
Інформація про хід виконання заходів 

Програми розвитку громадянського суспільства у Житомирській області 

на 2016–2018 роки 

у 2018 року 

 
Розробники Програми: управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

Відповідальні  виконавці 

Програми: 

управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації 

Учасники Програми: управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації; 

структурні підрозділи облдержадміністрації; 

дорадчі органи при облдержадміністрації; 

інститути громадянського суспільства області 

Терміни реалізації 

Програми 

2016-2018 роки 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

2 210,00 тис. грн.  

 

Основні джерела 

фінансування Програми 

обласний бюджет 

Використано у 2018 

році  

1 009,1 тис. грн.  

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку громадянського 

суспільства, налагодження співпраці органів влади та інститутів 

громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у формуванні 

та здійсненні державної і регіональної політики, реалізації спільних проектів та 

підтримки ініціатив громадськості протягом 2018 року управлінням 

забезпечено виконання заходів Програми розвитку громадянського суспільства 

у Житомирській області на 2016–2018 роки (далі – Програма).  

Протягом 2018 року організовано та проведено п’ять засідань 

Координаційної ради з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства 

при облдержадміністрації.  

Серед пріоритетних питань – підтримка проектів (ініціатив) інститутів 

громадянського суспільства та ефективне залучення інститутів громадянського 

суспільства до реалізації державної політики з метою підвищення стандартів 

життя. Співголови та члени Координаційної ради долучилися до організації та 

участі у більш ніж 10 заходах: тематичних семінарах, тренінгах, засіданнях за 

«круглим столом» та інших заходах, спрямованих на підвищення рівня 

кваліфікації та ознайомлення з новітніми методиками та процесами державного 

будівництва в умовах активної реалізації пріоритетних реформ. 

У 2018 році з обласного бюджету виділено 1 млн гривень для реалізації 

проектів інститутів громадянського суспільства в рамках Програми. Відповідно 

до затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 27.07.2017 № 755 

Порядку проведення конкурсу з визначення проектів (ініціатив) інститутів 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 



фінансова підтримка (далі – Порядок, конкурс), обласною державною 

адміністрацією організовано та проведено конкурс. Конкурсні пропозиції 

згідно із Порядком були розглянуті та оцінені Координаційною радою, за 

результатами чого було визначено переможців конкурсу, перелік яких 

затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.06.2018 № 

259. 19 проектів інститутів громадянського суспільства – переможців конкурсу 

реалізували свої проекти за кошти обласного бюджету на загальну суму 981,9 

тис. грн: 
№ 

з/п Назва ІГС 
Назва конкурсного 

проекту 

Бюджетне 

фінансування 

(грн.) 

Сума 

використаних 

коштів (грн.) 

1 Благодійна організація 

«Благодійний фонд 

Компас Житомир» 

«Наш тато – герой» 40 500,00  40 199, 70 

2 Благодійна організація 

«Міжнародний 

благодійний фонд 

братів Кузьміних» 

«Крок у майбутнє» 70 400,00  69 972,77 

3 Бердичівська міська 

молодіжна громадська 

організація «Молодь 

обирає життя» 

«Творчість рухає світ» 47 700,00  47 700,00 

4 Громадська організація 

«Житомир, зроби 

голосніше!» 

Гра «Мандрівка 

Житомирщиною!» 

100 000,00  100 000,00 

5 Громадська організація 

«Житомирська обласна 

організація 

Фізкультурно-

спортивного товариства 

«Динамо» України» 

Національно-патріотичне 

виховання, відродження 

національних традицій, 

розвиток  фізичної 

культури і спорту серед 

дітей та молоді 

75 750,00  75 750,00 

6 Громадська організація 

«Житомирська обласна 

громадська організація 

«Клуб «СПОРТ-

МОТО» 

Облаштування авто-

мототреку в с. Оліївка 

Житомирського району 

90 000,00  90 000,00 

7 Громадська організація 

«Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

«Фенікс» 

Закупівля спортивного 

інвентарю та спортивної 

ігрової форми для ДЮСШ 

«Фенікс» 

52 020,00  49 059,00 

8 Громадська організація 

«Довіра» села Хажин 

Бердичівського району 

«Зупинку розмалюй – для 

людей гарний настрій 

подаруй» 

28 787,00  22 687,00 

9 Громадська організація 

«Клуб пам'яті» 

Вшанування пам’яті 

репресованих у 1937-1938 

роках 20 ст. на 

Житомирщині 

99 200,00  99 200,00 

10 Громадська організація 

«Молодіжна 

організація Зерно» 

Музичний соціально-

культурний проект 

«ZERNO ORCHESTRA» 

47 440,00  47 440,00 



11 Громадська організація 

«Новоборівська спілка 

учасників та ветеранів 

АТО» 

Інклюзивно-

реабілітаційний 

майданчик «FULL LIFE» 

99 000,00  99 000,00 

12 Громадська організація 

«Скриня корисних 

справ» 

 «Від ідеї до успіху» 33 300,00  33 300,00 

13 Громадська організація 

«Союз переселенців 

«Мир на долоні» 

Квест «Житомир єднає» 27 000,00  27 000,00 

14 Громадська організація 

«Творча студія 

ДрімСтеп» 

Всеукраїнський шкільний 

кінофестиваль «ЖУК» 

38 200,00  30 091,97 

15 Громадська організація 

«Центр 

хореографічного 

мистецтва ім. Н. 

Скорульської» 

Міжнародна 

хореографічна Асамблея 

ім. Н. Скорульської 

42 000,00  41 996,00 

16 Громадська організація 

«Я – мама!» 

Інтелектуальна 

конференція для 

тінейджерів «OPEN 2018» 

19 400,00  19 400,00 

17 Житомирська обласна 

громадська організація 

«Житомирська обласна 

спілка культури та 

мистецтв інвалідів» 

«Світ відкриває нас» 25 200,00  25 200,00 

18 Житомирська обласна 

громадська організація 

«Милосердя» 

«Сталий спортивний 

розвиток для кожного» 

36 000,00 36 000,00 

19 Молодіжна громадська 

організація «АРТ-

Село» 

«Гончар часу» 27 900,00 27 900,00 

 Протягом 2018 року проведено консультації з громадськістю (засідання 

за «круглим столом», тренінги, електронні консультації тощо) з актуальних 

питань формування та реалізації державної політики за напрямами та питань 

регіонального значення із залученням дорадчих органів, утворених при 

обласній державній адміністрації. Зокрема, електронні консультації з 

громадськістю проводилися на такі теми: Антикорупційної програми 

облдержадміністрації на 2019 рік, Обласної комунікаційної програми «Відкрита 

влада» на 2019-2021 роки, Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у 2019 році, 

обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2020 роки, 

обласної Програми виконання заходів Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021 року», Програми економічного і соціального розвитку 

Житомирської області на 2019 рік, а також про обласний бюджет Житомирської 

області на 2019 рік тощо. Представники громадськості беруть активну участь в 

організації та проведенні заходів, зокрема з нагоди відзначення пам’ятних дат 

та державних свят, у флешмобах, соціальних акціях тощо.  



Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, 

розроблено Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

Житомирською обласною державною адміністрацією у 2019 році, який 

оприлюднено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці 

«Громадянське суспільство» (посилання на публікацію: 

http://oda.zt.gov.ua/images/rozpor/2019/6.pdf).   

 

 

 

 
 


