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Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства “Діалог” на 2023-2025 роки
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розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки”, рішенням
Кропивницької  міської  ради  від  12  травня  2022  року  №  1240  “Про
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вирішення актуальних питань  територіальної  громади Кропивницька  міська
рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  галузеву  Програму  сприяння  розвитку  громадянського
суспільства “Діалог” на 2023-2025 роки”, що додається.

2.  Включити  галузеву  Програму  сприяння  розвитку  громадянського
суспільства “Діалог” на 2023-2025 роки до складу Програми економічного і
соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів
розвитку на 2022 і 2023 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської  ради  з  питань  місцевого  самоврядування,  прав  і  свобод  людини,
депутатської етики та регламенту, з питань бюджету та податкової політики та
секретаря міської ради О.Колюку.

Секретар міської ради    Олег КОЛЮКА

Анна Шенкевич 35 83 73
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І. ПАСПОРТ 
галузевої Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства “Діалог” на 2023-2025 роки 

1. Програма затверджена:
рішенням міської ради 
від "__" _______ року №___    

2. Проєкт Програми погоджено 
рішенням виконавчого комітету 
міської ради від "__"______року 
№___

3. Ініціатор розроблення Програми Відділ  комунікацій  з
громадськістю

4. Розробник Програми Відділ  комунікацій  з
громадськістю

5. Співрозробники Програми -
6. Відповідальний виконавець Програми Відділ  комунікацій  з

громадськістю
7. Учасники Програми Виконавчі  органи

Кропивницької  міської  ради,
Громадська  рада  при
Виконавчому  комітеті
Кропивницької  міської  ради,
сектор  з  превентивної
комунікації  Кропивницького
РУП  ГУНП  України  в
Кіровоградській  області  (за
згодою),  інститути
громадянського  суспільства  (за
згодою)

8. Терміни реалізації Програми 2023-2025 роки
9. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 
(для комплексних Програм)

Бюджет Кропивницької міської
територіальної громади

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
усього, у тому числі:

1736000,00 грн
у т.ч. по роках:
2023 – 516000,00 грн
2024 – 620000,00 грн
2025 – 600000,00 грн

кошти державного бюджету -
кошти обласного бюджету -
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кошти місцевого бюджету 1736000,00 грн
у т.ч. по роках:
2023 – 516000,00 грн
2024 – 620000,00 грн
2025 – 600000,00 грн

кошти інших джерел -
11. Керівник Програми Горбенко Оксана Анатоліївна



5

ІI. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Галузева  програма  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства
“Діалог” на 2023-2025 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до:

Конституції України;
законів  України  від  21  травня  1997  року  №  280/97-ВР  “Про  місцеве

самоврядування”,  від  22  березня  2012  року  №  4572-VI  “Про  громадські
об’єднання”, 05 липня 2012 року № 5073-VI “Про благодійництво і благодійні
організації”, від 19 квітня 2011 року № 3236-VI “Про волонтерську діяльність”,
від 23 квітня 1991 року№ 987-XII “Про свободу совісті та релігійні організації”,
від 25 червня 1992 року №2492-XII “Про національні меншини в Україні”;

указів  Президента  України  від  07 вересня 2021 року № 487/2021 “Про
Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на  2021-2026  роки”,  від  01  грудня  2016  року  № 534/2016  “Про  пріоритетні
заходи  щодо  сприяння  зміцненню  національної  єдності  та  консолідації
українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері”;

постанов Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 № 976 “Про
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів  виконавчої  влади”  (зі  змінами),  від  03  жовтня  2010  № 996  “Про
забезпечення  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної
політики” (зі змінами), від 12 жовтня 2011 № 1049 “Про затвердження Порядку
проведення  конкурсу  з  визначення  програм  (проектів,  заходів),  розроблених
інститутами  громадянського  суспільства,  для  виконання  (реалізації)  яких
надається фінансова підтримка” (зі змінами).

Програма узгоджується зі Стратегією розвитку Кіровоградської області на
2021-2027 роки, Комплексною програмою сприяння розвитку громадянського
суспільства,  інформаційної  та  книговидання  у  Кіровоградській  області  на
період до 2026 року”, затвердженими рішеннями обласної ради від 12 березня
2020 року № 743 та від 17 червня 2021 року № 112; Статутом територіальної
громади  міста  Кропивницького,  Програмою  економічного  і  соціального
розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на
2022 і 2023 роки, затвердженими рішеннями міської ради від 31 січня 2019 року
№ 2303 та від 25 березня 2021 року №173 відповідно.

Програма є логічним продовженням реалізації завдань міської програми
сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  у  місті  Кропивницькому
“Діалог”  попередніх  років.  Вона  спрямована  на  налагодження  комунікацій,
ефективного  діалогу  Кропивницької  міської  ради,  її  виконавчих  органів  з
інститутами  громадянського  суспільства  (далі  —  ІГС),  забезпечення
інклюзивного  та  партисипативного  прийняття  управлінських  рішень,
задоволення  суспільних  інтересів  через  використання  різноманітних  форм
демократії участі, зміцнення національної єдності та патріотизму, забезпечення
додаткових  можливостей  для  реалізації  та  захисту  прав,  свобод  людини  і
громадянина.
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Розроблення Програми обумовлено змінами основних тенденцій розвитку
громадянського  суспільства,  зростанням  його  ролі  в  різноманітних  сферах,
необхідністю  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  в  суспільстві
громадської  ініціативи  та  самоорганізації,  формування  та  діяльності  ІГС,
налагодження  партнерської  взаємодії  між  ІГС  та  органами  місцевого
самоврядування,  що  дозволить  залучати  додаткові  людські,  організаційні,
фінансові  й  технічні  ресурси  для  надання  соціальних  та  інших  суспільно
значущих послуг, за рахунок чого скоротити видатки з бюджету територіальної
громади і запобігти корупційним ризикам.

ІІI. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Становлення  демократичної,  правової  та  соціальної  держави  тісно
пов'язане  з  розвитком  громадянського  суспільства  як  сфери  суспільної
діяльності громадян, що об'єднуються для прийняття спільних рішень, а також
захисту прав та інтересів, досягнення спільного блага, у тому числі у взаємодії з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними
інститутами та бізнесом.

Активне,  впливове  і  розвинене  громадянське  суспільство  є  важливим
елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей
у впровадженні нагальних суспільних змін.

На сьогодні ІГС працюють у більшості суспільних сфер: у сфері захисту
прав людини та громадянина,  представлення інтересів різних груп громадян,
надання соціальних та інших послуг, провадження благодійної та волонтерської
діяльності,  реалізації  освітніх  і  культурних  проєктів,  захисту  довкілля,
проведення  аналізу  реалізації  державної  та  місцевої  політик,  моніторингу
діяльності органів влади, провадження антикорупційної діяльності тощо.

Інститути громадянського суспільства гнучко реагують на зміну суспільних
потреб  унаслідок  дії  внутрішніх  і  зовнішніх  чинників.  Зокрема,  протягом
останніх  років  значна  кількість  громадських,  благодійних,  релігійних
організацій  орієнтувала  свою  діяльність  на  вирішення  проблемних  питань
військовослужбовців, ветеранів війни та громадян, які постраждали внаслідок
збройної агресії російської федерації тощо.

В  умовах  воєнного  стану  громадянське  суспільство,  яке  згуртувалося,
об’єдналося навколо ідеї перемоги нашої держави над окупантом, вийшло на
новий, якісніший рівень розвитку. Волонтери, громадські організації, благодійні
фонди,  представники  різних  церковних  організацій  –  всі  працюють  задля
перемоги України.

Кількість  інститутів  громадянського  суспільства  з  кожним  роком
збільшується.  За даними Головного управління статистики у Кіровоградській
області,  до  Єдиного державного реєстру підприємств  та  організацій  України
станом  на  01  січня  2019  році  було  занесено  883  громадські  об’єднання  та



7

благодійні організації, що діють на території міста Кропивницького та селища
Нового, станом на 01 липня 2022 року таких організацій — 976 (Таблиця 1).

              Таблиця 1
Порівняльна таблиця кількості громадських об’єднань, благодійних
організацій м. Кропивницького та сел. Нового у 2019 та 2022 роках

2019 рік 2022 рік

К-ть громадських об’єднань 719 776

К-ть благодійних організацій 164 200

Всього 883 976

*  Профспілкових  організацій  —  281  станом  на  01.07.2022  року  (інформація  про
кількість профспілкових організацій у таблиці не зазначена, оскільки відсутні дані станом на
2019 рік).

Як показує моніторинг діяльності зазначених організацій, що здійснювався
на підставі  інформації  про їх  активність  у інформаційному просторі,  в  тому
числі  мережі  Фейсбук,  участі  у  заходах,  організованих  міською  радою  або
іншими організаціями, роботи у консультативно-дорадчих органах, активно діє
значно менше організацій, ніж зареєстровано. Проте грунтовних досліджень з
цього  питання  не  проводилося. Бази  даних,  що  формуються  при  реєстрації
інститутів  громадянського  суспільства  практично  не  оновлюються.  Відсутня
інформація щодо кількості  членів організацій.  Водночас у місті  є ІГС, здатні
впливати на суспільні процеси та оперативно реагувати на суспільні виклики.
Серед  представників  ІГС  чимало  лідерів  громадської  думки.  Частина
громадських організацій спроможна залучати іноземні та державні інвестиції
для реалізації проєктів, вирішення соціальних питань, захисту прав громадян.

Одним  із  пріоритетних  завдань  міської  ради  як  органу  місцевого
самоврядування є розвиток ефективної взаємодії з громадськістю, інститутами
громадянського  суспільства  (далі  —  ІГС),  створення  умов  для  громадської
участі у прийнятті управлінських рішень. 

Динаміка  розвитку  громадянського  суспільства  в  місті  є  позитивною.
Представники  інститутів  громадянського  суспільства  входять  до  складу
23 оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів
при виконавчих органах міської ради. Діє Громадська рада при Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради. 

Розроблено та затверджено процедури локальної демократії. 
Налагодженню системного діалогу органів міської влади і громадськості,

створенню  умов  для  участі  громадян  у  розробленні  проєктів  нормативно-
правових актів сприяє проведення консультацій з громадськістю.

Протягом  2019-2022  років  було  проведено  238  публічних  консультацій
(із них електронних — 44): 2019 рік – 73 (6); 2020 рік – 45 (15); 2021 рік – 79
(13); 2022 рік (за ІІІ квартали)– 41 (10) (Діаграма 1).
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                                                                                                                      Діаграма 1
 Інформація про проведені консультації з громадськістю 

(2019-2022 роки)

Під  час  проведення  консультацій  головний  акцент  робився  не  на
кількісному  їх  збільшенні,  а  на  якісному  форматі  проведення.  Вперше
проводилися  консультації  у  формі  світового  кафе,  майстерні  майбутнього,
стратегічних сесій тощо.

Також ІГС було ініційовано проведення громадських слухань, громадської
експертизи діяльності управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської
ради, внесено місцеві ініціативи. 

Для налагодження діалогу громадян та влади у вирішенні різноманітних
соціально  важливих  проблем  використовується  Єдина  платформа  місцевої
електронної  демократії  (скорочено  –  e-DEM),  запропонована  Міжнародною
благодійною організацією “Фонд Східна Європа”. Платформа надає громадянам
легкий  і  зручний  доступ  до  використання  кількох  інструментів  електронної
демократії:  сервісів  “Місцеві  електронні  петиції”,  “Громадський  бюджет”,
“Електронні консультації з громадськістю”. 

Серед  важливих  інструментів  участі  —  проведення  конкурсу  програм
(проєктів) інститутів громадянського суспільства “Дієві ініціативи”. Вперше у
2021 році  громадські  організації,  переможці  конкурсу,  отримали  можливість
реалізовувати  проєкти  за  фінансової  підтримки  з  бюджету  Кропивницької
міської ради. 

Водночас  аналіз  взаємодії  влади  та  ІГС  свідчить  про  наявність  низки
проблем,  що  є  актуальними  як  для  суспільства  в  цілому,  так  і  для  органів
місцевого самоврядування. Попри створену нормативно-правові базу для участі
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громадськості  у  прийнятті  рішень  реальна  зацікавленість  та  готовність  до
співпраці  не  є  високою,  організації  громадянського  суспільства  органами
місцевого самоврядування залучаються не повною мірою. 

У 2022 році відділ комунікацій з громадськістю провів з представниками
ІГС  низку  зустрічей  з  використанням  методу  фокус-груп  для  вивчення  та
аналізу розвитку громадянського суспільства міста Кропивницького. Однією з
форм роботи у фокус-групах було анкетування. 

Оцінюючи рівень  розвитку  громадянського суспільства,  45.7% опитаних
представників ІГС визначили як середній,  40% як дуже високий та високий,
14.3% як низький і дуже низький (Діаграма 2). 

                                                                                                          Діаграма 2

Більшість опитаних серед основних завдань ІГС виділяють захист прав і
свобод громадян (74,3%), контроль за діяльністю влади (68,6%) волонтерську
допомогу  військовим (65,7%),  захист  соціально  вразливих категорій  (60,0%),
допомогу переселенцям (54,3%) (Таблиця 2). 

                                                                                                            Таблиця 2

Відповіді представників ІГС на питання “Чим, на Вашу думку, повинні
займатися у першу чергу громадські організації?” (можна було обрати

декілька варіантів)

%

Контролювати діяльність влади 68,6

Надавати людям юридичну та іншу допомогу в обстоюванні своїх прав 74,3

Захищати соціально уразливі соціальні групи 60,0

Організовувати культурне дозвілля людей 42,9

Боротися з незаконними забудовами 34,3

Проводити  незалежні  аналітичні  дослідження  та  пропонувати  способи
вирішення соціальних проблем

51,4

Об'єднувати людей зі спільними інтересами 48,6

Організовувати акції протесту, якщо рішення влади завдаватимуть шкоди 37,1
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Допомагати військовим та волонтерам 65,7

Допомагати переселенцям 54,3

Інше 2,9

Вважаю, що діяльність таких організацій взагалі не потрібна 2,9

Важко сказати 0

Здійснений  за  участю  ІГС  SWOT-аналіз  громадянського  суспільства
дозволяє виокремити нижче зазначені слабкі сторони та проблеми. 

Громадські  організації  не  завжди залучаються  до обговорення  проєктів
цільових програм соціально-економічного розвитку,  ще рідше –  до розробки
нормативно-правових актів.

Не  використовується  експертний  потенціал  організацій  громадянського
суспільства для реалізації суспільно-важливих завдань та надання соціальних
послуг.

Серед  ІГС  відсутні  сталі  коаліції  та  мережі,  засновані  на  спільних
цінностях.

Низький  рівень  організаційної  та  інституційної  спроможності  ІГС,
мотивації до саморозвитку.

Низький  рівень  фінансового  забезпечення  діяльності  ІГС,
недиверсифіковані джерела фінансування.

Наявність великої кількості фейкових та кишенькових організацій.
Відсутність мотивації до змін.
Низький рівень діджиталізації. 
Системно  не  поширюється  інформація  про  успішні  проєкти,  що  були

реалізовані ІГС в місті протягом певного періоду часу. 
На заваді ефективному вирішенню питань щодо сприяння розвитку ІГС та

налагодження  конструктивної  взаємодії  органів  влади  з  громадськими
організаціями є в тому числі і недостатня кваліфікація посадових осіб місцевих
органів місцевого самоврядування щодо роботи в даному напрямі. 

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства у
м.  Кропивницькому  має  стати  прийняття  та  реалізація  міської  програми
сприяння розвитку громадянського суспільства на 2023 – 2025 роки “Діалог”. 

Вона дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення
процесу взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства, а
також сприятиме розвитку громадської активності в цілому.

Програма  розширить  сферу  відповідальності  органів  місцевого
самоврядування щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також
стане  стимулом  для  громадських  організацій  у  налагодженні  співпраці  з
органами  влади  і  підсилить  відповідальність  за  результативність  цієї
співпраці. 
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Одним  із  сучасних  трендів  розвитку  держави  є  курс  на  цифровізацію
суспільного життя, тому виникла потреба у розширенні онлайн-сервісів, в тому
числі і для громадського сектору. Зокрема, заплановано створення вебпорталу
“Платформа  інститутів  громадянського  суспільства”  (далі  -  Платформа)  зі
зручним  користувацьким  інтерфейсом,  необхідною  інформацію  про  ІГС.  Це
забезпечить  додаткову  можливість  громадськості  не  тільки  активно
реалізовувати  свої  ініціативи,  а  й  долучатися  до  участі  у  заходах  інших
організацій,  залучати  партнерів,  що  сприятиме  налагодженню  комунікації
влада-ІГС-бізнес. Через Платформу також планується налагодження організації
та  проведення  конкурсу  проєктів  “Дієві  ініціативи”,  збір  пропозицій  щодо
проведення консультацій з громадськістю.

Реалізація  Програми  і  надалі  сприятиме  проведенню  навчальних
семінарів  для  фахівців  органів  місцевого  самоврядування  та  представників
інститутів  громадянського  суспільства  з  питань  проведення  громадської
експертизи,  консультацій  з  громадськістю,  інших  механізмів  участі
громадськості у вирішенні питань місцевого значення; організації навчальних
тренінгів для інститутів громадянського суспільства міста за проблематикою
їх інституційного та професійного розвитку; підвищенню ефективності роботи
Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької  міської  ради;
проведенню  спільних  заходів  з  ІГС  щодо  відзначення  державних  свят,
вшанування  борців  за  незалежність  України,  популяризації  державної
символіки та утвердження національно-патріотичної ідеї.

ІV. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою  програми  є  залучення  громадян  до  процесів  реалізації  міської
політики,  налагодження  ефективної  взаємодії  міської  ради  з  ІГС  на  засадах
партнерства,  популяризація  інструментів  участі,  підтримка  громадської
ініціативи,  сприяння  утвердженню  національної  ідеї,  впровадження  у  сферу
громадських відносин принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності.

V. НАПРЯМИ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Основні напрями Програми відповідають напрямам Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, пріоритетним заходам
щодо сприяння зміцненню національної  єдності  та  консолідації  українського
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері:

забезпечення  ефективних  процедур  громадської  участі  у  формуванні  та
реалізації  державної  політики  на  національному  та  регіональному  рівнях,
вирішенні питань місцевого значення;

створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку
інститутів громадянського суспільства;

створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці;
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сприяння  формуванню  національної  свідомості,  патріотизму,  розвитку
української державності,  популяризації  державної символіки, толерантності  у
суспільстві, гармонізації міжнаціональних відносин.

Програма передбачає проведення заходів, спрямованих на залучення ІГС та
громадськості  до  процесів  формування  і  реалізації  державної,  регіональної,
місцевої політик, зокрема шляхом  створення на місцевому рівні сприятливого
середовища  для  діяльності  ІГС;  вироблення  прозорих  механізмів  підтримки
міською  радою  суспільно  корисної  діяльності  ІГС,  їх  проєктів;  розширення
участі  ІГС  міста  у  процесах  вироблення  і  реалізації  органами  місцевого
самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих
органів, популяризацію інструментів участі.

Основними завдання програми є:
1)  налагодження  дієвого  діалогу  Кропивницької  міської  ради  з

громадськістю,  ІГС,  забезпечення  відкритості  та  прозорості  її  діяльності  з
метою формування зрозумілої громадянам політики міської влади шляхом:

проведення  заходів  за  участю  громадськості,  представників  ІГС  щодо
створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства; 

пошуку нових форматів взаємодії влади і громадськості під час проведення
форуму розвитку громадянського суспільства;

залучення  представників  громадськості  до  процесу  вироблення  й
експертизи  на  міському  рівні  важливих  соціально-економічних  і  суспільно-
політичних рішень;

впровадження  ефективного  механізму  налагодження  комунікацій
“виконавчі  органи  міської  ради  —  інститути  громадянського  суспільства  —
бізнес ;

удосконалення  інструментів  партисипації,  залучення  кропивничан  до  їх
використання через підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів,
проведення тренінгів, воркшопів тощо;

узагальнення інформації про кращі практики взаємодії;
вивчення міжнародного та українського  досвіду щодо взаємодії влади з

ІГС;
моніторингу стану розвитку громадянського суспільства, участі громадян у

формуванні місцевої політики;
проведення публічних консультацій за участю професійних медіаторів та

фасилітаторів;
налагодження ефективної взаємодії Кропивницької міської ради з ІГС через

залучення  їх  представників  до  роботи  у  консультативно-дорадчих  органах,
зокрема  Громадській  раді  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької  міської
ради;

2)  створення  сприятливих  умов  для  формування  та  інституційного
розвитку організацій громадянського суспільства через:

підтримку ініціатив національно-патріотичного спрямування;
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виділення  ІГС  на  конкурсній  основі  фінансової  підтримки  з  бюджету
Кропивницької міської ради для реалізації проєктів (заходів);

забезпечення  умов  для  об’єднання  усіх  послуг  та  можливостей  ІГС  та
переведення їх у онлайн-формат через створення Платформи;

3)  підвищення  рівня  правової,  політичної  культури  мешканців  щодо
захисту їх прав і свобод шляхом:

проведення  інформаційно-комунікаційних  кампаній,  семінарів,  тренінгів,
воркшопів для ІГС та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

висвітлення  на  офіційному вебсайті  міської  ради,  в  соціальних мережах
питань,  пов’язаних  з  розвитком  громадянського  суспільства,  наповнення
інформаційними матеріалами розділу “Громадянам”- “Громадська участь”;

4)  удосконалення  механізму  залучення  громадян  до  проведення  заходів
національно-патріотичного спрямування, в тому числі з вшанування захисників
України, шанобливого ставлення до історичного минулого міста і  держави, її
символіки  шляхом  проведення  загальноміських  офіційних  заходів  з  нагоди
державних свят, пам’ятних дат.

Напрями  реалізації  та  заходи  галузевої  Програми  сприяння  розвитку
громадянського суспільства “Діалог”  наведені у додатку 1. 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація програми дасть змогу:
забезпечити конструктивну співпрацю міської ради, її виконавчих органів

з ІГС;
підвищити  якість  рішень,  прийнятих  міською  радою  та  її  виконавчим

комітетом;
підвищити рівень транспарентності у роботі виконавчих органів міської

ради;
активізувати  участь  ІГС  та  громадськості  у  формуванні  та  реалізації

державної,  регіональної та місцевої політик, у житті  територіальної громади,
волонтерському русі, благодійництві та меценатстві;

підвищити  рівень  довіри  жителів  міста  до  міської  ради,  її  виконавчих
органів та ІГС міста; 

активізувати  діяльність  консультативно-дорадчих  органів,  зокрема
Громадської ради при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради; 

створити  дієві  механізми  залучення  ІГС  до  розробки  і  впровадження
соціально значущих проєктів;

створити  систему  інформаційної  підтримки  процесу  розвитку
громадянського суспільства та доступу громадян до інформації;

підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів, спрямованих
на вирішення суспільно важливих питань, фінансування заходів ІГС;
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збільшити  можливості  залучення  позабюджетних  надходжень  для
реалізації ІГС суспільно значущих заходів — як самостійних, так і спільних з
виконавчими органами міської ради, спрямованих на вирішення актуальних для
Кропивницької міської територіальної громади питань; 

зміцнити  дух  патріотизму,  національно-державної  свідомості  у
суспільстві.

Кількісні та якісні показники, що характеризують результати Програми,
наведені у додатку 1.

VІI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Строк реалізації виконання Програми — 2023-2025 роки. 
Загальний  обсяг  коштів,  що  спрямовуються  на  виконання  Програми,

становить 1736000,00 грн: 2023 рік — 516 000 грн, 620 000 грн, 600 000 грн.
Фінансове  забезпечення  заходів,  реалізація  яких  передбачається  цією

Програмою,  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  бюджету  Кропивницької
міської територіальної громади у межах реального фінансового ресурсу, а також
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення програми наведене у додатку 2.

VІІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безпосередній  контроль  за  виконанням  заходів  і  завдань  Програми
здійснює відділ комунікацій з громадськістю, як розробник Програми, за цільовим
та  ефективним  використанням  коштів  —  відділ  бухгалтерського  обліку,  як
головний розпорядник коштів.

Розробник  Програми  щокварталу  та  за  підсумками  року  проводить
обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та подає департаменту  
з питань економічного розвитку узагальнену інформацію про стан та результати її
виконання, зазначаючи:

обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію заходів Програми;
відповідність виконаних заходів запланованим;
фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність

запланованим результатам;
кількісні  показники  щодо  проведених  консультацій  з  громадськістю,

рекомендацій від ІГС, які були враховані виконавчими органами;
кількість  та  стан  виконання  проєктів  ІГС,  спрямованих  на  вирішення

пріоритетних завдань  місцевої  політики,  що реалізуються  за  рахунок коштів
міського бюджету та за рахунок інших джерел фінансування;
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динаміка  показників  використання  громадськістю  механізмів  локальної
демократії;

кількість зареєстрованих ІГС на Платформі.
Основними  формами  контролю  за  виконанням  заходів  та  досягненням

показників Програми будуть: 
систематичне вивчення потреб цільової аудиторії; 
моніторинг громадської думки;
систематичний аналіз ефективності виконання заходів Програми;
аналіз пропозицій і зауважень громадськості, зокрема тих, що надходять на

“Гарячу лінію міського голови”, до Громадської ради при Виконавчому комітеті
Кропивницької міської ради тощо.

Начальник відділу
комунікацій з громадськістю          Оксана ГОРБЕНКО



Додаток 1
до галузевої Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства “Діалог”
на 2023-2025 роки

Напрями реалізації та заходи галузевої Програми сприяння розвитку громадянського суспільства “Діалог”
 на 2023-2025 роки  

№
з/п

Назва напряму
реалізації

(пріоритетні
завдання)

Виконавці Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість),
тис. грн, у

тому числі:

Результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Забезпечення 
ефективних 
процедур 
громадської 
участі у 
формуванні та 
реалізації 
державної 
політики, 
вирішенні 
питань 
місцевого 
значення 

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

1.1. Проведення 
консультацій із 
громадськістю 
(громадських обговорень, 
слухань, засідань, “круглих
столів” тощо), електронних
консультацій з актуальних 
питань соціально-
економічного, 
гуманітарного розвитку 
міста

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

В межах 
кошторису 
організаторів

Створення умов для реалізації
громадянами конституційного
права на участь в управлінні, 
залучення ІГС до розробки 
нормативно-правових актів.
Кількість проведених 
консультацій —210 (2023 р. - 
60, 2024 р. - 70, 2024 р. - 80)

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 

1.2. Розробка орієнтовного 
плану проведення 
консультацій з 
громадськістю 

2023-2025 
роки

- - Активізація участі ІГС у 
вирішенні питань місцевого 
значення.
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Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю

1.3. Здійснення 
адміністрування сервісу 
“Консультації з 
громадськістю” платформи
е-DEM на офіційному 
вебсайті Кропивницької 
міської ради

2023-2025 
роки

- - Обговорення  важливих 
проєктів нормативно-правових 
актів, збір та врахування 
виконавчими органами 
пропозицій громадськості на 
етапі їх розроблення. Кількість 
розміщених на платформі 
консультацій  - 40 (2023 р. - 10, 
2024 р. - 15, 2025 р. - 15)

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

1.4. Сприяння проведенню 
громадських експертиз 
діяльності Кропивницької 
міської ради та її 
виконавчих органів

2023-2025 
роки

- - Підвищення рівня відкритості
та прозорості діяльності 
міської ради, її виконавчих 
органів, довіри до органів 
влади,  налагодження 
ефективної взаємодії з ІГС.

Відділ 
комунікацій з 

1.5. Забезпечення 
дотримання процедури 

2023-2025 
роки

- - Закріплення права членів 
територіальної громади 
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Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

внесення та розгляду 
місцевих ініціатив

подавати місцеві ініціативи на
розгляд Кропивницької 
міської ради, її виконавчого 
комітету.

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради(за 
згодою)

1.6. Організаційно- 
методичне та 
матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
Громадської ради при 
Виконавчому комітеті 
Кропивницької міської 
ради

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 21,0
2023 рік — 5,0
2024 рік — 8,0
2025 рік — 8,0

Створення умов для 
діяльності консультативно-
дорадчого органу з метою 
забезпечення повноцінної 
участі ІГС у вирішенні 
актуальних питань 
територіальної громади. 
Формування нового складу 
Громадської ради.

Відділ 
консультацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті

1.7. Залучення 
представників ІГС до 
роботи оргкомітетів, 
експертних та робочих 
груп, консультативно-
дорадчих органів при 
виконавчих органах міської
ради

2023-2025 
роки

- - Активізація участі ІГС та 
громадськості у вирішенні 
актуальних для територіальної 
громади міста Кропивницького 
питань. Кількість 
представників ІГС, залучених 
до роботи, - 20.

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 

1.8. Сприяння реалізації 
прав громадян на 
проведення мирних акцій 

2023-2025 
роки

- - Створення умов для реалізації 
громадянами своїх 
конституційних прав.
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Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

сектор з 
превентивної 
комунікації 
Кропивницького 
РУП ГУНП 
України в 
Кіровоградській 
області (за 
згодою)

та зібрань

2. Створення 
сприятливих 
умов для 
формування та 
інституційного 
розвитку 
інститутів 
громадянського 
суспільства

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за 
згодою)

2.1. Проведення 
неформалізованих заходів, 
зокрема  воркшопів, 
неконференцій тощо для 
представників ІГС з питань
використання інструментів 
участі, організації доступу 
до публічної інформації, з 
питань участі у конкурсах 
проєктів тощо із залучення 
професійних модераторів. 
Проведення навчальних 
тренінгів, семінарів, 
вебінарів, інформаційних 
кампаній, конференцій з 
підвищення рівня 
громадянської освіти тощо.

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 54,0
2023 рік-16,0
2024 рік-19,0
2025 рік-19,0

Підвищення компетентностей 
представників ІГС, 
професійного рівня посадових 
осіб щодо застосування 
інструментів участі. Кількість 
проведених заходів — 21 од. 
(2023 р. - 7, 2024 р — 7, 2025 —
7). Кількість представників 
міської ради, які підвищили 
компетенцію щодо 
використання механізмів участі 
громадськості — 20. Кількість 
представників ІГС , які 
пройшли навчання щодо 
використання правових 
механізмів громадської участі 
— 100.

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 

2.2. Проведення міського 
конкурсу з визначення 
програм (проєктів, заходів)

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 

Всього: 800,0
2023 рік-200,0
2024 рік-300,0

Створення дієвих механізмів 
залучення ІГС до розробки і 
впровадження соціально 
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Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Громадська рада 
при 
Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за 
згодою)

інститутів громадянського 
суспільства “Дієві 
ініціативи” та 
фінансування проєктів- 
переможців у 2023-
2025 роках

територіальної 
громади

2025 рік-300,0 значущих проєктів, 
стимулювання появі 
інноваційних підходів та 
засобів вирішення соціальних 
проблем. 

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

2.3. Проведення заходів 
(спільно з ІГС), 
спрямованих на розвиток 
волонтерського руху (в 
тому числі форуму, акції 
“Біжу за Героя” тощо)

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 81,0
2023 рік-25,0
2024 рік-28,0
2025 рік-28,0

Популяризація волонтерського 
руху, створення умов для 
обміну досвідом ІГС, підтримка
ініціатив.
Кількість реалізованих 
ініціатив, проєктів тощо — 21 
(2023 р — 7, 2024 р. - 7, 2025 р. 
- 7). Кількість представників 
ІГС, охоплених проведенням 
заходів — 600.

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

2.4. Підтримка ініціатив 
ІГС, спрямованих на 
пропагування 
міжконфесійного миру і 
злагоди, сприяння 
проведенню доброчинних 
та милосердницьких 
заходів

2023-2025 
роки

- - Реалізація соціальних проєктів, 
налагодження взаємодії з 
релігійними організаціями. 
Кількість ІГС, учасників 
реалізації ініціатив, проєктів, - 
30.
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Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Створення 
сприятливих 
умов для 
міжсекторальної 
співпраці

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при 
Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за 
згодою)

3.1. Моніторинг рівня 
взаємодії міської ради, її 
виконавчих органів з ІГС з 
метою підготовки 
висновків та рекомендацій 
щодо покращення 
співпраці з усіма 
стейкхолдерами

2023-2025 
роки

- - Активізація участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації місцевої політики, 
громадська оцінка діяльності 
міської влади, визначення 
пріоритетних проблем. 

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю

3.2. Видання та 
розповсюдження,  
інформаційних, 
методичних тощо 
друкованих та у 
електронному вигляді 
матеріалів, соціальної 
реклами, відеороликів 
щодо розвитку 
громадянського 
суспільства, розвитку 
волонтерського руху, 
інструментів участі 
громадськості у вирішенні 
питань місцевого значення,
формування позитивного 
іміджу Кропивницького 

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 54,0
2023 рік-16,0
2024 рік-19,0
2025 рік-19,0

Підвищення рівня обізнаності 
громадян, інформаційна 
підтримка процесу розвитку 
громадянського суспільства, 
забезпечення доступу громадян 
до інформації. 



7
Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи 
міської ради, 
Громадська рада 
при Виконавчому
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

3.3. Створення вебпорталу:
“Платформа ІГС”

Модернізація та технічне 
обслуговування платформи

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 300,0
2023 рік-120,0
2024 рік-100,0
2025 рік-80,0

Створення умов для 
забезпечення комунікації на 
рівні “влада-ІГС-бізнес”, 
формування позитивного 
ставлення громади до роботи 
ІГС; створення бази даних 
активних ІГС, узагальнення 
кращих волонтерських практик,
практик взаємодії, відкритість 
та прозорість проведення 
конкурсу “Дієві ініціативи”, 
створення умов для залучення 
ІГС до проведення консультацій
з громадськістю. Кількість 
зареєстрованих на платформі 
ІГС — 90 (2023 р. - 30, 2024 р. -
30, 2025 р. - 30).

4. Сприяння 
формуванню 
національної 
свідомості, 
патріотизму, 
розвитку 
української 
державності, 
популяризації 
державної 
символіки, 
толерантності у 
суспільстві, 

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при 
Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за 
згодою)

4.1. Виготовлення, 
придбання банерів,  
зовнішніх носіїв 
інформації, атрибутів 
національно-патріотичного
спрямування, держаної 
символіки для оформлення 
міста, соціальної реклами 
щодо розвитку 
громадянського 
суспільства 

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 60,0
2023 рік-18,0
2024 рік-21,0
2025 рік-21,0

Формування у громадян поваги 
та шанобливого ставлення до 
державних символів України, 
зокрема до Державного 
прапора. Єднання українського 
народу, зміцнення  духовних, 
культурних основ розвитку 
українського суспільства і 
держави. 
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Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

гармонізації 
міжнаціональних
відносин

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
виконавчі органи
міської ради, 
Громадська рада 
при 
Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради, 
сектор з 
превентивної 
комунікації 
Кропивницького 
РУП ГУНП 
України в 
Кіровоградській 
області (за 
згодою)

4.2. Організація/
координація заходів з 
нагоди державних свят та 
пам’ятних дат:  до Дня 
Соборності України, Дня 
пам'яті Героїв Крут, 
Дня Героїв Небесної Сотні,
Дня пам’яті та 
примирення, Дня пам'яті 
жертв політичних репресій,
Дня Конституції України, 
Дня Державності України 
Дня Державного Прапора 
України, Дня незалежності 
України, Дня пам'яті жертв 
голодоморів, Дня Гідності 
та Свободи, а також під час
проведення заходів до 
пам’ятних дат з метою 
вшанування захисників 
України та їх родин.
У разі потреби (за окремим
дорученням) здійснення 
організаційного 
забезпечення інших 
тематичних заходів.

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 270,0
2023 рік-88,0
2024 рік-91,0
2025 рік-91,0

Єднання українського народу, 
зміцнення духовних, 
культурних основ розвитку 
українського суспільства і 
держави. Проведення заходів —
42 (2023 р. - 14, 2024 р. -14, 
2025 р. - 14). Кількість 
громадян, охоплених заходами, 
- 3000.

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 

4.3. Підтримка ініціатив 
громадськості щодо 
сприяння зміцненню 
національної єдності, 

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 

Всього: 54,0
2023 рік-16,0
2024 рік-19,0
2025 рік-19,0

Налагодження партнерства 
органів  влади та громадськості,
зміцнення національної 
єдності, утвердження 
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при 
Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради, 
інститути 
громадянського 
суспільства (за 
згодою)

консолідації українського 
суспільства утвердження 
патріотизму, підвищення 
іміджу міста, 
популяризації духовно-
культурної спадщини

громади патріотизму, відновлення і 
збереження національної 
пам’яті, розвиток національної 
свідомості.
Загальна кількість — 21 (2023 
р. - 5; 2024 р. - 5; 2025 — 5). 

Відділ 
комунікацій з 
громадськістю, 
Громадська рада 
при 
Виконавчому 
комітеті 
Кропивницької 
міської ради (за 
згодою)

4.4. Виготовлення 
інформаційних матеріалів, 
атрибутики, відзначення 
пам’ятних дат 
національних меншин 

2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього: 42,0
2023 рік-12,0
2024 рік-15,0
2025 рік-15,0

Протидія ксенофобії, расовій, 
етнічній нетерпимості, 
налагодження взаємодії з 
національно-культурними 
товариствами, що діють на 
території територіальної 
громади.
Кількість ІГС, залучених до 
проведення заходів, - 8. 

ВСЬОГО 2023-2025 
роки

Бюджет 
Кропивницької
міської 
територіальної 
громади

Всього:1736,0
2023 рік-516,0
2024 рік-620,0
2025 рік-600,0

РАЗОМ 1736,0

Начальник відділу 
комунікацій з громадськістю          Оксана ГОРБЕНКО



Додаток 2
до галузевої Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства “Діалог”
на 2023-2025 роки

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, 
які

пропонується
залучити на
виконання
Програми

Періоди виконання Програми Усього витрат
на виконання Програми

(грн)
2023 2024 2025

Обсяг  ресурсів,
усього,  у  тому
числі:
міський бюджет 516000,00 620000,00 600000,00 1736000,00
кошти
небюджетних
джерел

- - - -

Начальник відділу
комунікацій з громадськістю          Оксана ГОРБЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Кропивницької міської ради "Про затвердження
галузевої програми сприяння розвитку громадянського суспільства

“Діалог” на 2023-2025 роки"

1. Правові аспекти
Даний проєкт розроблено з урахуванням статей  140, 144 Конституції

України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Указу  Президента  України  від  07  вересня  2021  року  №  487/2021  “Про
Національну  стратегію  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства  в
Україні  на  2021-2026  роки”,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від
03 жовтня 2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики” (зі змінами), від 12 жовтня 2011 № 1049
“Про  затвердження  Порядку  проведення  конкурсу  з  визначення  програм
(проектів,  заходів),  розроблених  інститутами  громадянського  суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (зі змінами).

2. Обгрунтування необхідності розробки проєкту рішення
Даний проєкт є  логічним продовженням реалізації  завдань  програми

сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Кропивницькому на
2020-2022 роки “Діалог”. 

Розроблення  Програми  обумовлено  змінами  основних  тенденцій
розвитку громадянського суспільства, зростанням його ролі в різноманітних
сферах, необхідністю створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві
громадської  ініціативи  та  самоорганізації,  формування  та  діяльності
інститутів  громадянського  суспільства  (далі  —  ІГС),  налагодження
партнерської взаємодії між ІГС та органами місцевого самоврядування, що
дозволить  залучати  додаткові  людські,  організаційні,  фінансові  й  технічні
ресурси  для  надання  соціальних  та  інших  суспільно  значущих  послуг,  за
рахунок  чого  скоротити  видатки  з  бюджету  територіальної  громади  і
запобігти корупційним ризикам. 

3.  Ціль прийняття  проєкту  рішення  та/або  проблеми  на
розв’язання яких він спрямований

Проєктом  рішення  затверджується  Програма, спрямована  на
налагодження комунікацій, ефективного діалогу Кропивницької міської ради,
її  виконавчих  органів  з  інститутами  громадянського  суспільства,
забезпечення  інклюзивного  та  партисипативного  прийняття  управлінських
рішень, задоволення суспільних інтересів через використання різноманітних
форм  демократії  участі,  зміцнення  національної  єдності  та  патріотизму,
забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав, свобод
людини і громадянина.

Вона дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення
процесу взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства, а
також сприятиме розвитку громадської активності в цілому.



Програма  розширить  сферу  відповідальності  органів  місцевого
самоврядування  щодо  сприяння  розвитку  громадянського  суспільства,  а
також стане стимулом для громадських організацій у налагодженні співпраці
з  органами  влади  і  підсилить  відповідальність  за  результативність  цієї
співпраці.

4. Громадське обговорення
Проєкт  програми  розроблений  із  урахуванням  пропозицій,  що

надійшли під час зустрічей з представниками ІГС із використанням методу
фокус-груп, а також трьох стратегічних сесій щодо розвитку громадянського
суспільства, на офіційному вебсайті Кропивницької міської ради проведена
електронна консультація щодо зазначеного проєкту. 

5. Результати розгляду
Проєкт  рішення  погоджений  рішенням  Виконавчого  комітету

Кропивницької міської ради від 22 листопада 2022 року № 841, вноситься на
розгляд комісій з питань бюджету та податкової політики, з питань місцевого
самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та регламенту. 

6. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансове  забезпечення  заходів,  реалізація  яких  передбачена

Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Кропивницької
міської територіальної громади.

Начальник відділу комунікацій
з громадськістю                                                                   Оксана ГОРБЕНКО


	1. Затвердити галузеву Програму сприяння розвитку громадянського суспільства “Діалог” на 2023-2025 роки”, що додається.

