ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 26.01.2018 № 1033

26 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про хід виконання «Програми сприяння
розвитку інституцій громадянського
суспільства на 2015-2017 роки» у 2017 році
На виконання цілі 1 «Вінниця як місто з розвинутим громадянським
суспільством» стратегічного пріоритету 1 «Формування сильної місцевої
громади» Стратегії розвитку «Вінниця-2020» рішенням міської ради від
26.12.2014р. №1980 (зі змінами) затверджена «Програма сприяння розвитку
інституцій громадянського суспільства на 2015-2017 роки» (далі - Програма).
Пріоритетами Програми є створення сприятливих умов для розвитку
інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) міста Вінниці, їх активного
залучення до формування сильної місцевої громади у співпраці з міською
радою.
Заходи даної міської Програми співпадають зі Стратегічними напрямами
та завданнями Національної Стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, яка затверджена Указом Президента
України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 та передбачає підтримку розвитку
ІГС зі сторони державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
У Статуті територіальної громади міста Вінниці під інститутами
громадянського суспільства розуміються громадські та благодійні організації,
професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації,
легалізовані на території громади міста Вінниці, статутна діяльність яких
передбачає відстоювання інтересів соціальних, професійних та інших груп
членів територіальної громади міста.
В місті Вінниці, за даними органів статистики, станом на 01 жовтня
2017 року зареєстровано 1307 громадських організацій. За повідомленням
Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області
станом на 01 жовтня 2017 року на обліку в Реєстрі неприбуткових установ і
організацій в місті Вінниці зареєстровано 572 громадські організації та якими,
на виконання вимог Податкового кодексу України, у 2016 - 2017 роках внесені
відповідні зміни до Статутів.
Податкові звіти про використання коштів за 2016 рік подали 630
громадських організацій, з них нульові показники показали 423 організації

(67% від громадських організацій, які задекларували свою фінансовогосподарську діяльність).
Іншими 207 громадськими організаціями, згідно поданих податкових
звітів про використання коштів, задекларовано наступні обсяги залученого
фінансування:

Кількість громадських організацій, які залучали кошти на
свою діяльність у 2016 році
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Тобто, 35 громадських організацій залучили на свою діяльність за рік
лише до 10,0 тис. грн., 60 організацій задекларували обсяг коштів від 10,0 до
50,0 тис. грн., 65 організацій - від 50,0 до 250,0 тис. грн. та 47 організацій –
більше 250,0 тис. грн.
Зазначені показники за 2016 рік свідчать про те, що:
1. Понад 160 активних громадських організацій у місті на власну
діяльність залучають протягом року до 250,0 тис. грн., реалізовують від
1 до 4 локальних проектів в рік, тим самим являються можливими
учасниками міського конкурсу фінансової підтримки на реалізацію
соціально-культурних проектів ІГС та партнерами міської ради при
виконанні заходів міських програм.
2. Понад 350 громадських організацій не проводили діяльність із
залученням коштів на рахунки в банківських установах та органах
Державної казначейської служби України, але внесли зміни до своїх
Статутів, залишилися в Реєстрі неприбуткових установ і організацій та
в подальшому планують здійснювати діяльність. Зазначені ІГС є
вагомим ресурсом та потенційними партнерами міської ради у
соціально-культурному розвитку міста.
3. Представники 47 громадських організацій, кожна з яких у 2016 році
залучила на свою діяльність понад 250,0 тис. грн., вміло здійснюють
фінансово-господарську діяльність та можуть поділитися власним
досвідом з іншими ІГС щодо залучення більшої кількості ресурсів для
ведення діяльності.

В рамках «Програми надання фінансової підтримки інститутам
громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів у
м.Вінниці» в 2016 році з міського бюджету виділено кошти в сумі
649,992 тис. грн. 15 громадським організаціям. Фонд конкурсу у 2017 році
становив 800,00 тис. грн., проте конкурсна комісія обрала 14 соціальнокультурних проектів для реалізації, поданих від 12 громадських організацій,
на суму 579,437 тис. грн., зокрема:
№
з/п
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назва проекту
( ІГС: виконавець
проекту)
Ми хочемо бути поруч з
Вами
(громадська організація
молоді з обмеженими
фізичними можливостями
«Гармонія»)
Культурно-мистецький
фестиваль «Крок до мрії»
(громадська організація
«Всеукраїнське об’єднання
«Розвиток. Розвиток»)

«Що? Де? Коли? Молодіжна
ліга Вінниці» з телевізійним
ведучим Олександром
Андросовим (громадська
організація «Всеукраїнське
об’єднання «Розвиток.
Розвиток»)
Навчально-розважальна
серія концертів «Роклекторій» (Вінницька міська
молодіжна громадська
організація «Ноктюрн»)
Всеукраїнський фестиваль
декоративно-прикладного
та народного мистецтва
«VinArtStreet» (громадська
організація «Творчі люди»)
Міжнародний конкурс
духової музики «Vin Venti»
в рамках фестивалю
«Vinnytsia Adolphe Sax
Festival – 2017» (громадська
організація «Центр
«КУЛЬТУРНА СТРАТЕГІЯ –
XXI»)

Проект-дослідження
«Культурний ландшафт
Вінниці: від минулого до
майбутнього» (громадська

Розмір

Зміст проекту

фінансової
підтримки,

тис. грн.
Створено театральну студію, де діти з порушенням слуху
вивчали англійську мову за допомогою мови жестів,
навчалися танцювальним рухам, переймали досвід у акторів
театру ім. Садовського. У Вінницькому музеї імені
М.М.
Коцюбинського 10 грудня 2017 року відбувся показ вистави
«Тіні забутих предків».
Мистецька акція присвячена до Дня Святого Миколая.
Протягом 1-19 грудня 2017 року проводиться
VII
фестиваль творчості та таланту «Крок до мрії», на якому
талановиті діти-сироти, діти позбавлені батьківського
піклування, діти із багатодітних та малозабезпечених родин,
діти з інвалідністю демонструють свої здібності у трьох
номінаціях, різних стилях та жанрах. На 19 грудня
заплановано благодійний концерт у дитячих будинках,
інтернатах від учасників Фестивалю, з подарунками від
Святого Миколая.
З вересня по листопад місяць відбулись відбіркові тури серед
студентів за можливість представляти команду навчального
закладу у грі «Що? Де? Коли?». В інтелектуальному бою
зустрілися 17 команд «Молодіжної ліги», яку створили
студенти навчальних закладів і активна молодь Вінниці.
Фінальна гра «Що? Де? Коли? Молодіжна-ліга» відбулась
15 листопада 2017 року в ресторані «Mont Blanc» із ведучим
телевізійної версії Олександром Андросовим.
Розпочинаючи з серпня 2017 року проведено низку рокуроків для старшокласників міста, відбулася прем’єра рокопери «Ісус Христос - СУПЕРЗІРКА». На 19 грудня
заплановано презентацію рок-лекторію на церемонії
відкриття міської Новорічної ялинки.
У фестивалі до Дня Незалежності України брали участь
майже 50 hand-made майстрів з різних міст нашої держави,
які проводили майстер-класи для відвідувачів. На майдані
Незалежності 24 серпня 2017 року у ярмарках народного
мистецтва представлені саморобні іграшки, прикраси,
дерев’яні, гончарні, керамічні вироби та багато іншого.
Протягом 08 та 09 листопада 2017 року учасники фестивалю
обмінювалися досвідом та підвищували свою виконавчу
майстерність в майстер-класах. У конкурсному відборі
брали участь 49 солістів-інструменталістів дерев’яних
духових та мідних духових інструментів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та
студенти мистецьких ВНЗ І-ІІ рівня акредитації усіх регіонів
України та країн зарубіжжя. Під час реалізації проекту було
задіяно 2100 учасників. Кращі учасники конкурсу виступили
в Гала-концерті Лауреатів І Міжнародного конкурсу духової
музики «Vin Venti», який відбувся у залі Вінницької обласної
філармонії.
Проведено польове дослідження студентами факультету
історії, етнології і права Вінницького державного
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за
спеціально розробленими анкетами на предмет з’ясування
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Назва проекту
( ІГС: виконавець
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організація «Вінницьке
історичне товариство»)

8.

9.

Молодіжний спортивнооздоровчий проект
«Військово-патріотичний
табір 2017» (Вінницька міська
молодіжна громадська
організація «Молодіжна
біржа праці»)

Програма організації
змістовного дозвілля дітей
та підлітків «Веселі
канікули» (громадська
організація «Вінницький
міський комітет молодіжних
організацій»)

Активізація громадського
бюджету у Вінниці
(громадська організація
«Кредо. Розвиток. Поділля»)

10.

Секрети економії для
маленьких дошкільнят
(громадська організація
«Крок назустріч»)

11.

Розмір

Зміст проекту

фінансової
підтримки,

тис. грн.
локальної ідентичності вінничан, опитано близько 350
городян-реципієнтів. На круглих столах історики, урбаністи,
географи, архітектори, археологи, культурологи, митці,
представники засобів масової інформації та громадськості
обговорювали вплив культурного ландшафту Вінниці на
самоідентичність вінничан. За результатами реалізації
проекту підготовлено видання «Культурний ландшафт
Вінниці: від минулого до майбутнього».
Понад 100 студентів з міста змагалися у вмінні військовоспортивного багатоборства, стрільбі, метанні гранат,
спортивному орієнтуванні, розв’язанні текстових завдань з
історії Українського козацтва в молодіжному спортивнооздоровчому проекті «Військово-патріотичний табір 2017»
на березі Південного Бугу в мікрорайоні Сабарів 3-4 червня
2017 року. Молодь отримала необхідні знання для власної
безпеки, навички дій при надзвичайних ситуаціях,
військово-спортивні навички та навички надання першої
медичної допомоги потерпілим. Проект завершився
патріотичним флешмобом «Вінниця у вишиванці», де
молодь фарбами відновила вишиванку та прапор України на
набережній «РОШЕН».
Влітку проведено сім культурно-масових заходів: свято
мікрорайону «Ми – за активний відпочинок!», «Танцюють
усі!», «Ой на Івана, та й на Купала», свято мікрорайону
«Вінниця – моє рідне місто», освітньо-просвітницький захід
«Безпека на дорозі – безпека життя», культурно-масовий
захід «Ми – маленькі патріоти неньки України» та
оздоровчо-спортивний захід «Спортивна родина». Діти та
підлітки знайомилися з народними звичаями, історією
рідного міста, брали участь у змаганнях спортивного
характеру, навчалися навичкам безпечної поведінки на
дорозі, формували дружні стосунки між собою.
Здійснено
дослідження
якості
проведення
ІІІ-го
загальноміського конкурсу «Бюджет громадських ініціатив
м.Вінниці» в 2017 році. Проведено анкетування 35 авторів
проектів та 842 мешканців міста, які брали участь у
голосуванні за проекти або ж
цікавилися етапами
проведення конкурсу. За результатами опитування та
ознайомлення з «кращими практиками» проведення
громадського бюджету у містах України розроблені
рекомендації щодо внесення змін до умов конкурсу та
виготовлено відповідну брошуру. Усі пропозиції внесення
змін обговорено 06 грудня 2017 року на круглому столі із
запрошеними учасниками конкурсу. Також, для розміщення
на офіційному сайті інформації про реалізацію проектівпереможців, місця реалізації проектів ІІ конкурсу,
сфотографовані за допомогою безпілотного літального
апарату з висоти пташиного польоту.
Створено систему мультимедійних інтерактивних ігор за
допомогою сервісу «LearningApps», що направлені на
формування енергоощадливості у дошкільнят. На Площі
Європейській для маленьких вінничан організовано дні
сталої енергії «Чиста енергія – наше майбутнє». Проведено
інтерактивні заняття
з дошкільнятами щодо
формування навичок
енергозаощадження
та
енергозбереження.
Також, проведено
майстер-класи
для батьків
по
виготовленню екологічно чистих м’яких іграшок. Пошив
театральних костюмів до театралізованої
вистави
«Економчик у світі енергетики».

35,780

49,313

48,550

38,000

Назва проекту
( ІГС: виконавець
проекту)

№
з/п

Відкрита школа риторики
«Живе слово» (громадська
організація «Крок назустріч»)

12.

Університет здорової молоді
(громадська організація
«Полум’я надії»)

13.

14.

Інклюзивна освіта:
практикум комунікативної
компетенції для психологів
навчальних закладів
м.Вінниці (громадська
організація «Вінницьке
обласне товариство
психологів та
психотерапевтів»)

Розмір

Зміст проекту

фінансової
підтримки,

тис. грн.
Для дитячих омбудсменів та лідерів учнівського врядування
проводяться тренінгові курси «Школа лідерства» та «Основи
ораторського мистецтва. 34 учні з 25 навчальних закладів
міста навчаються висловлювати думки, почуття, погляди,
усвідомлювати роль ефективної комунікації у громадському
житті. Заплановано проведення риторичних конкурсів та
тренінгових занять в загальноосвітніх школах міста.
720 учнів восьмих класів шести загальноосвітніх шкіл
міста пройшли просвітницький курс «Університет здорової
молоді», взяли участь у інтерактивних тренінгових заняттях
із залученням до соціальної активності. До Дня боротьби зі
СНІДом організовано концертну програму та флешмоб, до
якого долучилося близько 600 молодих осіб. 400 батьків та
200 вчителів середніх класів пройшли інформаційний курс
про негативні явища, які загрожують підліткам та шляхи їх
попередження.
Проект спрямований на підвищення комунікативної
компетентності
психолого-педагогічних
працівників
навчальних закладів м. Вінниці щодо
впровадження
інклюзивної освіти між усіма учасниками цього процесу
(діти - батьки - педагогічний колектив). В тренінгах
підвищили свою кваліфікацію щодо інклюзивного навчання
дітей з особливими освітніми потребами 72 психологопедагогічних працівники навчальних закладів м.Вінниці.
Підготовлено методичні матеріали, які надано психологам
навчальних закладів м.Вінниці для використання на
практиці.

49,840

22,994

40,000

На виконання п. 8 розділу «Програмні заходи» «Таблиця 5: Перелік
програмних заходів із запропонованим бюджетом» «Програми сприяння
розвитку інституцій громадянського суспільства на 2015-2017 роки», станом
на 11.12.2017 році уточненим розписом міського бюджету на 2017 рік
передбачено надання фінансової підтримки ІГС на виконання заходів
Програми, а саме:

1.

Заходи програми
(ІГС –одержувач
бюджетних коштів)
Для організації та
проведення в м. Вінниці
Міжнародного форуму
«Навчання людей
поважного віку, досвід та
перспективи» (громадська

2.

Для організації та
проведення в м.Вінниці
освітнього проекту «Fly
Up!» (громадська організація

№
з/п

організація «Центр ПоділляСоціум»)

«Освітній простір 2.0»)

Розмір

Зміст діяльності ІГС

фінансової
підтримки,

тис. грн.
В місті Вінниці 30 вересня та 01 жовтня 2017 року відбувся
Міжнародний форум «Навчання людей поважного віку:
досвід та перспективи». У Форумі брали участь 160 осіб,
серед яких експерти в галузі освіти дорослих з Німеччини,
Білорусії, Латвії, Молдови, Нідерландів, Грузії, партнери з
громадських організацій, бібліотек, територіальних центрів
надання соціальних послуг усіх обласних центрів України та
мешканці міста. Головним результатом проведення Форуму
стала активна популяризація і підтримка на національному
та регіональному рівні концепції освіти впродовж життя, що
сприятиме підвищенню освітнього, професійного та
культурного рівня.
Проведені тренінги та лекції серед 100 учнів 9 класів
загальноосвітніх шкіл міста щодо формування позитивного
ставлення до робітничих професій через ознайомлення з
особливостями, можливостями та перспективами розвитку
професійної кар’єри та підготовки до свідомого вибору
професії, а також проведені майстер-класи та екскурсії на
підприємства міста.

180,000

80,000

№
з/п

3.

Заходи програми
(ІГС –одержувач
бюджетних коштів)
Для організації та
проведення в м. Вінниці
Міжнародного форуму
«Ветерани війни за мир» і
щорічного фестивалю
«Кубок героїв спецназу»
(громадська організація
«Українське об’єднання
учасників бойових дій та
волонтерів АТО у Вінницькій
області»)

Для забезпечення
належного
функціонування Центру
допомоги учасникам АТО
та їх родинам (громадська
організація «Мольфар»)

4.

5.

Для забезпечення
належного
функціонування
Українськокримськотатарського
центру культурного
обміну (громадська
організація «Ветан»)

Розмір

Зміст діяльності ІГС

фінансової
підтримки,

тис. грн.
Задля забезпечення прав, свобод та законних інтересів
учасників бойових дій антитерористичної операції та членів
їх родин проведено дводенний Форум “Ветерани війни за
мир”. У заході взяло участь понад 200 військовослужбовців,
волонтерів та представників громадських організацій.
Основні теми Форуму – це війна на Сході України та
проблеми з якими зустрічаються бійці, повертаючись
додому.
В рамках щорічного фестивалю «Кубок героїв спецназу»
відбувся турнір з футболу серед команд Сил Спеціальних
Операцій (ССО) Збройних Сил України. В змаганнях взяли
участь
команди
військових
частин
спеціального
призначення з міст: Кропивницький, Хмельницький,
Бердичів та Очаків.
Діяльність Центру допомоги учасникам АТО та їх родинам
спрямована на реалізацію наступних проектів:
- Інформаційно-довідкова служба. Консультує та надає
допомогу бійцям та членам їх сімей в оформленні
необхідних документів, для отримання пільг, передбачених
законодавством;
- «Кухня» - приготування домашньої їжі та доставка її
військовослужбовцям в зону АТО;
- «Скриня» - залучення мешканців міста до виготовлення
засобів маскування та військового приладдя;
- «Сузір’я» - допомога в проходженні реабілітації родиною
ветеранів війни через безпосередню участь сім’ї у
різноманітних творчих проектах, які несуть особливу
атмосферу любові та спокою в душі родин захисників
України.
Проведено різноманітні заходи: «Соціальна допомога
захиснику» на тему «Соціальні гарантії і психологічна
підтримка»; літературно-мистецький вечір, присвячений до
Міжнародного дня рідної мови «Мови різні – душа одна»;
майстер-клас з виготовлення «Ляльки-мотанки» тощо.
В рамках діяльності Українсько-кримськотатарського
центру культурного обміну створено та функціонують мовні
курси кримськотатарської мови для дітей віком 7-12 років,
працює 4 групи по 10 дітей. Проведено тренінги по
проектному менеджменту для активістів кримськотатарської
громади та інших переселенців Вінницької області. Монтаж
30 освітніх роликів, які заплановано до кінця року
розмістити на створеній інтерактивній платформі «Устаз».
17 травня 2017 року відбувся захід «День національного
єднання», на якому розповідали про спільні і особливі риси
у літературі, культурі, історії, релігії кримських татар та
українців.
Для дорослих проводяться курси лекцій: «Іслам: особливості
віровчення та вплив на сучасну світову спільноту». Курси
відвідали більше 70 осіб.

200,000

565,056

96,900

Для обміну інформацією між інститутами громадянського суспільства та
виконавчими органами міської ради, а також підприємствами міста, з
2015 року функціонує офіційний веб-сайт вінницьких ІГС за посиланням:
http://ngo.vmr.gov.ua. На сторінках сайту вінницьких ІГС розміщено 103
резюме громадських організацій, в розділах «Новини» та «Актуальне» можна
дізнатися про заходи виконавчих органів міської ради та ІГС у місті,
ознайомитися з нормативно-правовою базою для ІГС та знайти іншу цікаву
інформацію.

В рамках виконання заходів «Програми сприяння розвитку інституцій
громадянського суспільства на 2015-2017 роки» спільно з волонтерами
Корпусу Миру США в Україні, 12 травня 2017 року проведено тренінг на тему
«Ефективна двостороння комунікація та медіація в громадській сфері». У
тренінгу брали участь 25 представників громадських організацій та
виконавчих органів міської ради, які вивчили принципи та канали
двосторонньої комунікації задля досягнення спільних цілей у виконанні
поставлених завдань, а також, моделі можливого конструктивного діалогу між
владою та громадою, беручи до уваги американський досвід.
У вересні 2017 року проведено два семінари на тему «Інструменти
вивчення потреб інститутів громадянського суспільства» та «Аналіз даних
щодо потреб організаційного розвитку інститутів громадянського суспільства
та їх співпраці з міською владою». В кожному семінарі брали участь 25
представників ІГС. Як результат, підготовлено відповідні рекомендації щодо
потреб інститутів громадянського суспільства у місті Вінниці на теперішній
час. Також, з метою вивчення діяльності ІГС на території міста, в листопаді
2017 року проведені дослідження статистичної бази даних для інститутів
громадянського суспільства міста за період 2016 - 2017 років, на основі яких
розроблені відповідні рекомендації для органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, а також для громадських та благодійних організацій.
Зазначені рекомендації по цих двох заходах, є у вільному доступі для усіх
бажаючих з ними ознайомитися та розміщені на сайті вінницьких ІГС в розділі
«Ресурси для благодійних та громадських організацій/Бібліотека».
З 2016 року започатковано проведення загальноміського Форуму
розвитку громадянського суспільства «Точки взаємодії», який розпочав
відкритий діалог між представниками влади та громадянського суспільства.
Проведення Другого Форуму розвитку громадянського суспільства «Точки
взаємодії» заплановано на 15 грудня 2017 року, головні питання,
які пропонуються для обговорення - співпраця міської влади та
громадянського суспільства у виконанні спільних завдань Стратегії розвитку
міста «Вінниця-2020», інструменти участі громади у розвитку міста та
представлення успішних проектів ІГС, а також рекомендації та
побажання щодо потреб інститутів громадянського суспільства міста. Саме
за результатами проведення Форуму можливо визначити, в якій мірі
представники громадських організацій довіряють місцевій владі, чого
очікують від неї, чи існує взаєморозуміння серед громадських
організацій щодо спільної співпраці з місцевою владою.
В рамках заходів, передбачених «Програмою сприяння розвитку
інституцій громадянського суспільства на 2015-2017 роки», досягнуто
поставлених цілей та створено Центр підтримки інститутів громадянського
суспільства у Вінниці. На базі нового Центру представники ІГС та активні
громадяни зможуть визначити пріоритетні напрямки розвитку ІГС у місті
Вінниці та необхідні для цього ресурси, виявити проблемні питання, з якими
зустрічаються ІГС та які перешкоджають їх сталому розвитку. Дані
напрацювання стануть основою нової «Програми сприяння розвитку
інституцій громадянського суспільства на 2018-2020 роки», заходи якої

будуть розроблені, в тому числі і безпосередньо самими її учасниками –
представниками інститутів громадянського суспільства.
Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора департаменту правової політики та якості міської
ради «Про хід виконання «Програми сприяння розвитку інституцій
громадянського суспільства на 2015-2017 роки» у 2017 році взяти до відома.
2. Департаменту правової політики та якості міської ради спільно з
комунальним підприємством «Інститут розвитку міст» та представниками
інститутів громадянського суспільства розробити проект «Програми
сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2018-2020
роки у м. Вінниця» та винести на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики
(Ю.Зажирко).
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