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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Дорогі друзі! 

Ми пройшли з вами, мабуть, один із 

самих важких років в історії України. 

Революція Гідності, анексія Криму, 

війна на Сході – і усе це майже       

одночасно.  

Важко уявити, які ресурси, людські і 

матеріальні, зараз потрібні, аби подо-

лати наслідки та перетворити життя в 

країні на краще. Аби не розчарувати 

тих, хто вірить, і не зрадити тих, хто 

віддав своє життя і здоров’я за її        

оновлення. 

Сьогодні життя підт-

вердило, що самоор-

ганізація стає дедалі 

затребуваною – і на-

селенням і тими 

представниками вла-

ди, хто відчуває си-

лу народу як реаль-

ного першоджерела цієї влади.    

Сьогодні ми бачимо успіх саме там, де 

люди беруть на себе відповідальність 

за стан справ, співпрацюють та об’єд-

нують зусилля при вирішенні життє-

вих проблем. 

Це стосується, зокрема, тих, 

хто мешкає на звільнених 

від окупантів територіях,  

допомагає армії і тимчасо-

вим переселенцям, тих, хто 

є першопрохідцем у модер-

нізації місцевого самовряду-

вання. 

ВГО «Асоціація сприяння  

самоорганізації населення»  

в 2014 році дедалі нарощу-

вала свою потужність як 

чинника загальнонаціональ-

них та місцевих суспільних 

перетворень. 

В умовах кризи та здійснен-

ня реформ ми спираємося на 

свої можливості як аналітич-

ного центру та мережу осе-

редків та партнерів.  

Підбиваючи підсумки року 

минулого і плануючи майбу-

тнє, можемо впевнено зая-

вити: «разом ми сильніші»! 

Отже, єднаймося, друзі! 
 

Голова Асоціації 

Андрій Крупник  

Висловлюємо щиру подяку за допомогу та 
підтримку діяльності Асоціації в 2014 році: 

Нашим донорам: 

 Міжнародному фонду “Відродження” 

 Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні 

 Шведській Агенції Міжнародного Розвитку  

Нашим партнерам: 

 Асоціації підтримки ОСН та ОСББ, м. Луцьк 

 ГО "Фонд розвитку міста Миколаєва" 

 Громадській організації  “Громадська ініціатива             
Луганщини” 

 Інформаційно-правовому центру "Наше право",                      
м. Львів 

 Інституту аналізу державної та регіональної 
політики, 

 Макіївському об’єднанню розвитку самоорганізації 

 Одеському суспільному інституту соціальних                  
технологій 

 Одеській обласній державній адміністрації 

 Органу самоорганізації населення "Комітет                
мікрорайону "Русанівка" м. Києва 

 Причорноморському центру політичних та              
соціальних досліджень, м. Херсон 

 Центру підтримки громадських і культурних                 
ініціатив "Тамариск", м. Дніпропетровськ 
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Асоціація з 2006 року об’єднує та підтримує тих, 
хто прагне  спільно діяти та покращувати якість 
свого життя  та навколо себе – у громаді.  
 

Стратегічні напрямки діяльності: 

1. Вплив на органи влади для демократизації          
та підвищення соціальної ефективності їхньої    

діяльності. 

2. Вироблення та поширення у суспільстві ідей: 

  самоорганізації,  
  належного врядування,  

  соціального партнерства та взаємодопомоги,  
  становлення громадянського суспільства. 

3.  Сприяння створенню умов для діяльності               
неурядових організацій, органів самоорганізації                                                   

населення, місцевих ініціативних груп, волонтерів. 

ЩО МИ РОБИМО 

Всеукраїнська громадська організація  
«Асоціація сприяння самоорганізації населення» 

МІСІЯ АСОЦІАЦІЇ: 
сприяння розбудові     

громадянського 
суспільства в Україні 

через розвиток 
самоорганізації 

населення та створення 
дієвої системи участі 
громадян в управлінні 
місцевими справами. 

 Досліджує актуальні проблеми 

розвитку суспільства та врядування, 

аналізує державну та місцеву 
політику. 

 Працює над модернізацією 

законодавчої та нормативної бази 

для її ефективності та демократичності. 

 Надає всебічну допомогу та 

консультує щодо створення і роботи 

органів самоорганізації населення, 
застосування усіх форм громадської 
участі у врядуванні. 

 Просвіщає людей щодо участі в 

управлінні місцевими справами та 

громадського контролю, сприяє їхній 
активності та діалогу із владою.  

 Координує діяльність своїх 

осередків у 18 регіонах та містах 

України, ресурсних центрів з розвитку 
місцевої демократії у 10 регіонах. 

 Покращує спроможність громадсь-

ких активістів: проводить навчання 
та круглі столи, конференції, сприяє 
обміну досвідом, створює коаліції. 

Асоціація у своїй роботі: 
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НАША КОМАНДА 

СПІВРОБІТНИКИ 

Андрій Крупник             

Голова Асоціації, 
кандидат політичних наук 

Ганна Трепалюк                   

Заступник Голови з питань 
програмного менеджменту 

В’ячеслав Кіщенко  

Заступник Голови з 
правових питань  

Ірина Пархомець  

Бухгалтер 

Ганна Сакун  

Офіс-менеджер 

Юрій Звеліндовський 

Експерт з питань житлово-
комунального господарства  

Марія Дзюпин                   

Експерт з  
правових питань 

Алла Орлова                   

Експерт з питань  
належного врядування  
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Напрямок «Вплив на органи влади для демократизації та 
підвищення соціальної ефективності їхньої діяльності» 

1. Аналіз політики Одеської обласної  
влади щодо взаємодії з громадськістю 

Можливості впливати на рішення облас-

ної влади для громадян та їх об'єднань 
вкрай обмежені, а ОДА та облрада пра-

цюють недостатньо відкрито  

Керівництву області        

потрібно змінити ставлен-
ня до громадськості та 

розглядати її як партнера 

Згідно з рекомендаціями експертизи: 

  Створено Регіональну раду реформ - 
спеціальний консультативно-дорадчий      

орган для підвищення ефективності реалі-
зації державної політики реформ в області з 

урахуванням регіональної специфіки. 

  Йде лобіювання створення робочих  
груп облради та ОДА з 

підготовки комплексу  
заходів з удосконалення 

місцевої нормативної         
бази для практичного  
залучення громадськості. 

 Просуваються зміни до 
Стратегії розвитку Одесь-

кої області та обласних 
цільових програм. 

Громадська експертиза діяльності Одеської 
обласної влади на предмет залучення гро-

мадян та НУО до управління. 

Крім практики роботи облдержадміністрації та 
облради, проаналізовані регіональні програми, 

стратегії, регламенти, положення та інші                
нормативні документи 

Експертно-соціологічне 

опитування серед    

майже 100 громадських 

активістів та обласних 

чиновників 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ В 2014 РОЦІ 
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2. Просування змін до законодавства 
з питань місцевої демократії 

Наприкінці 2013 року Асоціацією був 

підготовлений та поданий до ВРУ про-

ект нової редакції Закону «Про 

органи самоорганізації населен-

ня» (реєстр. номер 3704-1). Перед 

цим його обговорили та схвалили бага-

то громадських активістів та експертів. 

Законопроект пропонує оновити право-

вий статус, порядок утворення, органі-

зації діяльності, дострокового припи-

нення повноважень і ліквідації органів 

самоорганізації населення (ОСН). 

Під час проходження законопроекту  
через Комітети ВРУ, де він отримав 

схвальні висновки, Мінрегіон опри-
люднив свою редакцію проекту 

Закону «Про органи самоорганізації 
населення». 

Правовий аналіз показав, що урядо-
вий законопроект суперечить         

Конституції України, Європейсь-
кій хартії місцевого самовряду-

вання та містить чимало значних ри-
зиків для розвитку ОСНів та реальної 

місцевої демократії у цілому. 

Асоціація провела широку кампа-

нію проти схвалення цього законоп-

роекту. Була проведена прес-
конференція в Українському кризо-

вому медіа-центрі, кампанія в соцме-
режах, надіслані листи від громадсь-

кості до Мінрегіону з проханнями зня-
ти з розгляду законопроект та реаль-

но залучити громадськість до процесу 
зміни діючого закону. 

В результаті Мінрегіон погодився  
провести експертне обговорення 

положень та відмінностей різних про-
ектів Законів України «Про органи са-

моорганізації населення», яке пройш-
ло 9 жовтня 2014 р.  

Експерти Асоціації та лідери органів 
самоорганізації населення висловили 

на обговоренні свою думку щодо   
низької якості законопроекту, який 

висуває Мінрегіон, та неприпустимос-
ті його прийняття. Цю позицію підтри-

мали і присутні на заході представни-
ки Всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування.  

У підсумку термін прийняття  нового 

закону було подовжено, а законопро-
ект Мінрегіону відправлений на  

доопрацювання. 

В той же час у зв'язку з обранням но-
вого складу Верховної Ради України 

законопроект №3704-1 (підготовлений 
Асоціацією сприяння самоорганізації 

населення) був знятий з розгляду.  

Така ж доля спіткала проект Закону 

України «Про загальні збори 
(конференції) членів територіа-

льної громади за місцем прожи-
вання» (№3747), який також був 

напрацьований експертами Асоціації. 
Він в 2014 році був одностайно схва-

лений профільним Комітетом ВРУ. 

Тому в найближчих планах Асоціації 

— подати вказані законопроекти 

на розгляд вже нової каденції украї-
нського Парламенту. 

Напрямок «Вплив на органи влади для демократизації та 
підвищення соціальної ефективності їхньої діяльності» 
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3. Моніторинг роботи органів виконавчої 
влади зі зверненнями громадян 

Асоціація та Одеський суспільний    

інститут соціальних технологій разом з 
коаліцією неурядових організацій із 

Києва, Луганська, Львова та Миколає-
ва другий рік поспіль проводять      

моніторинг якості роботи телефон-
них «гарячих ліній» центральних 

органів виконавчої влади (ЦОВВ).  

Нову перевірку розпочато восени      

2014 року за підтримки Міжнародного 

фонду ―Відродження‖. Перевірено 

якість роботи «гарячих ліній»,      
оперативність та адекватність реагу-

вання влади на звернення громадян. 

На основі результатів моніторингу    

готується до видання в 2015 році ана-

літичний звіт та рейтинг 30 най-
більш затребуваних «гарячих лі-

ній» органів виконавчої влади та ре-
комендації Кабінету Міністрів Украї-

ни, керівникам ЦОВВ, Державної уста-
нови «Урядовий контактний центр». 

Напрямки покращення роботи урядо-

вих телефонних «гарячих ліній» бу-
дуть обговорені з представниками 

ЦОВВ на круглому столі в Києві. 

Напрямок «Вплив на органи влади для демократизації та 
підвищення соціальної ефективності їхньої діяльності» 

 

В межах  
моніторингу 

Здійснено 450 контрольних телефонних         
звернень на найбільш затребувані «гарячі лінії».  

Особливу увагу при зверненнях приділено              
питанням, пов’язаним із проблемами вимуше-

них переселенців з Донбасу та Криму. 

Зібрано та проаналізовано               
нормативні документи, якими       

регламентується робота «гарячих 
ліній» ЦОВВ та Державної установи 

«Урядовий контактний центр» 

Перевірено рівень 
інформування       

громадськості про 
роботу телефонних 
«гарячих ліній» на 

офіційних веб-
сайтах та газеті 

“Урядовий кур’єр” 

З’ясована                
кількість звер-

нень на кожну з                       
телефонних 

«гарячих ліній»  
Кабміну та ЦОВВ 
за 2013–2014 роки  
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Потужний поштовх для розвитку органів 
самоорганізації населення у містах та  

селах дають регіональні Ресурсні 
центри для цих об’єднань.  

Вони діють у Дніпропетровську, Києві,  
Луцьку, Львові,  Миколаєві, Рівному, 

Херсоні, Луганській та Донецькій 
областях.  

Асоціація вже третій рік супроводжує і 
координує діяльність мережі Ресурсних 

центрів. 

Консультує, проводить навчання та 
стажування для фахівців, забезпечує 

спілкування та обмін досвідом між 
центрами, допомагає досліджувати 

політику місцевої влади та просувати 
зміни до неї. 

1. Підтримка регіональних        
Ресурсних центрів для ОСНів 

Органи самоорганізації 
населення (ОСН): 

представницькі органи, що 
створюються жителями 
громади або її частини для 
вирішення питань місцевого 
значення.  

Це будинкові, вуличні, кварта-
льні , сільські, селищні коміте-
ти, комітети мікрорайонів,  

ОСН – інструмент для задо-
волення інтересів та потреб 
жителів, вирішення їхніх соці-
альних та побутових про-
блем, покращення стану жи-
тла та територій, громадсь-
кого контролю за діяльністю 
місцевої влади.  

 

Ресурсні 
центри  

Проводять   
навчання для 
громадських 

активістів 

Захищають      
інтереси                    

жителів в орга-
нах влади, суді 

Розробляють 
та просувають 

проекти           
рішень органів 
влади в сфері 

місцевої               
демократії 

Надають консультації, 
ресурси та допомага-

ють громадянам: 

  реалізувати ініціати-
ви щодо участі у         

розвитку громади,   

  створити та забез-
печити роботу органу 

самоорганізації                    
населення, 

  контролювати               
надання житлово-

комунальних, соціаль-
них та інших послуг. 

Напрямок «Сприяння створенню умов для діяльності НУО, 
ОСН, локальних ініціативних груп, волонтерів» 
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ШКОЛА                        
САМООРГАНІЗАЦІЇ 

 

Фахівці Ресурсних центрів 
для ОСНів з регіонів пройшли 

навчання під час дводенної 
«Школи самоорган ізац і ї        

населення» в місті Одесі.  
Вони відвідали органи самоор-

ганізації населення, зустрілися 
із керівниками ОСНів, НУО та 

органів місцевої влади. 

Експерти Асоціації відвідали ко-

жен з дев'яти Ресурсних центрів 
з консультативними візитами. 

Під час візитів пройшли круглі 
столи, зустрічі та міні-семінари 

за участю представників громад-
ських організацій, органів місце-

вої влади, органів самоорганіза-
ції населення та ЗМІ. 

Асоціацією запроваджено практи-
ку щоквартальних зустрічей 

мережі Ресурсних центрів. 
Зустрічі пройшли в Макіївці, Харко-

ві, Івано-Франківську та Херсоні. 

Вони доповнювалися семінарами   

на такі теми: «Використання 

ОСНами форм місцевої демократії», 
«Підвищення  інформац ійно ї 

спроможності ОСНів», «Розвиток 
місцевої нормативної бази для 

сприяння діяльності ОСНів та участі 
громадськості». 

Напрямок «Сприяння створенню умов для діяльності НУО, 
ОСН, локальних ініціативних груп, волонтерів» 
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РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ АСОЦІАЦІЇ    
ТА РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ  В 2014 РОЦІ: 

 Київська міська рада 13.11.2014 ухвали-
ла Положення про здійснення ОСНа-
ми контролю за якістю проведення 
ремонтів у житлових будинках міста, 
переданих до сфери управління райдер-
жадміністрацій. 

 Херсонська міська рада 12.09.2014 ух-
валила «Порядок здійснення контро-
лю з боку будинкових комітетів за 
обсягом та якістю надання послуг з 
утримання будинків і споруд та прибуди-
нкових територій». Порядок розробили 
експерти Ресурсного центру для ОСН мі-
ста Херсона. 

 У Дніпропетровську прийнято міськра-
дою Програму розвитку органів са-
моорганізації населення та Поло-
ження  про органи  самоорганізації 
населення в м. Дніпропетровську.  

 Будинковий комітет у Івано-Франківську 
через суд довів своє право на при-
будинкову територію, що була заха-
ращена підприємцем-орендарем.   

 Судовий супровід справи здійснили 
 юристи Ресурсного центру для ОСНів 
 зі Львова. 

 Чотири ОСНи з Миколаївщини отримали 
міні-гранти на реалізацію власних 
проектів, спрямованих на покращення 
благоустрою, санітарного стану терито-
рій, транспортного сполучення. 

 Через суд були скасовані рішення ви-
конкому Миколаївської міської ради що-
до підвищення тарифів на послуги із 
вивезення сміття та утримання будинків, 
споруд та прибудинкових територій, які 
раніше були ухвалені з грубим порушен-
ням законів. 

 Створено 31 новий ОСН, легалізовано 
64 ОСНи в 9 регіонах. 

 Фахівцями Ресурсних центрів надано   
загалом біля 2 000 консультацій. 

 1479 осіб відвідали навчальні заходи, 
біля 600 осіб взяли участь в круглих 
столах та зустрічах, проведених РЦ. 

  

Партнери Асоціації  
в регіонах: 

 Асоціація підтримки ОСН  
та ОСББ, м. Луцьк 

 Громадська організація 
“Громадська ініціатива 
Луганщини” 

 Громадська організація 
"Центр підтримки 
громадських і культурних 
ініціатив "Тамариск",                    
м. Дніпропетровськ 

 Інститут аналізу державної 
та регіональної політики,   
Луцьк-Рівне  

 Інформаційно-правовий 
центр «Наше право»,               
м. Львів 

 Київський міський 
осередок ВГО "Асоціація 
сприяння самоорганізації 
населення" 

 Макіївське об’єднання 
розвитку самоорганізації 

 Причорноморський центр 
політичних та соціальних 
досліджень, м. Херсон 

 Фонд розвитку міста            
Миколаєва 

Напрямок «Сприяння створенню умов для діяльності НУО, 
ОСН, локальних ініціативних груп, волонтерів» 
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Партнерські Ресурсні 

центри для органів са-
моорганізації в 5 регіо-

нах в 2014 році розши-
рили сферу своєї ком-

петенції. 

За допомогою Асоціації во-

ни почали займатися роз-
витком всіх законних 

форм громадянської участі 
в самоврядуванні. 

Це Ресурсі центри у містах 
Дніпропетровську, Ми-

колаєві, Львові, Луцьку 
та Кіровограді.  

2. Розвиток ресурсних центрів 
громадянської участі  

Асоціація провела для 10     

лідерів та фахівців РЦ      
триденну «Школу трене-

рів» за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольс-

тва США в Україні. 

Учасники Школи навчилися 
розробляти програми на-

вчань, підвищили свою 
компетенцію в сфері робо-

ти з аудиторією навчальних 
та інших заходів, передачі 

знань та навичок аудиторії, 
модерації та фасілітації, поси-

лення мотивації аудиторії до 
змін поведінки.  

Ці фахівці в подальшому бу-
дуть займатись організацією 

тренінгів, семінарів, круглих 
столів в своїх регіонах, мета 

яких – залучення громадян 

до участі у місцевих справах, 
налагодження діалогу між 

громадянами та владою. 

Напрямок «Сприяння створенню умов для діяльності НУО, 
ОСН, локальних ініціативних груп, волонтерів» 

Для просвіти жителів 
видано 1000 буклетів 
“Твоє право на владу.    

Як громадяни впливають 
на вирішення місцевих 

питань.”  

http://samoorg.com.ua/blog/2015/01/31/buklet-tvoye-pravo-na-vladu-vid-asotsiatsiyi-spriyannya-samoorganizatsiyi-naselennya/
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1. Участь органів самоорганізації 
населення в розвитку громад 

Напрямок «Вироблення та поширення в суспільстві ідей самоорганізації, 
самоврядування та становлення громадянського суспільства»  

Асоціація разом з Одеським суспі-

льним інститутом соціальних тех-

нологій в 2014 році досліджувала 

питання участі органів самоорга-

нізації населення в соціально-

економічному розвитку громад. 

Були зібрані та проаналізовані 

практики реалізації ОСНами корис-

них для громад проектів та програм, 

вирішення проблем територій завдяки 

залученню додаткових ресурсів від 

органів місцевої влади, громади, НУО, 

донорських установ, бізнесу.  

Також було досліджено державну та 

місцеву нормативну базу щодо регу-

лювання фінансової діяльності ОСНів 

та їх залучення до соціально-

економічного розвитку громад. 

Результати досліджень були представ-

лені на IX Всеукраїнській науково-

практичній конференції з питань 

самоорганізації населення. 

Конференція пройшла 17-18 листо-

пада в місті Рівному. Її головною те-

мою стала участь органів самоор-

ганізації населення в соціально-

економічному розвитку громад.       

У конференції узяли участь 55 пред-

ставників органів місцевої влади, 

ОСНів, громадських організацій, нау-

ковців з 22 регіонів України. 

Учасники обговорили цікавий досвід 

реалізації ОСНами проектів з розвитку 

громад, форми співпраці ОСНів з 

місцевою владою, іншими установами, 

шляхи залучення ресурсів для покра-

щення якості життя міських та сільсь-

ких мешканців, питання вдосконален-

ня нормативної бази, яка сприятиме 

розвитку громадських ініціатив. 

На конференції було 
презентовано нове 
видання Асоціації: 
Організація ефекти-
вної соціальної ро-
боти на базі органів 
самоорганізації на-
селення. Кращий 
досвід та методичні 
рекомендації.  

http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/Organizatsiya-sotsialnoyi-roboti-na-bazi-OSN.pdf
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/Organizatsiya-sotsialnoyi-roboti-na-bazi-OSN.pdf
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/Organizatsiya-sotsialnoyi-roboti-na-bazi-OSN.pdf
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/Organizatsiya-sotsialnoyi-roboti-na-bazi-OSN.pdf
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/Organizatsiya-sotsialnoyi-roboti-na-bazi-OSN.pdf
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/Organizatsiya-sotsialnoyi-roboti-na-bazi-OSN.pdf
http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/Organizatsiya-sotsialnoyi-roboti-na-bazi-OSN.pdf
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2. Веб-портал                          
«Самоорганізація  в громаді» 

Асоціація адмініструє    популярний 

інтерактивний веб-портал «Само-

організація в громаді».  

Портал працює за для того, щоб підт-

римати активних людей у прагненні 

спільно вирішувати проблеми їхніх бу-

динків, територій та сусідів, покращува-

ти своє життєве середовище, створити 

для них комунікаційний простір. 

Майже щоденно на сайті оновлюються 

тематичні новини, є багато методич-

них, інформаційних, аналітичних 

матеріалів з питань розвитку місцевої 

демократії, громадського контролю. 

Можна отримати корисні документи 

для роботи органів самоорганізації 

населення, відбувається консульту-

вання відвідувачів. 

Біля 200 користувачів регулярно отри-

мують на електронну пошту інфор-

маційний бюлетень з новинами сайту. 

За 2014 рік відвідуваність порталу 

http://samoorg.com.ua  зросла на 50%, 

на початок 2015 року ньому було зареє-

стровано 80 користувачів. 

Сайт є мультиблоговим, тобто кожен 

зареєстрований користувач може легко 

розміщувати на ньому власні тематичні 

новини.  

Сторінка порталу на Facebook: 
https://www.facebook.com/
AssociationofSelforganizationAssistance 

Напрямок «Вироблення та поширення в суспільстві ідей самоорганізації, 
самоврядування та становлення громадянського суспільства»  

http://samoorg.com.ua/
http://samoorg.com.ua/
http://samoorg.com.ua
https://www.facebook.com/AssociationofSelforganizationAssistance
https://www.facebook.com/AssociationofSelforganizationAssistance
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Протягом 2014 року багато уваги 

було приділено організаційному  
розвитку Асоціації.  

Розроблені, ухвалені керівними органа-

ми та впроваджені нові політики та про-
цедури управління та операційної діяль-

ності персоналу.  

Наприкінці року Асоціація успішно 
пройшла фінансовий та організацій-
ний аудит.  

Керівники та фахівці Асоціації взяли 

участь у навчанні з різних аспектів роз-
витку НУО, ознайомились з досвідом 

аналітичних центрів з Прибалтики.  

Асоціація стала дійсним членом Офісу 
зв'язків українських аналітичних 

центрів у Брюсселі. 

 
Нові організаційні документи,            
що ухвалені та введені в дію: 

 Етичний кодекс Асоціації  

 Антикорупційна політика Асоціації  

 Політика залучення коштів та план 
фандрейзингу на 2015-2017 роки  

 Положення про забезпечення 
недискримінації та ґендерної рівності 

 Екологічна політика Асоціації  
(«Зелений офіс») 

 Положення про зовнішнє оцінювання 
(рецензування) аналітичних матеріалів  

 Положення про систему внутрішнього 
контролю діяльності 

 Положення про стратегічне та 
фінансове планування і контроль  

 Положення про планування, 
впровадження, моніторинг та оцінку 
проектів 

 Положення про документообіг  

 Фінансові політики та процедури  

Вдосконалені існуючі документи: 
 Статут Асоціації  

 Стратегія діяльності на 2014-2017 рр.  

 Стратегія комунікації Асоціації 

 Положення про конфлікт інтересів  
Наприкінці жовтня в Рівному           

відбулися Загальні збори Асоціації.  

Учасники зборів заслухали звіт голови 
Асоціації Андрія Крупника про діяльність 

організації у 2013-2014 рр. Учасники 
зборів схвалили роботу Правління і кері-

вництва Асоціації за цей період. 

Були визначені завдання та пріорите-
ти діяльності Асоціації на наступні роки. 
Учасникам зборів затвердили нову реда-

кцію Статуту, Стратегію діяльнос-
ті ВГО на 2014-2017 рр. та інші орга-

нізаційні документи. 

Обраний новий склад керівних органів. 
Головою Правління стала Тетяна Кіріл-
лова, її заступниками - Михайло Золо-

тухін та Андрій Нєстєрков. Головою 
Асоціації (виконавчого органу) - Андрій 

Крупник, заступниками Голови - Ганна 
Трепалюк та В’ячеслав Кіщенко. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АСОЦІАЦІЇ  

Новий склад Правління: 
Голова Правління:  

 Кіріллова Тетяна Юріївна  

Заступники Голови: 

 Золотухін Михайло Євгенович 

 Нєстєрков Андрій Євгенович 

Члени Правління: 

 Гайдучик Ірина Іванівна 

 Головкіна Олена Анатоліївна 

 Пилипенко Анжеліка Анатоліївна 

 Рева Андрій Олексійович 

 Савчук Олег Анатолійович 

 Семеняченко Ігор Валентинович 
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2014 РІК (в грн)  
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SUMMARY OF ANNUAL REPORT  

Association for Community Self-

Organization Assistance is an All-Ukrainian 

NGO registered in 2006.  

It brings together those who are involved in the 

development of community self-organization 

and local democracy and who advocate the ide-

as of self-government and civil society. The 

NGO has its cells in 18 regions of Ukraine. 

Mission: to promote the development of civil 

society in Ukraine through the development of 

community self-organization and creation of an 

effective system of public involvement in local 

development. 

The Association acts in such areas: 

1) the impact on public authorities towards their 

democratization and increased the social effi-

ciency of their policies; 

2) the development and dissemination of ideas 

of self-government, self-organization and civil 

society development; 

3) facilitating the creation of conditions for 

NGOs, community organizations, civic action 

groups, volunteer activity. 

Donors: International Renaissance Foundation, 

US Embassy in Ukraine, SIDA, UNDP, Eurasia 

Foundation.   

Activity of Association in 2015:  

Support to regional Resource Centers                

for Public Self-Organization Bodies 

Association has created a network of 10 regional 

Resource Centers to promote public self-

organization and is currently coordinating them, 

working closely with the authorities.  

The training course "School of Community Self-

Organization" was conducted for the staff of Re-

source Centers, advisory visits were made to 

each of them; they receive assistance for their 

activities, including for the preparation, public 

discussion and lobbying for their draft local reg-

ulations. 4 quarterly meetings of Network was 

held with seminars. 

Association conducts the multiblog portal for 

community activists "Self-organization in Com-

munity" http://samoorg.com.ua.  

Partner Resource Center in 5 regions in 2014 

expanded the its field of competence. With the 

Association, now they develop all forms of civ-

ic participation in local government.  

Their staff took part in 3-days Training For 

Trainers and have got methodical materials. 

Policy on public participation in decision-

making in the Odessa Region  

The analysis of the policy of the Odessa Oblast 

State Administration and Oblast Council regard-

ing public participation in decision-making and 

implementation processes. Public discussion of 

the results of the analysis and recommendations 

of the authorities was conducted.  

A Regional Reform Council is created -an ad-

visory body to improve government reform in 

Odessa Region.  

Lobbing of changes in local                                  

democracy legislation 

In spite efforts of Ministry of Regional Develop-

ment to promote to the Parliament their new 

edition of draft Law "On Public Self-

Organization Bodies" to bypass the public, 

Association has impeded the promotion of this 

variant, which essentially turns Self-

Organization Bodies into powerless appendages 

of the authorities.   

Association was organized submission and regis-

tration of an alternative draft law by the pub-

lic in Parliament.  

At the same time Parliament has got the Draft 

Law "On General Meetings (Conference) of 

Members of Local Communities at their Place of 

Residence", also developed by the Association. 

Involvement of Public Self-Organization 

Bodies in local  development 

Study and an analysis were made of the practic-

es of involvement of Public Self-Organization 

Bodies in social and economic development of 

communities in Ukraine. The Ninth All-

Ukrainian Conference on this theme was held 

in Rivne city. It was dedicated to the challenges 

of community self-organization. 

Monitoring of the Ukrainian governmental                         

telephone hotlines 

The new monitoring started in autumn 2014.  

Quality of hotlines, efficiency and adequacy of 

response to appeals was tested. 

Analytical Review and Rating the 30 most popu-

lar governmental hotlines that based on the re-

sults of monitoring will be prepared in 2015.  
 

Contacts of Association:  
38, Marazliyivska St., Odessa, 65014, Ukraine 

Tel/Fax: (+38) 048-738-68-30, 097-481-17-27  

E-mail: samoorg@ukr.net    

Web: http://samoorg.com.ua  

Andrii Krupnyk, Chairman 

mailto:samoorg@ukr.net
http://samoorg.com.ua
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Всеукраїнська громадська організація                                  

«АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ                                               

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ» 
 

Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 38 

Телефон/факс: +38 (048) 738-68-30 

Електронна пошта: samoorg@ukr.net 

Веб-сайт: http://samoorg.com.ua 

Facebook: AssociationofSelforganizationAssistance  

 

 

НАШІ КОНТАКТИ  

mailto:samoorg@ukr.net
http://samoorg.com.ua
https://www.facebook.com/AssociationofSelforganizationAssistance

