОТГ щодо впровадження енергетичного менеджменту та 
покращення надання консультаційних послуг з підвищення енергоефективності», м. Київ 
(травень, червень 2017);
- Тренінг «Ефективний менеджмент волонтерських програм», м. Київ  (червень 2017);
- Тренінг для представників муніципальних органів влади з України,  Словаччина (червень 
2017);
-- Тренінг «Підвищення спроможності ОТГ щодо впровадження енергоменеджменту та 
покращення надання консультаційних послуг з енергоефективності»,  м. Чернівці (серпень 
2017);
- Тренінг «Партнерство ОГС: як підвищити нашу впливовість», м. Чернівці (вересень 2017);
- Навчальний тур спрямований на обмін досвідом та заохочення найкращих практик у сфері 
енергоефективності та енергоменеджменту для об'єднаних громад в Україні.

Тренінг «Підхід до розвитку, що базується 
на правах людини у діяльності організацій 
громадянського суспільства», РОГО 
«Комітет виборців України», м. Рівне 
(лютий 2017)

Тренінг «Підхід заснований на правах людини та 
гендерний підхід у діяльності організацій», 
м.Перечин (листопад 2017)



Конференції та форуми.

Всеукраїнська конференція «Пошук майбутнього 
національної мережі ОГС України», м. Ірпінь, Київська 
область (листопад-грудень 2017 р.)

VI Форум організаційного розвитку громадянського 
суспільства України: практики свободи, м. Київ (листопад 
2017 р.)

Personal Democracy Forum Ukraine, 
м. Київ (вересень 2017 р.)

Форум «Регіональний розвиток Волині в контексті 
децентралізації», с. Брище, Волинська область 
(грудень 2017 р.);

ХII конференція з питань самоорганізації населення на 
тему «Інновації щодо громадської участі та розвитку 
соціального капіталу в громадах», м. Херсон (листопад 
2017 р.)

- Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи за проектом «Сприяння розвитку місцевої 
демократії в Україні» та обміну досвідом у реалізації ініціатив із залучення громадськості до 
місцевих справ, м. Київ (грудень 2017 р.);
- Конгрес ініціатив Східного Партнерства, м. Люблін  (вересень 2017 р.);
- Захід «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану Дій Ради Європи для України 
на 2015-2017 роки, с. Снов'янка, Чернігівська обл. (липень 2017 р.);
- Поїздка з обміну досвідом у сфері культури, м. Люблін  (червень 2017 р.); 
-- Поїздка з обміну досвідом у сфері активізації громадської активності у малих містах, м. Бахмут 
(травень 2017 р.).
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Основні досягнення

Правова просвіта та правовий супровід

- надається постійний інформаційний, консультаційний та правовий супровід 
зацікавлених осіб та ініціативних груп з питань створення органів 
самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та громадських об’єднань;
- надано більше 200 консультацій з питань використання інструментів 
прямої демократії та інструментів участі у розвитку громад;

- проведено більше 30 тренінгів та навчальних семінарів для представників органів місцевого 
самоврядування, ініціативних мешканців, активістів, лідерів громадянського суспільства, ОСН, ОСББ;
-  ініційовано новий напрямок роботи щодо використання інструментів місцевої демократії із 
старшокласниками; проведено низку тренінгів на дану тематику для учнів 9-11 класів;
-- виготовлено та розповсюджено серед зацікавлених осіб та ініціативних груп тематичні буклети та 
методичні рекомендації на теми: створення громадських організацій, створення органів самоорганізації 
населення, створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, адвокація, фандрейзинг, 
проектний менеджмент, напрацювання та впровадження статутів територіальних громад;
- проведено 5 навчальних заходів для посадових і обраних осіб місцевого самоврядування  об’єднаних 
територіальних громад Волині.

ЩО ВДАЛОСЯ У 2017:



9Допомога у створенні та розвитку органів самоорганізації 
населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

та громадських об’єднань

ЩО ВДАЛОСЯ У 2017:
-- участь у робочих групах з напрацювання локальних програм та 
рішень, що стосуються сфери реформування 
житлово-комунального господарства та підтримки створення ОСББ 
та органів самоорганізації населення (м. Любомль, м. Горохів, м. 
Ківерці, м. Устилуг, смт. Ратне, смт. Голоби, смт. Стара Вижівка, с. 
Княгининок, смт. Люблинець);
-- проведено 20 тренінгів у об’єднаних територіальних громадах та 
містах Волині з питань енергоефективності та формування 
інституту відповідального власника, участь у яких взяло більше 500 
осіб;
- проведено 16 тренінгів з питань створення та діяльності органів 
самоорганізації населення на базі об’єднаних територіальних 
громад, участь у яких взяло більше 300 осіб;
-- проведено 5 семінарів з питань створення та організації діяльності 
неприбуткових організацій, участь у яких взяло 76 осіб;
- проведення навчань для представників громадських організацій та 
активістів з питань проектного менеджменту та фандрейзингу (8 
навчань для представників об’єднаних територіальних громад та 
міст області, участь у яких взяло понад 90 осіб);
-- практичний супровід у проведенні установчих та загальних зборів 
та правова допомога у формуванні установчих документів, в 
результаті якого створено більше 30 ОСББ, більше 10 громадських 
організацій та більше 5 органів самоорганізації населення.



10 Розробка та лобіювання локальних нормативно-правових 
актів, які сприяють безперешкодному використанню членами 
територіальної громади інструментів громадської участі та 
забезпечують розвиток та підтримку місцевих ініціатив

ЩО ВДАЛОСЯ У 2017:
- напрацьовано та пролобійовано місцеві програми підтримки громадських ініціатив (Люблинецька, Голобська, 
Устилузька, Дубівська, Велицька, Литовезька ОТГ);
- участь у робочих групах із напрацювання Статутів територіальних громад та Положень, котрі регулюють 
використання інструментів прямої демократії (Голобська, Устилузька, Дубівська, Люблинецька, Шацька, 
Турійська, Велицька, Зимнівська ОТГ);
-- консультації в рамках організації конкурсів в рамках Програми підтримки місцевих ініціатив (Устилузька ОТГ) 
та Програми сприяння розвитку ОСН, в т.ч. ОСББ (м. Рожище);
- супровід у розробці та затвердженні Програми розвитку туризму у Голобській об’єднаній територіальній 
громаді на 2018 – 2019 роки.



11Громадське представництво та адвокасі

ЩО ВДАЛОСЯ У 2017:
- проведено 2 тренінги «Організація та 
реалізація адвокаційних кампаній у об'єднаних 
територіальних громадах» у Велицькій та 
Голобській об’єднаних територіальних 
громадах, участь у яких взяло 30 осіб;
-- надано супровід для ініціативної групи у 
впровадженні адвокаційної кампанії з приводу 
нищення врожаю селян дикими звірами (с. 
Велицьк);
- надано близько 20 консультацій з питань 
організації адвокаційних кампаній.



Стратегічне планування розвитку громад
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Партнерські проекти
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Наші партнери



Фінансові показники
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Зворотній зв’язок

Наші контакти:

Адреса: 43010, 
Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Глушець, 49
Телефон: (0332) 785965 
Моб. тел.: 095 645 46 55

           in.pravo.lutsk@gmail.com

           https://www.facebook.com/VolynskyyInstytutPrava/

Багато інформації про наші проекти та програми можна також знайти на сторінці 
Волинського ресурсного центру розвитку місцевої демократії: 
https://www.facebook.com/osncenter/
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