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Державна цільова програми відновлення та розбудови миру в східних 

регіонах України (далі – Програма) затверджена Постановою Кабінету Міністрів 

від 13.12.2017 року № 1071. 

Метою Програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах 

України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку 

територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної 

стійкості, стимулювання економічної активності. 

Програма спрямована на розвиток Донецької та Луганської областей (крім 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській області), а також 

Дніпропетровської, Запорізької, Харківської області, тобто на територію 

регіонів, розвиток яких зазнав негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України.  

Впровадження Програми має забезпечити консолідацію зусиль 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та 

міжнародного співтовариства у процесі відновлення та розбудови миру в східних 

регіонах України, а також соціально-економічного розвитку приймаючих 

громад. 

Програма складається із трьох основних напрямків:  

Пріоритетний напрям I: «Відновлення критичної інфраструктури та 

соціальних послуг в основних сферах» (далі – Пріоритетний напрям І) 

передбачає виконання заходів направлених на відновлення критичної 

інфраструктури та основних соціальних послуг у таких сферах, як освіта, 

охорона здоров’я, соціальний захист, об’єкти соціальної інфраструктури, 

енергетики, транспорту, водопостачання та водовідведення, екологія та охорона 

навколишнього природного середовища. 

Пріоритетний напрям II: «Економічне відновлення» (далі– Пріоритетний 

напрям ІІ) направлений на здійснення економічного відновлення через: розвиток 

спроможностей у сфері місцевого економічного планування, здійснення 

структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу, 

розширення доступу до фінансових послуг, зокрема у сфері кредитування та 

мікрокредитування; забезпечення розвитку промисловості, будівництва, 

сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах 

інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи; 

створення нових насамперед високотехнологічних робочих місць та підвищення 

рівня зайнятості населення, зростання доходів та забезпечення розширеного 

відтворення людського потенціалу. 

Пріоритетний напрям III: «Соціальна стійкість, розбудова миру» (далі – 

Пріоритетний напрям ІІІ) сприятиме підвищенню соціальної стійкості, розбудові 

миру та громадської безпеки шляхом досягнення соціальної єдності та 

повернення довіри, сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності 

із залученням всіх верств населення, сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності 

громадян, спрямованої на розв’язання проблем, розвитку місцевого 

самоврядування в контексті децентралізації з метою створення самодостатніх 



територіальних громад, здатних до саморозвитку, проведення моніторингу 

ситуації в територіальних громадах щодо вразливості, ризиків та соціальних 

зв’язків, забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке 

постраждало від збройного конфлікту. 

У 2018 році Програмою передбачено виконання 181 заходів,  

із яких: 123 - по пріоритетному напрямку I «Відновлення критичної 

інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах»; 24 - по пріоритетному 

напрямку II «Економічне відновлення»; 34 - по пріоритетному напрямку III 

«Соціальна стійкість, розбудова миру». 

У звітному періоді, із 181 заходу передбаченого до реалізації  в 2018 році, 

розпочато виконання 74 або 41% від запланованого.  

Щодо виконання завдань та заходів Програми, які передбачено  

Пріоритетним напрямом І .   

Розпочато капітальний ремонт 14 освітніх об’єктів, в регіонах що 

постраждали від збройного конфлікту: 

- проведено внутрішній ремонт приміщень та частково виконані заходи з 

термомодернізації будівель у м. Кремінній (Кремінська загальноосвітня школа  

I-III ступеня, вул. І. Франка); 

- тривають ремонтні роботи дошкільного навчального закладу “Червона 

шапочка” в м. Кураховому Донецької області; 

- у трьох навчальних закладах м. Попасна Луганської області проводяться 

ремонтні роботи.  В загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 211, Золотівській 

багатопрофільній гімназії та  Комишувахському  навчально-виховному  

комплексі проведено заміну системи опалення, розроблено проектно-

кошторисну документацію по утепленню будівель та ремонту електро-, та 

теплопостачання;  

- у Попаснянському районі Луганської області ведуться ремонтні роботи в 

дев’яти закладах освіти. Проведено капітальний ремонт в опорному навчальному 

заклад «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради»; ОНЗ 

Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Попаснянської районної 

ради; Попаснянській багатопрофільній гімназії №25 Попаснянської районної 

ради. По об’єктам освіти (ЗОШ І-ІІІ ступенів селища Лисичанського; 

Тошківського навчально-виховного комплексу Попаснянської районної ради; 

опорного навчального закладу "Білогорівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Попаснянської районної ради та Комишуваського навчально-

виховного комплексу (дитячий садок) Попаснянської районної ради виконані 

роботи по заміні системи опалення, електропроводки, капітального ремонту 

внутрішніх приміщень, класних кімнат, встановлення сучасної огорожі та 

капітального ремонту шкільних туалетів. Також, розпочато роботи з 

капітального ремонту покрівлі у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 

№1 та у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №2.  

В 2018 році проведено роботи з відбудови семи закладів охорони здоров’я 

постраждалих регіонів:  

- в м. Лисичанськ Луганської області проведено ремонті роботи в  будівлі 

Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Відремонтовано 11 відділень 

закладу; 



- проведено капітальний ремонт Городищенської сільської лікарської 

амбулаторії у с. Городище, Біловодського району Луганської області.  

- тривають ремонтні роботи в будівлі Луганського обласного центру з 

профілактики та боротьби із СНІД, м. Сєвєродонецьк Луганської області;  

- у головному корпусі комунальної установи “Попаснянська центральна 

районна лікарня”, м. Попасна Луганської області замінено вікна та двері, 

проведено ремонт покрівлі, встановлено опалення; проведено ремонт у рентген-

кабінеті та встановлено флюорограф, замінено систему опалення. Проведено 

ремонт терапевтичного відділення та харчоблоку;  

- триває капітальний ремонт відділень та технічне переоснащення 

комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання".  

- розпочато роботи з реконструкції Кремінської міської лікарської 

амбулаторії загальної практики - сімейної медицини. В ході виконання заходу 

проведено утеплення покрівлі будівлі амбулаторії, прокладку трубопроводів 

водопостачання та водовідведення, прокладку електричного кабелю, 

улаштування дверних блоків, встановлення пандусу.  

В м. Павлоград Дніпропетровської області створено Центр підтримки 

внутрішньо переміщених осіб «Клініка, дружня до молоді».  

В рамках виконання завдання Програми з відновлення житлового фонду 

комунальної власності для проживання внутрішньо переміщених осіб,  

відновлено 6 об’єктів:  

- у м. Попасній Луганської області проведено заміну вхідних дверей у 

під'їздах, ремонт покрівлі, встановлення металопластикових вікон у квартирах та 

під’їздах зруйнованого багатоквартирного будинку; 

- в м. Старобільську Луганської області здійснено капітальний ремонт даху 

5 житлових будинків по вул. Залізнична, вул. Шевченка, кв. Дружби, вул. 

Центральна, вул. І.М. Світличного.  

 В звітному періоді проведено капітальний та поточний ремонт 

автомобільних доріг в населених пунктах Луганської області: 

- в м. Рубіжне відремонтовано 73773,58 кв. м. трьох автомобільних доріг 

по вул. Володимирській, вул. Б. Хмельницького, вул. Будівельників; 

- в м. Попасній проведено капітальний ремонт вулиці Спортивної 

протяжністю - 3,300 тис. м. та поточний ремонт вулиці Первомайської 

протяжністю 1,556 тис. м. кв., Герцена - 1,6584 тис. м. кв.,  

провул. Стандартний-2,7715 тис. м. кв., Чехова - 1,500 тис. м. кв.   

Відповідальним виконавцем ПАТ «Уркзалізниця» продовжуються роботи 

по реконструкції розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ. 

В ході виконання заходу виготовлено проектно-кошторисну документацію та 

проведено експертні роботи з капітального ремонту автодорожнього 

шляхопроводу 1191 кілометр ПК6 лінії Вуглегірськ — Маріуполь (ПЧ-20) 

шириною 9 метрів.  

З метою удосконалення системи пасажироперевезень у населених пунктах, 

в м. Маріуполь наприкінці 2018 року розроблено «Транспортну модель міста», 

впровадження якої планується в першій половині 2019 року, що дозволить 

розпочати капітальний ремонт ділянок контактних мереж трамвая і тролейбуса 

та   капітальний ремонт трамвайної колії в м. Маріуполі. 



Для забезпечення придбання тролейбусних машин та комунальних 

автобусів  для м. Маріуполя, Маріупольською міською радою проведено 

організаційні заходи щодо  залучення  кредитних коштів від Європейського 

банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової 

корпорації  IFC.  На поточний момент відбувається погодження кредитного 

договору Міністерством фінансів України для його подальшого підписання. 

Також, для забезпечення виконання заходу, Міністерство інфраструктури 

України листом від 23.06.2018 № 2113/25/14-18 зверталося до Міністерства 

фінансів України з проханням врахувати пропозиції Мінінфраструктури та 

Маріупольської міської ради щодо передбачення коштів в державному бюджеті 

обсягом 99,0 млн. грн. на виконання заходу, проте зазначені пропозиції 

Мінфіном не враховані. 

Для відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та 

водовідведення в м. Маріуполі проведено  реконструкцію водопровідної 

насосної станції 1 ВНС  «Сартанська», виконано заміну водоводів загальною 

протяжністю 9,2 км., каналізаційних колекторів загальною протяжністю 0,8 км., 

реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Менделєєва, капітальний 

ремонт водоводу по пр. Будівельників та капітальний ремонт водопровідної 

мережі смт. Мангуш. 

Для створення доступної спортивної інфраструктури у Луганській області 

розпочато: 

- реконструкцію та модернізацію приміщень комунальної установи 

Луганського обласного фізкультурного центру “Олімп” у м. Кремінній. 

 - будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям на території загальноосвітньої школи №1 Попаснянської районної 

ради; 

- будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним 

покриттям на території комунальної установи “Попаснянська ДЮСШ”. 

В звітному періоді проведена попередня оплата придбання матеріалів та 

розроблена проектно - кошторисна документація проектів. 

Щодо виконання завдань та заходів Програми, які передбачено  

Пріоритетним напрямом  ІІ .   

Для прискорення економічного зростання шляхом посилення потенціалу 

територіальних громад МТОТ спільно зі Світовим банком (The World Bank) та 

Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) розроблено 

«Портал економічного та соціального відновлення» (далі – Портал), що являє 

собою сучасну інноваційну онлайн платформу, яка передбачена для моніторингу 

реалізації проектів, направлених на відновлення об’єктів інфраструктури, 

розвитку та підтримки громад, а також на здійснення заходів спрямованих на 

залучення інвестицій і кредитів, у тому числі коштів міжнародних фінансових 

організацій та міжнародної технічної допомоги. Протягом 2018 року проведено 

роботу щодо розширення технічних можливостей Порталу шляхом створення 

власних кабінетів користувачів, збільшення кількості фільтрів та доповненням 

новими інтерфейсами (Протимінна діяльність). 

Для підвищення рівня проінформованості населення, зокрема внутрішньо 

переміщених осіб, про програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та 

середнього підприємництва в Донецькій, Дніпроперовській, Запорізькій, 



Луганській та Харківській областях здійснено перегляд діючих територіальних 

програм зайнятості населення обласного рівня.  

З метою створення умов для залучення сільського населення до 

підприємницької діяльності та надання послуг у сільській місцевості, в 

Луганській області за участю представників Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України та Львівської аграрної дорадчої 

служби проведено 9 тренінгів, спрямованих на розвиток особистих селянських 

господарств за наступними напрямками: розведення великої рогатої худоби; 

птахівництво та бджільництво. В тренінгах прийняли участь представники 75 

особистих селянських господарств.  

В рамках виконання завдання щодо зміцнення людського потенціалу 

східних регіонів з метою підвищення рівня зайнятості,  в Запорізькій та 

Дніпропетровській областях проведено ряд  заходів з професійної орієнтації та 

професійного навчання, зокрема внутрішньо переміщених осіб, відповідно до 

потреб ринку праці. Протягом 2018 року профоріентаційними послугами було 

охоплено 956 особи з числа внутрішньо переміщених, яким було надано майже 

4,3 тис. профінформаційних, профконсультаційних послуг та послуг по 

профпідбору, 60 осіб пройшли професійне навчання. Також, Міністерством 

освіти і науки України у 2017-2018 роках розроблено та затверджено 66 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі комплексного 

підходу. Завдяки підвищенню результативності роботи щодо працевлаштування 

громадян протягом вказаного періоду за сприяння Державної служби зайнятості 

у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській областях 

забезпечено роботою 229,3 тис. осіб, що на  

15 тис. осіб більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. 

З метою створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості 

населення, насамперед найбільш вразливих проведено заходи, які спрямовані на 

розвиток лідерських навичок жінок та підтримку відкриття власного бізнесу 

жінками із сільської місцевості. В рамках реалізації проекту міжнародної 

технічної допомоги «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» 

Міжнародним благодійним фондом «Український жіночий фонд» у 2018 році 

надано 65 грантів для розширення власного бізнесу та створення робочих місць. 

Проведено 15 навчальних тренінгів щодо підвищення спроможності організацій 

громадського суспільства в наданні підтримки людям, постраждалим від 

конфлікту. Навчання пройшли 639 учасників. Надано 2117 юридичних 

консультацій особам, які живуть в зоні конфлікту, а також ключовим цільовим 

групам. В рамках проекту 59 жінок стали само зайнятими, або були забезпечені 

роботою. Проект реалізується на кошти Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), бенефіціаром є МТОТ. 

 За сприянням обласних служб зайнятості населення,  1078 осіб із числа 

безробітних, внутрішньо переміщених осіб та підприємців підвищили свої 

навички в ході проведення навчання (тренінгів, семінарів) з метою підтримки у 

працевлаштуванні та розвитку мікробізнесу в Донецькій, Дніпропетровській,  

Луганській, Харківській  областях. 

Для розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу 

та населенню у м. Маріуполі громадськими організаціями  створено бізнес хаб, 

IT-HUB, навчальний центр бізнес-навичок, центр інноваційного підприємництва  



та центр підтримки підприємства для надання якісних послуг бізнесу та 

населенню. 

З метою розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в  

Луганській області створено 10 сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів: в Тройцькому районі – 3, в Сватівському районі – 2, в 

Кремінському районі – 1, в Станично-Луганському районі – 1, в Біловодському 

районі – 1, в Білокуракинському районі – 1, в Новоайдарському районі – 1.  

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з МТОТ 

та іншими зацікавленими органами влади проведено роботу з підготовки 

пропозицій щодо видів та механізмів фінансової підтримки малого і середнього 

підприємництва у Донецькій і Луганській областях, зокрема заснованого 

внутрішньо переміщеними особами. В рамках угоди між урядом України та 

Європейською комісією планується фінансування заходу «Підтримка ЄС для 

Сходу України». Угодою передбачено: створення грантового фонду для 

підприємств, щоб полегшити доступ до кредитних коштів; надання технічної 

допомоги в розробці процесу кредитного оцінювання в банках – партнерах, 

проведення навчання щодо фінансової грамотності; започаткування грантової 

програми для фінансування сезонної торгівлі. 

За інформацією Мирноградської міської ради, розпочато реалізацію заходу 

Програми з утворення центру надання комплексу послуг населенню 

“Регіональний бізнес-інкубатор”.  

Для  стимулювання експортної діяльності підприємств Донецької та 

Луганської областей здійснені заходи щодо залучення підприємств Донецької та 

Луганської областей до участі у виставках, конференціях, бізнес-місіях, у тому 

числі в інших регіонах України. Так, в Луганській області, за ініціативи 

Луганської ОДА, Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй протягом 

звітного періоду було організовано навчальні візити підприємців та 

представників підприємств до Республіки Польща та Республіки Білорусь. 10 

листопада 2018 року в м. Рубіжне відбувся фестиваль-ярмарок «Медові ріки 

Луганщини 2018».  

До того, у листопаді 2018 року у м. Львів проведено  виставковий захід 

«Схід-Експо-2018», як демонстрацію можливостей суб'єктів малого та 

середнього бізнесу Донецької та Луганської областей в різноманітних областях 

економіки. Від Донецької області у якості експонентів прийняли участь 48 

суб'єктів господарювання, від Луганщини взяли участь 26 провідних 

підприємств. Фінансування заходу здійснювалось за кошти міжнародної 

організації Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Також, в 

Харківській області для розширення ринків збуту продукції підприємств 

агропромислового комплексу та з метою забезпечення інформаційної підтримки 

українських експортерів Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України спільно з ДП «Держзовнішінформ» та Міністерством закордонних справ 

України реалізовано проект веб - порталу «Державна підтримка українського 

експорту» (www.ukrexport.aov.ua), який дає змогу вітчизняним експортерам 

безкоштовно розміщувати інформацію про продукцію українських підприємств 

для перегляду потенційними іноземними замовниками.  

Щодо виконання завдань та заходів Програми, які передбачено  

Пріоритетним напрямом  ІІІ .   

http://www.ukrexport.aov.ua/


В рамках здійснення заходів зі сприяння розбудови довіри в 

територіальних громадах, що безпосередньо постраждали від збройного 

конфлікту, МТОТ організовано і проведено «Презентацію результатів 

опитування Індексу соціальної згуртованості та примирення (SCORE) в Україні»  

Центру сталого миру та демократичного розвитку (SeeD) та Офісу ініціатив 

перехідного періоду USAID. Співробітники МТОТ взяли участь у круглому столі 

щодо проекту на тему «Паспорт безпеки України 2018: національний та 

регіональний виміри».   

Міністерством інформаційної політики України проведено 

загальнонаціональну комунікаційну кампанію, чутливу до викликів конфлікту та 

спрямовану на зміцнення національної єдності та консолідації українського 

суспільства, толерантності та позитивного мислення. Комунікаційна кампанія 

«10 000 сміливих заради 45 000 000 єдиних», до якої увійшло 3 відеоролики 

присвячені громадянському спротиву Донбасу, 1 ролик присвячений трагічним 

подіям 13 березня 2014 року у Донецьку – загибелі Героя України Дмитра 

Чернявського. Виготовлено 5 аудіовізуальних творів «Громадський спротив 

Донбасу» та «Нові герої Донбасу».  

В свою чергу, Міністерством інформаційної політики організовано 

інформаційно-просвітницьку кампанію «Літопис українського Донбасу», у яку 

увійшов відеоролик «100 років звільнення українського Донбасу від російсько-

більшовицьких загарбників», знятий на замовлення Міністерства, та 

просвітницький захід в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій 

області у співпраці з ГО «Українська ініціатива» 7 червня 2018 року, в межах 

якого проведено лекцію «Видатні події доби УНР на Донбасі» та презентовано 

поліцейським та курсантам Донецького юридичного інституту.  

 Для підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в 

територіальних громадах в Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, 

Харківській, Запорізькій областях проведено 27 заходів із залученням 

організацій громадянського суспільства. Так, в Луганській області  за участю 

громадськості було проведено 3 круглі столи на тему "Виклики у сфері безпеки, 

гібридна війна та шляхи її вирішення». У 24 громадах області відбулись діалогові 

зустрічі щодо формування толерантного ставлення до внутрішніх переселенців, 

примирення в громадах та протидії трудовому рабству, пов'язаному із бойовими 

діями на Донбасі. Співорганізатором заходів виступив Регіональний 

правозахисний освітній центр "Жінки Донбасу". В Донецькій області активну 

роботу проводять громадські організації: ГО «Розвиток ініціатив», ГО «Країна 

вільних людей», ГО «Центр допомоги молоді «Твоя перемога», ГО «Урк 

«Файно», МП «Вільна хата», платформи ініціатив «Теплиця», ГО «Українська  

асоціація  фрілансерів», ГО «Точка Доступу», ГО «Клуб Успішних Жінок», ГО 

«Громадський простір «Розвиток»», ГО «Союз Ветеранів АТО Донбасу», БФ 

«Фонд Бориса Білаша», а також представники громадських рад при 

облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконавчих органах міських рад. 

Проведнено 10 тренінгів з питаня підвищення рівня ефективності діалогів з 

питань примирення в територіальних громадах, кількість навчених спеціалістів 

з попередження та врегулювання конфліктів  - 126 осіб. 

З метою підвищення ефективності діалогу з питань культури та 

толерантності, Міністерством культури України проведено 8 культурно-



мистецьких акцій у м. Кремінна, в м. Сватове, в м. Сєвєродонецьк та м. 

Старобільськ Луганської області, містах Покровськ, Маріуполь, Краматорськ та 

Авдіївка Донецької області. 

Для збереження та розвитку історико-культурної та духовної спадщини у 

Запорізькій області діють 18 центрів культури і дозвілля, які фінансуються за 

рахунок місцевих бюджетів. З метою організації простору для спілкування, 

організації дозвілля та творчого розвитку молоді в Донецькій області 

реалізується проект «Гідна країна для гідних людей», яким передбачено 

створення молодіжних центрів у містах, районах, об’єднаних територіальних 

громадах.  З початку 2018 року в Донецькій області відкрито 18 молодіжних 

центрів. 

З метою залучення громадських організацій до процесів відновлення та 

розбудови миру МТОТ за підтримки Данської ради у справах біженців у 2018 р. 

організовано і проведено розширену зустріч українських та грузинських  

неурядових організацій. Головною темою зустрічі стало обговорення 

перспективи участі громадських організацій у побудові мирного діалогу, 

реалізації мирних ініціатив та примирення через соціальні сфери надання послуг 

громадянам, що проживають по обидві сторони лінії розмежування. В Донецькій 

області для представників громадських рад, органів місцевого самоврядування 

та місцевих державних адміністрацій проведено засідання круглого столу 

«Розбудова миру в східних регіонах України». У заході взяло участь більше 30 

осіб. За участі представників громадських рад проведено 2 круглих столи з 

питань відновлення та розбудови миру та 6 тренінгів з питань підвищення 

спроможності місцевих установ щодо чутливості до конфлікту в регіонах. 

Для розвитку потенціалу системи надання соціально-психологічних 

послуг у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях 

проведено 115 тренінгів з метою підвищення спроможності місцевих установ 

щодо чутливості до конфлікту в регіонах. Так, в Дніпропетровській області, 

межах психосоціальної підтримки внутрішньо переміщеним  особам та 

приймаючим громадам 620 сімейних лікарів пройшли  навчання на тему: 

«Особливості клініко-діагностичних розладів адаптації відповідно до галузевих 

стандартів надання медичної допомоги».  В Донецькій області проведено 30 

семінарів і тренінгів за основними напрямами роботи на теми: "Ведення випадку 

сім'ї, яка опинилась у складних життєвих обставинах"; "Забезпечення 

впровадження патронату", "Забезпечення впровадження наставництва"; 

"Психологічна підтримка ВПО"; "Психологічна підтримка учасників АТО і 

членів їх сімей". Також, науковцями Харківської медичної академії 

післядипломної освіти та ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології 

НАМН України» проведено 10 тренінгів з медичними працівниками 

центральних районних лікарень з етико-психологічних питань, що виникають 

під час медичного обслуговування вимушено переміщених осіб. В Запорізькій 

області створено 9 шкільних служб порозуміння. За навчальною  програмою 

«Шкільна служба порозуміння» у 2018 році пройшли навчання 11 шкільних 

психологів, проведено 75 тренінгів, отримано послуги 1226 особами.  

З метою створення сучасної системи психологічної та соціальної 

підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту та для розбудови 

шкільних служб порозуміння ГО «Ла Страда -Україна» в партнерстві з 



Міністерством науки і освіти України у 2018 р. проведено тренінги, під час яких 

пройшли навчання 120 педагогів медіаторів-координаторів служб порозуміння із 

60 закладів освіти Луганської і Донецької областей.  

Протягом 2018 року: 

у Донецькій області працювало 34 шкільні служби порозуміння, де 

допомога була надана 6924 особам. З метою покращення клімату, зниження рівня 

насилля та конфліктності в шкільному середовищі 31 психолог та педагог 

пройшли спеціальне навчання і ними проведено 733 тренінгів та медіацій; 

у Луганській області працювало 4 шкільні служби порозуміння, надано 

послуги 953 особам. Проведено 114 тренінгів для дорослих і учнів, 8 психологів 

та педагогів пройшли спеціальне навчання. Джерелом фінансування є міні-грант 

від проекту «Створення інклюзивного безпечного середовища в навчальних 

закладах і громадах».  

у Харківській області діють 8 шкільних служб порозуміння, які надали 

послуги 4586 особам. За вказаний період проведено 217 тренінгів, 50 психологів 

та педагогів пройшли спеціальне навчання. 

До того, на базі Маріупольського міського центру соціальних служб для 

сімей та молоді створено Центр надання допомоги учасникам АТО та членам їх 

сімей. Протягом 2018 року до центру звернулось 673 особи. До того, за звітний 

період проведено поточний ремонт в Лівобережному центрі соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради. На базі центру  

функціонують 5 Центрів підтримки сім’ї. Протягом 2018 року до Центрів 

підтримки сім’ї звернулось 11902 особи, з них 10259 дітей, проведено 4363 

заняття. Утворено та забезпечено функціонування центрів соціально-

психологічної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту в 

Луганській та Донецькій області. Фінансування центрів здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету.  

В м. Харків у 2018 році створено центр надання допомоги жінкам, які 

постраждали від насильства. Центром допомоги жінкам, постраждалим від 

насильства (м. Харків) надано допомогу 45 особам (з них, 31 жінці, в т.ч. 2 

внутрішньо переміщеним особам і 14 дітям, в т.ч. 1 внутрішньо переміщеній 

особі).  

В рамках виконання завдання з підвищення спроможності органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, Національним 

агентством України з питань державної служби, проведено навчання з питань 

публічного управління, проектного менеджменту та планування розвитку 

територіальних громад в Харківському та Дніпропетровському  регіональних 

інститутах державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України.  В ході виконання заходу, навчання 

пройшли державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування 

Дніпропетровської області в кількості 375 осіб, Харківської  області - 82 особи 

та Донецької області  - 3 особи.  

Також, для підвищення спроможності місцевих органів влади до здійснення 

гендерно-чутливого планування та бюджетування в Донецькій області  

Представники жіночих громадських організацій взяли участь у семінарі 

"Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього". В Запорізькій області 

облдержадміністрацією проведені тематичні навчальні семінари для депутатів та 



державних службовців: «Впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в 

місцевих бюджетах; «Гендерний аналіз бюджетних програм»; «Сутність та 

принципи гендерно-орієнтованого бюджетування на місцевому рівні»; 

«Запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування на місцевому рівні». 

Задля розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених 

осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до 

участі у процесах прийняття рішень у Донецькій та Луганській області проведено 

8 тренінгів за цією тематикою. 

МТОТ у якості одного з елементів системи раннього попередження 

конфліктів, проводить дослідження щодо стану радикалізації суспільства, 

актуальних загроз для суспільства на основі інформації з відкритих джерел та 

висвітлює цю інформацію на сайті МТОТ та у ЗМІ. Так, в рамках виконання 

заходу МТОТ було розроблено «Методичні рекомендацій щодо оцінки ризиків 

виникнення конфліктів в громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту». В 2018 році Міністерством було організовано 

презентацію «Методичних рекомендацій щодо оцінки ризиків виникнення 

конфліктів в громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту» для міжнародних партнерів та здійснено робочий візит до м. 

Краматорська  Донецької області та м. Сєвєродонецька Луганської області для 

представників органів місцевого самоврядування та ВЦА міст і селищ Донецької 

та Луганської областей. 

З метою сприяння розбудові довіри між громадянами та представниками 

органів безпеки (поліції, військових, служб охорони безпеки), МТОТ в рамках 

співпраці з міжнародними організаціями у сфері налагодження діалогу між 

громадами та поліцією, було проведено робочі зустрічі з представниками 

Консультативної місії Європейського Союзу в Україні щодо створення та 

запровадження платформи для взаємодії місцевих громад та Національної 

поліції України. Проведено роботу для створення робочої групи у складі 

представників МТОТ, Національної поліції України, офісу Європейського 

Союзу та Консультативної місії Європейського Союзу в Україні з метою 

імплементації технічних питань налагодження взаємовідносин Національної 

поліції України з органами місцевого самоврядування та представниками 

територіальних громад. За інформацією Національної поліції України, на 

підконтрольній українській владі території Донецької області реалізується 

проект  «Безпечний будинок», у рамках якого поліція надає послуги щодо 

обстеження багатоквартирних будинків на предмет їх захищеності. На території 

Луганської області працюють «Групи безпеки» для вирішення в рамках окремої 

громади питань безпеки із застосуванням індивідуального підходу до вирішення 

місцевих проблем.  

З метою розвитку спроможності правоохоронних органів у сфері 

забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права і зобов’язань у 

галузі прав людини у зв’язку із злочинами і насильством, пов’язаними із 

збройним конфліктом, постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2017 р. № 329, утворено Міжвідомчу комісію з питань застосування та реалізації 

норм міжнародного гуманітарного права в Україні (далі - Комісія), яку очолює 

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб України. До складу комісії входять  представники міністерств, інших 



центральних органів виконавчої влади, Національного комітету Товариства 

Червоного Хреста, інших установ та організацій. Комісія є дорадчим органом, 

що діє при Кабінеті Міністрів України, у сфері сприяння забезпеченню реалізації 

міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного 

права. 

В 2018 році проведено два засідання Комісії на яких розглядалися питання 

щодо особливостей ведення бойових дій в умовах міста, а також наслідків до 

яких це може призвести та загроз цивільному населенню від мін і 

вибухонебезпечних залишків війни, дотримання Україною своїх зобов’язань 

щодо захисту населення.  

За підсумками засідання, з метою забезпечення відповідності 

національного законодавства положенням міжнародних договорів з питань 

міжнародного гуманітарного права, учасницею яких є Україна, Комісією 

сформовані відповідні рекомендації центральним органам виконавчої влади.  

В 2018 році впроваджено комплекс заходів щодо протимінної діяльності 

на територіях Донецької та Луганської областей: 

- Міністерством соціальної політики України з метою встановлення зв’язку 

інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаними 

особами від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на 

території проведення антитерористичної операції, Кабінетом Міністрів України 

прийнято постанову від 25.04.2018 № 306 „Деякі питання встановлення зв’язку 

інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я”, якою 

затверджено Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи 

іншими ушкодженнями здоров’я; 

- Державною службою з надзвичайних ситуацій, упродовж 2018 року 

розроблено та поширено через засоби масової інформації матеріали з 

інформування населення. Так, на телебаченні проведено 3295 виступів на 

тематику протимінної діяльності, на радіо 30383 інформаційних виступів, у 

друкованих виданнях 2562 публікації, в інтернет-виданнях та інформагенствах – 

11152 оголошень та публікацій. Протягом звітного періоду виготовлено листівок 

загальним тиражом 769 887 примірників, та 26944 одиниці іншої друкованої 

продукції (пам’ятки, плакати тощо). Також, на території Донецької та Луганської 

областей виявлено та знешкоджено 24689 вибухонебезпечних предметів, 

перевірено та розміновано територію загальною площею понад 4287 га і 16,29 га 

акваторії. 

- МТОТ протягом 2018 року, з метою підвищення рівня інформованості 

населення про ризики небезпек від мін та ВНП, розроблено та виготовлено 72 

комплекти наочних посібників «Міни та ВНП», які передано для використання у 

закладах загальної середньої освіти, що знаходяться поблизу лінії розмежування. 

Для впровадження в навчальну програму «Захист Вітчизни», комісією із захисту 

Вітчизни Науково-методичної Ради з питань освіти МОН, схвалено 

використання комплекту наочних посібників в загальноосвітніх навчальних 

закладах (лист від 05.03.2018 № 22.1/12-Г-150). Крім того, МТОТ у співпраці з 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій та за підтримки з 

Державної служби України з питань праці, проведено 3 заходи з інформування 

про небезпеку від мін та ВНП для представників підприємств, організацій, 

установ в межах заходів з охорони праці у Донецькі та Луганській областях. За 



результатами проведених заходів, інформуванням про небезпеки від мін та ВНП, 

охоплено більше 25 тис. осіб. Протягом звітного періоду, МТОТ підготовлено 4 

тренери (лектори) з інформування населення про мінну небезпеку; надруковано 

та розповсюджено понад 11 000 інформаційних матеріалів, проведено 129 

заходів з інформування населення правилам безпечної поведінки у ситуаціях 

пов’язаних із мінами та ВЗВ, в яких взяли участь 1857 осіб з яких 1144 дітей.  

Задля посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів 

щодо запобігання гендерно-обумовленому насильству в Донецькій та Луганській 

областях проведнено тренінги для представників правоохоронних органів з 

питань безпеки в територіальних громадах, а також попередження та реагування 

на гендерно-обумовленого насильства. В рамках виконання заходу, в Луганській 

області 150 представників правоохоронних органів пройшли навчання з питань 

гендерно-обумовленого насильства. У Донецькій області у тренінгах взяли 

участь 43 працівника поліції. 

З метою підвищення рівня кваліфікації поліцейських, з дільничними 

офіцерами поліції, поліцейськими ювенальної превенції відділів поліції ГУНП в 

Луганській області, з особовим складом патрульної поліції та інспекторами груп 

реагування патрульної поліції Управління патрульної поліції в Луганській 

області систематично проводяться відповідні тренінги із залученням 

міжнародних тренерів. В 2018 році в області проведено 4 кругли столи для 

посилення безпеки в територіальних громадах та запобігання гендерно-

обумовленому насильству. 

МТОТ виступило бенефіціаром нового проекту міжнародної технічної 

допомоги «Зміцнення громадської довіри (UCBI II)» за підтримки Управління 

перехідних ініціатив (ОТІ) Агентства Сполучених Штатів Америки з 

міжнародного розвитку (USAID). Діяльність проекту охоплює різні сектори і 

спрямована на надання підтримки місцевим партнерам у впровадженні заходів, 

які мають на меті подолання дестабілізуючих наслідків кризи та сприяння 

успішній реалізації амбітних реформ, які стоять на порядку денному України. 

Кінцевими реципієнтами (отримувачами) проекту є: національні, регіональні та 

місцеві органи влади, які займаються питаннями, пов'язаними з завданнями 

проекту; громадські організації; організації громадянського суспільства; 

громадські та молодіжні групи; національні та місцеві засоби масової інформації; 

інші організації, що мають аналогічні завдання у східній Україні. Загальна сума 

проекту становить 51 692 208 дол. США. 

Фактично в 2018 році за рахунок міжнародної технічної допомоги 

профінансовано 47,156 млн. грн. та реалізовано наступні проекти: 

- «Донбас. Перезавантаження». Командою громадської організації «Місто 

Змін» в м. Маріуполь було організовано та проведено одноденну Конференцію 

TEDx. Конференцію відвідали близько 300 осіб; 

- «Кампанія миру з Green Penguin». У рамках цього проекту агенція Green 

Penguin Media працює над створенням стратегії для комунікації меседжів на 

підтримку миру в Україні на національному та регіональному рівнях. Однією з 

найбільш успішних реалізованих кампаній у рамках цього проекту стала 

«Посада: простий Українець» охоплення якої становить понад 13 мільйонів осіб; 

https://goo.gl/rkgHuZ


- однією зі складових активності NAT038 стало створення кампанії «Ми не 

обирали війну, але можемо обрати мир», що полягає в створенні 10 історій про 

людей, чия діяльність спрямована на збереження миру в Україні;   

- у рамках проекту «Заборона», UCBI підтримав громадську організацію 

«Кроссмедіа» в створенні та поширенні 10 серій, що розповідають про позитивні 

зміни в регіонах України та людей, що стоять за цими змінами; 

- в місті Маріуполі було проведено новорічний ярмарок «Нехай дух Нового 

року розноситься по Маріуполю!»;  

 - продовжено співпрацю з Центром громадських ініціатив  «Східна  

Брама» м. Маріуполь. В рамках проекту проведено 5 тренінгів з ефективної 

комунікації та 4 координовані публічні зустрічі для представників місцевої влади 

з громадянами на тему  «Будуючи мости: конструктивна комунікація для міста 

Маріуполь», які відвідало близько 200 місцевих активістів та представників 

влади; 

- проект «Вільна Хата знову в дії». В рамках компоненту «Історії успіху» 

проведено 11 зустрічей із артистами, музикантами, урбаністами на яких вони 

ділилися досвідом реалізації власних проектів; 

- «Нескінченна подорож Енеїди» до Східної України». У звітному періоді 

продовжено співпрацю з Громадською організацією «Агенція Артполе». З метою 

підвищення інтересу серед студентів постраждалих від конфлікту до сучасної 

української культури та мови проведено 6 показів проекту “Безкінечна подорож, 

або Енеїда” — у Харкові, Старобільську, Сєвєвродонецьку, Бахмуті, 

Слов’янську, Маріуполі. Змонтовано та оприлюднено відеоверсію проекту, 

здійснено низку медіа-заходів. Покази проекту відвідало загалом 1490 осіб;  

- «Нова Теплиця знову цвіте». Громадською організацією “Платформа 

Ініціатив «Теплиця» продовжено роботу з проведення культурно-

просвітницьких заходів для зацікавлених мешканців міста та сусідніх громад. 

Навчальні курси пройшли 224 особи, культурні заходи відвідало більше 700 осіб;  

- дводенний книжковий ярмарок «Маріупольська книжкова толока» 

організовано та проведено в м. Маріуполь командою ГО «Арт-Простір. В заході 

взяли участь близько 140 митців, письменників, артистів та 32 видавництва. 

Ярмарок впродовж двох днів відвідали близько 3000 осіб, серед яких були, як 

мешканці Маріуполя так і мешканці сусідніх громад; 

- «Парад-фест: Чи бути, чи не бути – ось питання». Громадською 

організацією “АРТ ДОТ” було організовано та проведено фестиваль «Парад-

фест» у Харкові. В рамках фестивалю показано 6 вистав місцевих і національних 

театральних труп, 2 інтерактивні урбаністичні вистави під відкритим небом, а 

також проведено 5 тренінгів та 2 дискусії з театральними критиками і акторами. 

У фестивалі прийняло участь 30 культурних активістів-волонтерів; 

- «З країни в Україну» — люди змінюють місто, а громада змінює 

Україну». Благодійна Організація «Благодійний Фонд «З країни в Україну» 

забезпечила місцевих активістів (265 осіб) у 6 громадах Донецької (Волноваха, 

Вугледар і Авдіївка) та Луганської (Попасна, Щастя та Рубіжне) областей 

можливістю зміцнити свої мережі та залучити нові аудиторії через культурне 

вираження сучасної української ідентичності. Проведено 6 фестивалів культури 

та громадського активізму, які відвідало 18000 осіб; 



- «Книжкова толока: читаючий Схід». Запорізькою ГО «ЦМ «Арт- 

Простір», яка успішно розвиває свій бренд шляхом пропагування сучасної 

української культури та самоорганізації, організовано та проведено 3 фестивалі 

«Книжкова толока» в Слов’янську, Сєвєродонецьку та Запоріжжі, у межах яких 

діяло кілька зон і форумів з акцентом на українське мистецтво та літературу. До 

участі у фестивалях залучено близько 350 митців, письменників, культурних 

діячів, видавців з усієї країни. До проведення фестивалів залучено 200 

волонтерів, які отримали менторську підтримку. Фестивалі відвідало більше 12 

000 мешканців зазначених міст та районів;  

- «Нові Дні музики 2018». У співпраці з постійним партнером «Культурна 

Агенція А» проведено «День музики» в трьох громадах Донецької області: у 

Краматорську, Покровську та Костянтинівці. Дні музики зібрали артистів з усієї 

країни та місцевих музикантів. Фестиваль відвідало близько 8000 мешканців; 

- «Історична прогулянка в Маріуполі». Громадською організацією 

«Креативний простір «Вежа» розпочато проект щодо популяризації 

«Туристичного шляху», який дозволяє мешканцям та гостям міста ознайомитись 

із найцікавішими туристичними об'єктами та з історичним минулим міста. З 

метою поширення інформації та привернення уваги влади до історичної 

спадщини, проведено 3 пілотні екскурсії та 2 зустрічі з місцевими активістами; 

- «Онлайн курси WiseCow: Сезон 2». З метою створення мережевих мостів 

між Східною та Західною Україною, поширення інформації про культуру 

регіонів та розповсюдження знань у галузі мистецтва та освіти громадською 

організацією «Вайзкау» підготовлено 104 випуски лекцій, проведено 12 заходів 

у 8 містах України, які відвідало близько трьохсот слухачів, волонтерів та 

громадських діячів. Адаптовано для подкастів усі існуючі курси WiseCow – 117, 

а для Громадського радіо 80 лекцій. Передано регіональним каналам, каналу 

«Культура»та на радіо 237 лекцій. Вже створено та продовжується робота над 28 

матеріалами для 3 онлайн та друкованих ЗМІ. Створено понад сотню 

культурних, мистецьких та освітніх новин на самому порталі WiseCow. Відкриті 

лекції відвідало близько 300 осіб;  

- «ГогольFest розбурхує Маріуполь».  Протягом звітного періоду 

громадською організацією «ФСМ ГОГОЛЬФЕСТ» було організовано та 

проведено п’ятиденний захід Старт Ап: ГОГОЛЬФЕСТ в Маріуполі. Для 

організації заходу було залучено близьку 100 місцевих активістів та волонтерів 

та близько 200 артистів та музикантів. Відвідали цей фестиваль близько 30000 

осіб; 

- Заходи «Ізоляції». В лютому 2018 р. було розпочато співпрацю з 

Міжнародним благодійним фондом  «Ізоляція», в рамках якої протягом звітного 

періоду було проведено виставки результатів проекту Metacity:East та 

організовано і проведено художні резиденції в Донецькій та Луганській 

областях; 

- «Мистецький Арсенал» із Донбасу до «Мистецького Арсеналу». 

Проект сприяв зусиллям із розширення зацікавленості в сучасній українській 

культурі та спільних цінностях серед більш різноманітних груп населення. Як 

результат, 8 організаторів культурних заходів із Донбасу збільшили свій 

потенціал, допомогли «Мистецькому арсеналу» в організації національних 



заходів та внесли в них свій досвід регіонального рівня. Також, 8 подальших 

культурних ідей було розроблено стипендіатами; 

-  «Розширення можливостей залучення молоді в Донецькій області». 

У співпраці з Представництвом Данської ради у справах біженців в Україні 

(DRC), з метою відкриття перед економічно та соціально вразливою молоддю 

нових можливостей для соціальної активності та формування громадянської 

ідентичності на основі європейських цінностей, проведено роботу з  організації 

трьох молодіжних центрів в Маріуполі, Краматорську та Слов’янську на базі 

професійно-технічних училищ. Протягом звітного періоду 131 особа успішно 

закінчила курс навчання життєвим навичкам, понад 400 осіб взяли участь в 

регулярних заходах, що були проведені в молодіжних центрах. Реалізовано 13 

проектів, орієнтовних на громаду, в розробці яких взяли участь 60 осіб, а 

бенефіціарами яких стали близько 1100 осіб;  

- «Заново відкриваємо історичну спадщину Східної України».  

Громадською організацією «Український    кризовий    медіа-центр» проведено 

низку навчальних, культурних заходів та історичних експедицій у 25 музеїв 

Донецької та Луганської областей задля об'єднання громад у Східних  регіонах 

Україні у національні мережі та їх долучення до розвитку та поширення нової 

української громадянської ідентичності. В рамках проекту створено музейну 

лабораторію в Лисичанському історичному музеї, яку обладнано 

квадракоптером, камерою та офісною технікою. Проведено 10 дослідницьких 

подорожей до міст на сході країни, за результатами яких було організовано та 

проведено низку виставок «Жовта лінія». Проведено фінальний п’ятиденний 

воркшоп для представників музеїв Донецької та Луганською областей. Загалом 

заходи відвідало близько 900 осіб; 

 - «Ініціативна молодь — рушій змін».  

Громадською організацією «Громадський Дім» із метою надання підтримки   

молодіжним  платформам — «ХочуБуду» (Сєвєродонецьк)  та «Громадський 

дім» (Рубіжне) і зміцнено їхній потенціалу,  проведено 11 культурних та освітніх 

заходів, тренінгів, семінарів, майстер-класів, які відвідало 1500 осіб різного віку. 

Здійснено навчальний візит до міста Івано-Франківськ, який посприяв 

ознайомленню із соціальним активізмом та управління проектами, обміну 

культурним та соціальним досвідом; 

- «Шефство над чотирма молодіжними хабами в Донецькій області».  

З метою розширення мережі молодіжних хабів у Донецькій і Луганській 

областях і зміцнення впевненості у своїй здатності обслуговувати критично 

важливу групу молодих і активних українців, продовжено співпрацю з 

громадською організація «Нова Дружківка». Надано менторську підтримку 

чотирьом «новонародженим» молодіжним хабам у Лимані, Торецьку, 

Покровську та Новогродівці. За підтримки «Нової Дружківки» проведено 79 

соціальних, спортивних, освітніх і культурних заходів, які відвідало 900 осіб. 

Щорічний фестиваль Urban Fest у Дружківці відвідало 6000 осіб.  Проект сприяв 

поширенню сучасної української культури та спільних цінностей серед 

різнотипних груп та зміцненено ролі провідних молодіжних платформ у 

невеликих громадах Східної України; 

- «Підтримка Міської адміністрації м. Покровськ. Допомога у благоустрої 

парку відпочинку «Точка».  



В рамках проекту розпочато проект з громадською організацією «Місто Сад» з 

метою надати адміністрації Покровської міської ради (грантоотримувач) 

допомогу в удосконаленні інфраструктури парку «Точка». Побудовано кінотеатр 

під відкритим небом, дитячий майданчик для підлітків, зону майстер-класів. 

Новий громадський простір залучив людей до створення заходів для 

саморозвитку, культури та освіти, які є важливими складовими мирного життя і 

сталого розвитку громади. До реалізації проекту залучено 10 активних громадян; 

- «Підтримка Міської адміністрації м. Добропілля. Допомога у благоустрою 

парку відпочинку».  

З метою вдосконаленням інфраструктури парку «Квадрат 21» в Добропіллі 

громадською організацією «Місто Сад» створено амфітеатр на відкритому 

повітрі, який включає дерев'яні сцени і лавки, навіс з колонами, амфітеатр, звуко- 

та відеоапаратуру для відкритих амфітеатрів. Придбано матеріали для вуличних 

меблів, дитячого майданчика, музичної сцени, вуличного освітлення та 

тротуарної плитки; 

 - «Надихаючі аутсайдери: міні-проекти «З країни в Україну». Протягом 

звітного періоду командою Благодійної організації «Благодійний фонд «З країни 

в Україну», з метою розширення та забезпечення можливостей місцевих 

активістів, підсилення їхньої впевненості та здатності до розвитку власних 

ініціатив  проведено два п’ятиденних тренінги, в яких взяли участь 72 особи з 

Донецької та Луганської області. В подальшому вони сформували команди, які 

розробили та реалізували проекти в своїх громадах.  Надано консультативну та 

адміністративну допомогу в ході розробки 12 проектів; 

- Маріупольською Асоціацією жінок «Берегиня» для реалізації проекту 

«Об’єднані громади сірої зони: будьте проактивними!» зі зміцнення 12 

нещодавно заснованих громадських організацій у чотирьох новостворених ОТГ 

Маріупольського району (Нікольська, Кальчицька, Гранітнянська та Сартанська) 

проведено 3 тренінги для 150 найбільш активних мешканців громад щодо 

розвитку навичок співпраці між собою та з  місцевими   радами, встановлювати    

пріоритетність   потреб громади, розробляти бюджет, збирати кошти та робити 

власний внесок у майбутнє своїх громад;   

- в рамках проекту «Без кордонів» - онлайн передача-діалог у форматі 

дебатів» підготовлено та трансльовано 12 випусків ток-шоу «Без границ», 

присвячених питанням життя в Донецькій та Луганській областях як на 

територіях, що контролюються урядом України, так і на окупованих територіях, 

перебігу реформ на національному та місцевому рівнях; 

- проектом «Прозорі міські ради: введення системи електронного 

голосування» передбачене встановлення систем електронного голосування та 

допоміжних засобів комунікації в міських радах міст Лисичанська, Маріуполя, 

Старобільська, Дружківки, Лиману з метою підвищення прозорості процесу 

прийняття рішень міською владою. Наразі здійснено закупівлю стаціонарної 

системи голосування та відео систем трансляції контенту сесій міської ради; 

- поновлено співпрацю з громадською організацією «Цетр військово-

політичних досліджень», мета якої підготовка та публікація аналітичних 

матеріалів для ЗМІ з питань національної безпеки та оборони України. За 

підтримки UCBI II ЦВПД проведено експертне та кабінетне дослідження, що 

включає вивчення та аналіз даних з відкритих джерел для опису радикальних 



рухів та лідерів в Україні. Результати буде презентовано UCBI, Місії USAID в 

Україні та іншим партнерам USAID. Це надасть можливість представникам 

урядових структур України та донорам краще розробляти програми, які 

пом’якшують наслідки радикалізації в Україні. 

За результатами проведеного аналізу отриманої інформації, від 

відповідальних виконавців про виконання завдань та заходів Програми в 2018 

році, можна зробити висновок про достатньо високий відсоток виконання 

заходів Програми, так, як із запланованих 181 заходу розпочато виконання 74 

або 41%, фінансування яких склало 260,366 млн. грн. Виконання 107 заходів не 

розпочато у зв’язку із відсутністю коштів державного бюджету, через 

неможливість відповідальними виконавцями передбачити необхідні обсяги 

фінансування на 2018 рік, оскільки Програма затверджена в грудні 2017 року.  
 


