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2 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про хід виконання «Програми сприяння
розвитку інституцій громадянського
суспільства на 2015-2017 роки» у 2015 році
На виконання положень Стратегії розвитку «Вінниця-2020» рішенням
міської ради від 26.12.2014р. №1980 затверджена «Програма сприяння розвитку
інституцій громадянського суспільства на 2015-2017 роки». Пріоритетами
програми є створення сприятливих умов для розвитку інституцій громадянського
суспільства (ІГС) міста Вінниці та активне залучення і моніторинг впливу
інституцій громадянського суспільства на формування сильної місцевої громади.
До інституцій громадянського суспільства належать громадські та
благодійні організації, асоціації, органи самоорганізації населення, профспілки
тощо.
У м.Вінниця, станом на 01 серпня 2015 року, за даними Державного реєстру
громадських об`єднань зареєстровано 1317 громадських організацій. З яких - 305
організацій легалізовано шляхом повідомлення.
За інформацією Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області в першому
кварталі 2015 року з 957 громадських організацій, які мають статус юридичної
особи, 341 (36%) організація не надала річний податковий звіт за 2014 рік, 417
організацій (44%) не вели за минулий рік фінансово-господарської діяльності
шляхом використання банківського рахунку. За цей період лише 199 громадських
організацій (20%) мали надходження на свої банківські рахунки.
Зі 125 благодійних організацій, які надали фінансову звітність до органів
фіскальної служби України в м.Вінниця за 2014 рік, 68 організацій (54%) не вели
фінансово-господарську діяльність, 57 організацій (46%) мали надходження на
свої банківські рахунки.
За результатами опитування, яке здійснювала громадська організація
«Громадський центр «Форум» у 2015 році, серед представників 140 громадських
організацій чоловіки складають більшість – 56%, від загальної кількості членів

організацій, жінки – 44%. За віковим цензом переважає молодь від 26 до 35 років,
що становить 40% опитаних. У цьому віковому розрізі кількість жінок-членів
організацій, переважає над кількістю чоловіків, відповідно - 66% та 34%.
Серед пріоритетних напрямків, які були обрані для своєї роботи
громадськими організаціями, 30% організацій визначили для себе пріоритетною
діяльність з організації дозвілля дітей, підлітків або дорослих, 20% організацій
обрали напрямок демократичних перетворень та розвиток громадянського
суспільства. Освітою, професійною орієнтацію, працевлаштуванням громадян
піклуються 18%, а охороною здоров`я і допомогою людям з інвалідністю - 23%
опитуваних об’єднань громадян. Інші напрямки роботи обрали менше 9%
організацій. Переважна більшість громадських об’єднань мають декілька
напрямків своєї діяльності.
У 2014 році з міського бюджету на статутну діяльність та реалізацію
проектів громадських об`єднань було виділено 6008,681 тис. грн., з них: 3021,720
тис. грн. - на органи самоорганізації населення; 874,164 тис. грн. - на громадські
формування з охорони громадського порядку; 2112,797 тис. грн. - на діяльність
громадських та благодійних організацій міста.
В 2015 році з міського бюджету на діяльність інституцій громадянського
суспільства заплановано витратити 7849,540 тис. грн., що на 30,6% більше
порівняно з фактичними видатками 2014 року, з них: 3534,695 тис. грн. - на
органи самоорганізації населення; 1383,936 тис. грн. - на громадські формування
з охорони громадського порядку; на діяльність громадських та благодійних
організацій заплановано витратити 2930,909 тис. грн.
Для обміну інформацією між громадськими та благодійними організаціями,
асоціаціями, органами самоорганізації населення, об`єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків, виконавчими органами міської ради та
підприємствами міста в 2015 році створений веб-сайт вінницьких ІГС. На сайті
розміщуються новини і анонси заходів, які проводять громадські об`єднання на
території міста та інформація про проекти реалізовані громадськими
організаціями спільно з виконавчими органами міської ради. Існують сторінки з
нормативно-правовою базою, яка регламентує діяльність громадських об`єднань,
та ресурсами для громадських об'єднань. На сьогоднішній день на сайті
розмістили свої резюме 16 громадських об’єднань міста.
25 липня 2015 року за підтримки Вінницької міської ради відбувся
Регіональний Форум громадських організацій (організатор БФ «Подільська
громада» спільно з ІСАР "Єднання" за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) у межах проекту «Платформа розвитку
громадянського суспільства». До проведення Форуму долучилось широке коло
партнерських організацій: Корпус миру в Україні, Фонд "Східна Європа",
громадські організації "Територія мам", "Молодь Демократичного Альянсу",
"Гармонія", "Об'єднання волонтерів Вінниччини", "Дивовижні", "Подільська
агенція регіонального розвитку", "Дружня Вінниця". Форум був організований з
метою створення платформи для комунікації та співпраці між громадськими,

благодійними організаціями Вінниччини та представниками бізнесу, місцевої
влади і громади. На форумі усі бажаючі мали можливість долучитися до
«вуличного університету», побувати на виставці провайдерів, взяти участь у
відкритій дискусії на тему «Громада - Влада - Бізнес: хто це і які їхні ролі у
суспільстві?». Учасники мали змогу перейняти досвід у експертів щодо розвитку
соціального підприємництва та як об’єднатися для плідної співпраці на користь
розвитку міста та країни.
В рамках реалізації «Програми надання фінансової підтримки громадським
організаціям, громадським спілкам на реалізацію соціально-культурних проектів
у м.Вінниця» на конкурс у 2015 році були подані 24 проектних заявки від 17
громадських організацій на фінансування з міського бюджету 823,0 тис. грн. В
міському бюджеті для фінансування проектів-переможців міського конкурсу
2015 року передбачено 500,00 тис.грн. Конкурсна комісія обрала 16 кращих
проектів для реалізації в поточному році.
Вінницька обласна молодіжна громадська організація Молодіжний центр
«Форум» спільно з Вінницьким національним технічним університетом в рамках
реалізації проекту «Розробка тривимірних моделей для сьогодення та
історичного минулого м.Вінниця» розробили тривимірні комп’ютерні моделі для
сьогодення та історичного минулого м.Вінниця, що дасть можливість створити
віртуальний тур по історичному центру міста.
Вінницькою міською громадською організацією «Кредо» спільно з
Всеукраїнською асоціацією органів міського самоврядування «Асоціація міст
України» реалізований проект «Мапа коштів Вінницької громади», завдяки
якому створений новий електронний сервіс для громадян, який візуально
відображає розподіл бюджетних коштів на мапі міста Вінниці. На мапі
відображена інформація про 657 комунальних підприємств, закладів, установ та
події, що відбулися у місті протягом 2014 року та І півріччя 2015 року. Зібрано
понад 1000 фотографій в базу даних. Подання відомостей щодо розподілу
бюджетних коштів відбувається відповідно до років, в розрізі розділів
(наприклад, Житлове господарство та енергозбереження, Благоустрій міста та
охорона навколишнього середовища, Фізкультура та спорт, Туризм та дозвілля,
Охорона здоров’я, Культура і мистецтво, Архітектура і містобудування,
Громадські об’єднання, Комунальні підприємства тощо) та категорій (наприклад,
Лікарні, Дитячі садочки, Об`єкти благоустрою, Заклади культури, Транспорт,
Інформаційні технології, Конкурси та заходи, Спортивні заходи, Заходи
громадських організацій, Ремонт доріг та тротуарів тощо).
В рамках проекту «Школа демократичного лідера» організовано та
проведено 6 навчань для 476 членів дільничних виборчих комісій та 238
представників громади міста на тему дотримання законодавства під час
проведення місцевих виборів. Учасники навчальних семінарів отримали 500
методичних посібників–пам’яток для членів ДВК та 2500 буклетів з календарним
планом заходів виборчого процесу.

Вінницька міська молодіжна громадська організація «Молодіжна біржа
праці» в рамках реалізації проекту «Патріотичне виховання серед підлітків та
молоді» провела флешмоби: «Вінниця у вишиванці», «Вінниця – це Я», створила
фото портфоліо «Диво-Вінниця», а також провела інші цікаві заходи серед
підлітків та молоді на патріотичну тематику. У проект були залучені більше 2000
молодих вінничан, з них: студенти вищих навчальних закладів міста І-ІІ та ІІІ-ІV
рівнів акредитації, учні професійно-технічних училищ міста, волонтери та
активна молодь міста.
Громадська організація Вінницький міський комітет молодіжних
організацій в рамках реалізації проекту «Програма військово-спортивного
виховання молоді міста» організувала військово-спортивний табір «Зірниця».
Табір функціонував 27-28 червня в мікрорайоні Сабарів на березі річки
Південний Буг. В таборі були організовані змагання та конкурси, в яких молодь
виконувала цікаві силові, військові та спортивні завдання. В рамках проекту
проведена серія літературних вечорів «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» та
фотоконкурс «Вони нас захищали, ми пишаємось ними!». Загалом в проекті
взяли участь більше 500 молодих вінничан.
Проект «Соціальна інтеграція в умовах кризи» Вінницької міської
організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених
категорій молоді «Паросток» спрямований на формування життєвої
компетентності малозахищених верств населення у період кризи та розбудову
суспільства рівних можливостей у Вінниці. Проведені групи самодопомоги з
елементами арт-терапії для 49 осіб із числа людей з інвалідністю, вимушених
переселенців, учасників АТО. Розповсюджено 1000 примірників інформаційного
буклету «Права учасників АТО в охороні здоров’я» та здійснена рекреаційна
подорож для 50 учасників АТО у Лядовський монастир. Проводиться низка
тренінгів та 26.11.2015р. відбувся міський захід «Третій Форум волонтерів» на
базі Вінницького державного педагогічного університету. «Батьківство в радість.
Дитинство без насильства» проект, який реалізований спільно з службою у
справах дітей Вінницької міської ради в підтримку дітей, підлітків та їх сімей, що
опинилися в складних життєвих умовах.
Громадська організація Громадський центр «Форум» в рамках проекту
«Активні громадяни - успішне місто» провела дослідження серед мешканців
міста щодо їх обізнаності про роботу депутатів міської ради. У навчальних
закладах міста, офісах громадських організацій та бібліотеках проведені 9 заходів
та 3 «круглих столи-дебати» з вінничанами на тему "Права, обов'язки та
повноваження депутатів Вінницької міської ради". Участь у проекті взяли більше
200 осіб.
Вінницька обласна громадська організація «Територія мам» в проекті
«Сімейний пікнік. Долучаємось до творення нашого міста усією сім`єю!» провела
низку зустрічей «під відкритим небом» з активними громадянами для виявлення
найбільш актуальних питань спрямованих на розвиток міста. 25 липня 2015 року
під час одного з «Сімейних пікніків» в сквері Козицького на «Дереві ідей» були

зафіксовані перші ідеї від активних мешканців міста, зокрема: «Вінниця потребує
кінотеатру для дітей», «Мрію створити у Вінниці велику пісочницю, а ще школу
пісочної анімації», «Хочеться кафе для журналістів», «Пункти велопрокату по
місту», «Облаштування дитячих майданчиків» та інші. 7 жовтня 2015 року в
приміщенні Вінницької міської ради була проведена підсумкова робоча зустріч,
де опрацьовані ідеї, зібрані під час проекту та розроблений документ щодо їх
практичного втілення в Стратегію розвитку міста «Вінниця – 2020». На даному
заході були присутні спікери, які брали участь у реалізації проекту.
Соціальний проект «Є контакт» реалізований за участю департаменту освіти
міської ради спрямований на своєчасне виявлення та надання конкретної
допомоги при вирішенні соціальних і особистісних проблем дітей та учнівської
молоді. З метою соціально-психологічного супроводу сімей вимушених
переселенців і внутрішніх мігрантів, які перебувають у складних життєвих
обставинах та патріотичного виховання підростаючого покоління у навчальних
закладах, де впроваджується соціальний проект «Є контакт», проведені такі акції:
«Мій знайомий – захисник України», «Збирай кришки на протези для воїнів»,
«Привітай солдата», «Напиши лист солдату», «Зустріч поколінь». Проведені 6
занять з елементами тренінгу: «Шляхи подолання конфлікту», «Я борюсь з
насильством», "Розвиток комунікативних навичок", «Віра в себе – основа успіху»
та інші.
Вінницькою міською молодіжною громадською організацією «Ноктюрн»
спільно з ЗК «Міський Палац мистецтв» проводиться цикл навчальнорозважальних концертів «Рок-уроки» для дітей та молоді. На даний час проведені
3 заходи, в яких 23 юних виконавця у супроводі гурту «Клондайк» презентували
відомі світові та українські хіти. Загалом заплановано провести 10 рок-уроків.
Вінницька обласна організація Національної спілки архітекторів України в
рамках проекту «Сучасна архітектура Вінниці» провела вело-фото-квест
вулицями міста для молодих архітекторів та студентів-архітекторів.
Підготовлена тематична виставка «Сучасна архітектура Вінниці».
Громадська організація «Розвиток. Розвиток» провела
соціальнокультурну акцію «Крок до мрії». З 1 по 19 листопада відбулись творчі
марафони, а також реалізована конкурсна програма серед дітей та молоді у
номінаціях вокал, хореографія, оригінальний жанр. У соціально-культурній
акції взяли участь майже 700 талановитих вінничан. Всі учасники
фестивалю отримали подарунки, кубки та дипломи. Діти з багатодітних та
малозабезпечених родин, діти сироти отримали спеціальні подарунки. Також
в рамках проекту заплановано провести для дітей-сиріт та дітей з родин учасників
АТО культурно-мистецьку акцію, яка приурочена до святкування дня Святого
Миколая.
Психологами-волонтерами громадської організації «Вінницьке обласне
товариство психологів та психотерапевтів» протягом 3-х місяців проведено 243
очних психологічних та інформаційних консультацій та 102 телефонних.

Одночасно організовували дозвілля дітей з сімей учасників АТО. Всього у
заходах прийняло участь - 201 дитина, які мали можливість відвідати спектаклі,
прокататися катером, трамвайчиком «Везунчик». 58 дітей із солдатських сімей
отримали портфелі з канцелярським начинням до школи. Для дорослих проведені
2 тренінгових заняття, інформаційна зустріч з юристами та представниками
влади, виїзне заняття у військовій частині, боулінг-турнір. Ці заходи відвідало
97 осіб. Протягом 3-х місяців за запитом учасників АТО та членів їх родин було
розповсюджено 1000 екземплярів спеціалізованої літератури «Повернення до
мирного життя». Відзнятий відеоролик соціально-психологічного направлення
«Привиди Байдужості».
Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» в
рамках свого проекту розробила концепцію застосування безпілотних комплексів
(БАК) для повітряного фото та відео спостереження, а також побудови
ортофотопланів території м.Вінниця. Використання безпілотних комплексів
дозволяє значно покращити ефективність роботи муніципальної поліції завдяки
можливості спостереження за великою площею з необхідної висоти, зокрема
дозволяє з достатньою точністю визначати координати місць горіння.
В червні 2015 року для представників громадських організацій були
проведені 2 семінари із залученням працівників муніципалітету м.Любліна
(Польща) та представників ВАОМС «Асоціації міст України» і Канадського
посольства. У семінарах взяли участь 56 осіб. Учасники ознайомилися з
закордонним досвідом, щодо співпраці громадських об’єднань з органами влади.
До кінця поточного року заплановано провести 2 тренінги з інституційного
розвитку громадських організацій у м.Вінниця.
На виконання п.4 заходів «Програми сприяння розвитку інституцій
громадянського суспільства на 2015-2017 роки» комунальним підприємством
«Інститут розвитку міст» спільно з громадською організацією «Подільська
агенція регіонального розвитку» розроблена концепція Ресурсно-коворкінгового
центру, інкубатора для інституцій громадянського суспільства «Місто зі змістом»
(центру підтримки інституцій громадянського суспільства м. Вінниця).
Концепція передбачає створення майданчика, де представники соціально
активних міських співтовариств зможуть поспілкуватися, обмінятися досвідом і
отримати підтримку в реалізації своїх ідей і проектів. В 2016 році заплановано
проектування ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури місцевого
значення «Особняк» по вул. Пушкіна, 11, проведення ремонтних робіт та
відкриття Центру підтримки інституцій громадянського суспільства м.Вінниця.
Відповідно до заходів програми при Вінницькому міському центрі
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює «Школа волонтерів», в рамках
якої проходить підготовка волонтерів, які бажають брати участь у соціальних
проектах. Протягом року проведено 9 заходів, в яких взяли участь 178 учасників.
З початку 2015 р. до участі у соціальному волонтерському проекті «Best Buddies
Ukraine», спрямованому на соціальну адаптацію дітей та молоді з
інтелектуальною недостатністю, були залучені 8 учасників. 13 жовтня

Вінницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді був
проведений захід за участю учасників АТО та членів їх сімей, за підтримки
волонтерської організації «Волонтер-1».
Волонтери, громадяни США (6 осіб), спільно з Вінницьким міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проводять соціальні проекти «English
Club» для дітей з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, які
перебувають на соціальному супроводі та «Соціальній реабілітація бездомних
осіб м.Вінниця».
З початку 2016 року у місті заплановано запровадити нову програму
«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниця». Вона дозволить вінничанам
надавати свої пропозиції щодо проектів, реалізацію яких, на їхню думку, варто
фінансувати за рахунок міського бюджету. Таким чином жителі міста зможуть
брати безпосередню участь у розвитку міста і вирішенні питань його
життєдіяльності. Вінниця є одним з перших міст в Україні, яке запроваджує
механізм громадського бюджетування.
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В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію директора департаменту правової політики та якості міської ради
«Про хід виконання «Програми сприяння розвитку інституцій громадянського
суспільства на 2015-2017 роки» у 2015 році взяти до відома.
2. Департаменту правової політики та якості міської ради, іншим виконавчим
органам міської ради спільно з департаментом фінансів міської ради щорічно
при формуванні проекту міського бюджету на відповідний рік, передбачати
видатки на фінансування заходів «Програми сприяння розвитку інституцій
громадянського суспільства на 2015-2017 роки».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань з питань законності, депутатської діяльності і етики
(Ю.Зажирко) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку (В. Кривіцький).

Міський голова

С. Моргунов

Департамент правової політики та якості міської ради
Хорошев Володимир Ілліч
Начальник інформаційно-аналітичного відділу

