
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України  
 

Робоча група з питань фінансової підтримки ІГС за рахунок бюджетних коштів, їх оподаткування  

та залучення до надання соціальних послуг 

 

План виконання першочергових заходів щодо реалізації  

Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
 

№ Захід Виконавці від 
Робочої групи 

Виконавці від органів влади Очікуваний результат Строк 
виконання 
для КМУ 

Термін 
виконанн
я по указу 

З метою належної реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, приведення у відповідність з європейськими стандартами національного законодавства 
щодо діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема в частині спрощення процедур їх реєстрації, запровадження європейських механізмів контролю за 
діяльністю інститутів громадянського суспільства, забезпечення їх сталого функціонування, сприяння розвитку місцевої демократії: 

1. Підготовка та подання 
узагальненої інформації щодо 
фінансової підтримки діяльності 
інститутів громадянського 
суспільства за рахунок коштів 
державного та місцевого 
бюджетів, у тому числі щодо 
додержання Порядку 
проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених 
громадськими організаціями та 
творчими спілками, для 
виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка, 
затвердженого 
 
 

Відповідальний:  

Паливода Л. 

Красносільська А. 

 

Залучені:   
Лациба М. 

Руда С  

Мінекономрозвитку: 

Стельмах Олексій Олексійович  

 

СКМУ, Департамент інформації 

та комунікацій з громадськістю:  

Окша Наталія Вікторівна 

 
 
 
 
 

1. Доповідь про стан фін 

підтримки ІГС за рахунок 

бюджетних коштів: обсяги 

коштів, отримувачі, види 

підтримки (статутна, 

проектна, надання 

соціальних послуг), 

напрямки політки, в 

межах яких надається 

підтримка, процедури.  

2. Пропозиції щодо 

вдосконалення фін. 

підтримки ІГС (щодо 

процедур розподілу фін 

підтримки);  

3. Пропозиції щодо 

реагування на можливі 

порушення вимог 

Постанови КМУ 3 1049. 

 

 

до 31 
серпня    
2012 р. 
 

Анкета – 4 

червня 

2012  



Очікуваний результат РГ:  

1. Анкета для отримання 

інформації від органів 

виконавчої влади (для 

розсилання 

Мінекономрозвитку);  

2. Аналіз отриманої  

інформації та підготовка 

тез для доповіді; 

3. Пропозиції щодо 

вдосконалення системи 

фін підтримки ІГС;  

Пропозиції щодо реагування на 

відомі порушення.  
2. Удосконалення Порядку 

проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених 
громадськими організаціями та 
творчими спілками, для 
виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2011 року № 1049, 
передбачивши розширення 
сфери застосування конкурсів. 
для визначення отримувачів 
фінансової підтримки 
 

Відповідальний: 

Красносільська А. 

 

Залучені: 

Руда С. 

Лациба М.   

 

Мінекономрозвитку: 

Стельмах Олексій Олексійович  

 

СКМУ, Департамент інформації 

та комунікацій з громадськістю:  

Окша Наталія Вікторівна 

 

Проект Постанови КМУ про 

внесення змін до Постанови 

№1049, яким:  

- поширити конкурсні 

процедури на 

всеукраїнські ГО 

інвалідів, фізкультурно-

спортивні організації; 

- уточнити процедури 

проведення конкурсу та 

моніторингу виконання 

проектів.  

 

Очікуваний результат від РГ: 
Узгоджені РГ пропозиції до 

тексту проекту Постанови.  

до 31 
серпня  
2012 р. 
 

5 червня 

2012 

3. Узагальнення і подання 
інформації щодо надання 
фінансової підтримки за 
рахунок місцевих бюджетів 

Відповідальний: 

Паливода Л. 

Красносільська А. 

 

 

Мінфін, Департамент фінансів 

соціальної сфери:  

 

СКМУ, Департамент інформації 

та комунікацій з громадськістю:  

1. Доповідь про стан фін 

підтримки відповідних ГО 

за рахунок коштів 

місцевих бюджетів: 

обсяги коштів, 

до 15 
грудня  
2012 р. 
 

Анкета – 7 

червня 

2012  



громадським організаціям 
інвалідів та ветеранів, їх 
спілкам, молодіжним і дитячим 
громадським організаціям. 
 

Залучені: 

Руда С. 

Лациба М.  

Окша Наталія Вікторівна 

 
планування видатків, 

вимоги до отримувачів, 

види підтримки (статутна, 

проектна, надання 

соціальних послуг), 

процедури.;  

2. Пропозиції щодо 

вдосконалення фін. 

підтримки ІГС за рахунок 

коштів місцевих бюджетів 

(щодо планування 

видатків, визначення 

пріоритетів, процедур 

розподілу фін підтримки) . 

 

Очікуваний результат РГ:  

1. Анкета для збору 

інформації від органів 

виконавчої влади (для 

розсилання Мінфіном); 

2. Аналіз отриманої  

інформації та підготовка 

тез для доповіді; 

3. Пропозиції щодо 

вдосконалення;  

Супровід пропозицій щодо 

вдосконалення. 
 
 
 

4. Підготовка проекту Закону 
України про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 
щодо надання об'єднанням 
громадян на конкурсних 
засадах фінансової підтримки 

Відповідальний: 

Красносільська А. 

 

Мінфін, Департамент фінансів 

соціальної сфери: 

 

СКМУ, Департамент інформації 

та комунікацій з громадськістю:  

Окша Наталія Вікторівна 

 

Проект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного 

Кодексу, яким: 

- розширити коло ІГС, які 

мають право на отримання 

фінансової підтримки (напр., 

додати благодійні 

до 31 
серпня 
2012 р. 
 

5 червня 

2012 р.  

 

Проект 

змін до 

Бюджетног

о кодексу 



для виконання завдань 
державної, регіональної 
політики. 
 

організації) 

- розширити напрямки 

політики, у межах та на 

реалізації яких можлива фін 

підтримка ІГС (екологія, 

правова просвіта тощо) 

- закріпити на рівні закону 

конкурсний порядок 

розподілу коштів для фін 

підтримки ІГС.  

Очікуваний результат від РГ:  

1. Узгоджені пропозиції до 

тексту законопроекту;  

Пояснювальна записка з 

фінансово-економічним 

обґрунтуванням збільшення 

видатків на фінансову 

підтримку ІГС 

від 

Мінфіну - 

20 червня 

2012  

5. Підготовка та внесення 
пропозицій щодо 
запровадження механізму 
державного замовлення на 
надання об'єднаннями 
громадян соціальних послуг на 
конкурсних засадах 
 

Відповідальний: 

Гулевська-Черниш 

А. 

 

Залучені: 

Тарабукіна І. 

Суліма О. 

Красносільська А. 

Лациба М. 

Васькович А. 

Паливода Л. 

Шерембей Д.  

Лях Т.  

Мінсоцполітики, Департамент 

соціальних послуг: 

 

СКМУ, Департамент інформації 

та комунікацій з громадськістю:  

Окша Наталія Вікторівна 

 

Пропозиції щодо 

запровадження механізму 

соціального замовлення (з 

ідентифікацією актів, які 

потребують ухвалення/зміни та 

описом таких змін); 

Проекти актів, які потребують 

ухвалення/проекти змін до 

чинних актів; 

 

Очікуваний результат від РГ:  

1. Пропозиції;  

2. Проекти актів, які 

потребують ухвалення/проекти 

змін до чинних актів; 

3. Супроводження пропозицій.  

 

до 31 

серпня 

2012 р. 
 

Визначення 

моделі 

замовлення 

на соц. 

послуги та 

проект 

пропозицій 

щодо її 

запровадже

ння - 20 

червня 

2012  

6. Розроблення і внесення в 
установленому порядку 

Відповідальний: 

Красносільська А.   

24 ОДА, СМДА, КМДА, РМ АРК Проекти регіональних програм 

сприяння розвитку 

до 31 

грудня 

31 червня 

2012 р.  



проектів регіональних цільових 
програм сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
 

 громадянського суспільства  

 

Очікуваний результат від РГ:  

1. Пропозиції щодо фінансової 

підтримки на конкурсних 

засадах проектів ІГС у межах 

таких програм (до тексту 

програм, до процедур розподілу 

такої підтримки та до 

визначення пріоритетів 

підтримки) 

2012 р. 

 


