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НОВИНИ

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст проект Закону «Про засади адміністративно-територіального
устрою України» № 2804 від 24.01.2020 року

Опубліковано текст Законопроекту про засади адміністративно-територіального устрою

У Міністерстві відбулась зустріч з керівниками обласних та Київської міської державних адміністрацій та
представниками їх департаментів фінансів для обговорення питань розширення дохідної бази та підвищення
рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

У Міністерстві фінансів опрацювали питання реформ міжбюджетних відносин

24 січня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Методики формування
спроможних територіальних громад».

З'явився текст оновленої методики формування спроможних громад

Більшість українців виступають за продовження децентралізації, - опитування

68,3% українців вважають за необхідне, продовжувати реалізовувати реформу місцевого самоуправління. Такі
результати опитування соціологічного дослідження "Реформи в Україні: зміни на краще або імітація прогресу.

https://decentralization.gov.ua/news/12112
https://mof.gov.ua/uk/news/v_ministerstvi_finansiv_opratsiuvali_pitannia_reform_mizhbiudzhetnikh_vidnosin-2011
https://decentralization.gov.ua/news/11708
https://decentralization.gov.ua/news/12111
https://decentralization.gov.ua/news/12116


НОВИНИ

В Україні у семи областях працює понад 200 поліцейських офіцерів територіальних громад. У Національній
поліції планують збільшити їх кількість до 3 тисяч. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор
Клименко під час підсумкової наради щодо результатів діяльності органів поліції у 2019 році, передає УНН.

У громадах планують розширити штат поліцейських

Без світла залишилася частина Сумської та Чернігівської областей.
Через негоду в Україні знеструмлено понад 600 населених пунктів у двох областях

В Одеській обласній державній адміністрації в черговий раз проходять консультації з питання перспективного
плану розвитку громад.

В Одеській області знову переглядають межі ОТГ

Фінансова спроможність ЦНАП та розміри сплати за адмінпослуги: розпочалось обговорення з 
представниками громад та експертною спільнотою

30 січня у Домі Децентралізації відбулося обговорення питання фінансової спроможності ЦНАП та розмірів
плати за адмінпослуги, в якому взяли участь більше 70 представників громад, галузевих асоціацій та експертів
з адміністративних послуг.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1849340-u-gromadakh-planuyut-rozshiriti-shtat-politseyskikh
https://ukr.lb.ua/news/2020/01/31/448629_cherez_negodu_ukraini_znestrumleno.html
https://decentralization.gov.ua/news/11708
https://www.048.ua/news/2642881/v-odesskoj-oblasti-snova-peresmatrivaut-granicy-otg
https://decentralization.gov.ua/news/12110


СТАТТІ

Надіслана вами пропозиція — це головна можливість отримати фінансування, тому надзвичайно
важливо навчитися писати її грамотно та ефективно.

5 технік для складання ефективних грантових пропозицій

З чим входимо у 20-ті: тренди, тенденції та виклики для громадянського суспільства
На порозі — не просто новий рік, а старт цілої декади, зі своїми викликами, задачами та місіями. І
для громадянського суспільства України зокрема. Справді цікаво, що ж готують для нас 20-ті? Де
ми сьогодні і чи спроможні будемо надалі ефективно залучати стратегії формування соціального
капіталу?

190 київських шкіл перейшли на харчування за принципом «шведського столу»

У Києві 190 шкіл перейшли на оновлений формат харчування. Учні харчуються за сучасними
формами: діти обирають страви за принципом «шведського столу» або із двох-трьох запропонованих
страв.

https://decentralization.gov.ua/news/11708
https://www.prostir.ua/?kb=5-tehnik-dlya-skladannya-efektyvnyh-hrantovyh-propozytsij
https://www.prostir.ua/?focus=z-chym-vhodymo-u-20-ti-trendy-tendentsiji-vyklyky-dlya-hromadyanskoho-suspilstva
https://shotam.info/190-kyivs-kykh-shkil-pereyshly-na-kharchuvannia-za-pryntsypom-shveds-koho-stolu-foto/


ПОДІЇ

Обласна конференція “Розумна Взаємодія” у Львові
06 лютого у м.Львів відбудеться перша обласна конференція “Розумна Взаємодія” (РВ) в рамках реалізації
Національної стратегії розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки. Програмою заходу 
передбачено ознайомити та обговорити з учасниками підходи, інструменти та проміжні результати цікавого
експерименту з впровадження РВ в ОТГ Львівської області. 

Форум освітніх змін
21 лютого 2020 року відбудеться Форум освітніх змін, присвячений громадянській освіті для підлітків. Захід
проводиться у рамках дворічного проєкту «Підлітки змінюють громади в Україні через громадянську освіту» —
школа «Агенти змін. Діти». 

Восьма міжнародна науково-методична конференція з медіаграмотності: «Критичне мислення в епоху
токсичного контенту»
Конференція відбудеться 13-14 березня 2020 року в Києві.
Заявки до участі у конференції приймаються до 21 лютого 2020 року.     
Реєстрація та всі деталі участі знаходяться в інформаційному листі>>>
Витрати покривають організатори (проїзд, проживання та харчування).



НАВЧАННЯ
25 лекцій Стенфордського курсу професора Роберта Сапольски «Біологія поведінки людини»
Професор детально і в доступній формі розповідає про безліч факторів, що впливають на наші вчинки, а також
на конкретних прикладах розглядає різні види поведінки: агресивну, батьківське і інші. Сам Сапольски у
вступній лекції стверджує, що ознайомитися з даним предметом варто абсолютно кожній людині, незалежно
від його спеціалізації.

Семінар по європейсько-українському досвіді роботи депутатів місцевих рад
Інститут Політичної Освіти спільно з Інститутом Роберта Шумана (RSI, Угорщина) запрошують депутатів місцевих
рад до участі у всеукраїнському семінарі «Кращі українські та європейські практики роботи депутатів місцевих
рад напередодні виборів 2020 р.».
Дата проведення – 21-23 лютого 2020 року.
Місто проведення – Київ.

Тренінг курс «One Step Beyond» в сонячній Іспанії
Тренінг присвячений розумінню функцій громадянського суспільства та його ролі в сучасних державах.
Протягом курсу також будуть розкриті теми історичних та соціальних рухів, що спонукають розвиток демократії,
зниження рівня насилля та дискримінації.
18-25 квітня 2020, Малага, Іспанія
Організацій внесок- 35 EUR
Дедлайн - 3 лютого 2020.

https://tjournal.ru/science/84155-vse-25-lekciy-stenfordskogo-kursa-professora-roberta-sapolski-biologiya-povedeniya-cheloveka?fbclid=IwAR2lgcoskBsqUq75RzC7V5Ja9t1hw31EQ6i6H66fDqUDzo-qyR3DS2W6JH0
https://gurt.org.ua/news/trainings/57841/
https://gurt.org.ua/news/trainings/57898/


Навчальна програма з розвитку молодіжної політики для міст та містечок Черкащини

Захід відбувається в рамках проекту «Об’єднана мережа міст у восьми регіонах України задля підтримки
місцевих реформ», який реалізується Київським Діалогом за підтримки Федерального міністерства
закордонних справ Німеччини.

Що потрібно, аби взяти участь у навчанні?

• Проживати в громадах Чигирина, Канева, Сміли, Корсунь-Шевченківського, Шполи, Золотоноші,
Кам’янки, Городища чи Чорнобаю

• Зібрати команду із 5 людей віком від 18 до 35 років. Перевага надаватиметься тим командам, до складу
якої увійдуть в тому числі представники органів місцевого самоврядування, депутати. Команда, яка
працює у місті, може бути більшою. Учасники навчальних заходів в Черкасах можуть частково
змінюватись

• Мати ідею, яку ви хочете втілити у своїй громаді.
• Створити коротке відео й розповісти, в чому ваша ідея і ваша сила
• Заповнити онлайн заявку до 23 лютого включно за цим посиланням

НАВЧАННЯ

https://gurt.org.ua/news/trainings/57935/


ГРАНТИ
Конкурс «зелених» бізнес-ідей ClimateLaunchpad
Greencubator оголошує про прийом заявок від українських команд на найбільший в світі конкурс «зелених» 
бізнес-ідей ClimateLaunchpad (CLP)! 
Бюджет -10 000, 5 000 та 2 500 євро
Заявки приймаються до 10 травня.

Конкурс МОМ для неурядових організацій
МOM запрошує НУО із визначених облаcтей, подавати проектні пропозиції та бюджети до них з наступної
тематики: «Підвищення обізнаності вразливого дорослого населення щодо безпечної міграції та 
працевлаштування». Найбільш пріоритетними будуть проектні заявки, які запропонують роботу у наступних
областях: Київській,Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Миколаївській та 
Херсонській областях; також можуть бути підтримані заявки, що запропонують роботу у Запорізькій, Волинській, 
Рівненській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Харківській областях.
Дедлайн - 11 лютого 2020 року.

Перший конкурс частково-поворотних грантів для підтримки соціальних підприємств
Український соціальний венчурний фонд оголошує перший конкурс частково-поворотних грантів для підтримки
соціальних підприємств. Мета конкурсу — надати фінансову підтримку соціальним підприємцям-початківцям
України. До участі в конкурсі запрошуються соціальні підприємці, які зар
еєстрували свою організацію відносно недавно (до 2-х років) та потребують фінансових ресурсів для розвитку. 
Дедлайн - 7 лютого 2020 року.

https://gurt.org.ua/news/grants/57987/
https://gurt.org.ua/news/grants/57956/
https://gurt.org.ua/news/grants/57946/


ГРАНТИ
Підтримка мікропроєктів від Посольства Німеччини в Україні
Мікропроекти – це заходи/проекти з коротким терміном реалізації (проект повинен бути реалізований до 
15.10.2020), спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і вразливих верств населення та на забезпечення
довгострокового ефекту від проекту.
Дедлайн - 21 лютого 2020 року
Бюджет – 8 000 євро

Гранти для організацій на реалізацію мистецьких проєктів за участі молоді
Гранти надаються House of Europe в рамках програми творчої підготовки та розбудови потенціалу молоді, яка 
підтримує проєкти, що залучають молодих людей віком від 16 до 25 років та мають на меті розвиток локальних
мистецьких ініціатив. 
Дедлайн – 28 лютого 2020 року.

Оновлений конкурс грантів в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (USAID FST), який фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) запрошує до подання пропозицій на грантове фінансування (концепцій) 
потенційних партнерів,  зацікавлених у здійсненні заходів, що сприятимуть досягненню цілей та завдань проекту 
у трансформації та стабілізації фінансового сектору України.
Бюджет до 100 000 дол
Дедлайн - 31 березня 2020 року.

https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/wirtschaft/-/2176910?fbclid=IwAR23-dtvR8usy_XCm2Cczg_roCYqeH_q9m6I08u9GfCdcSjeGpRNRT9bLuI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/36
https://www.prostir.ua/?grants=onovlenyj-konkurs-hrantiv-v-ramkah-proektu-usaid-transformatsiya-finansovoho-sektoru


ГРАНТИ
Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США – молодіжні та культурні проекти
Програма малих грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у сфері культури та молоді :
• Виконавчі та образотворчі мистецтва, усі жанри музики, танцю, моди, театру, літератури, кіно, фото та відео.
• Образотворче мистецтво, виставки картин, скульптур, фотографії, артефактів, мультфільмів, фресок, графіті т.д.
• Інноваційні проекти у таких сферах, як кулінарне мистецтво, містобудування, дизайн відео та настільних ігор,

віртуальна реальність та ін.
Дедлайн - 12 січня / 12 квітня / 5 липня 2020 року.
Бюджет - $10,000-$50,000

Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта»
Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у сфері
освіти.
Дедлайн - 21 червня 2020 р.
Бюджет - 50 000$.

Гранти на підтримку МСП, якими володіють та керують жінки
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл
Інк.», приймає грантові заявки від українських малих та середніх підприємств (МСП), якими керують і володіють
жінки, що бажають розширити свій діючий бізнес.
Дедлайн - 31 липня 2020 року.

https://gurt.org.ua/news/grants/56553/
https://gurt.org.ua/news/grants/56715/
https://gurt.org.ua/news/grants/57530/


ПРОЕКТИ 
ВАРТІ УВАГИ

У Вінниці працює унікальний соціальний проект: у
манікюрному кабінеті послуги надають майстрині з
інвалідністю

У Вінниці працює перший в Україні інклюзивний
манікюрний кабінет. Послуги клієнтам тут надають
майстрині з інвалідністю. «Кульбабка» — таку назву має
міні-салон — унікальний соціальний проект, покликаний
популяризувати ідею створення робочих місць для людей з
інвалідністю не лише у Вінниці, а й в інших регіонах.
Підготовка та відкриття манікюрного салону відбулись за
підтримки проекту міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (Проекту ПРОМІС) в
рамках реалізації проекту «Соціалізація людей з
інвалідністю через підприємницьку діяльність у Вінниці».

https://decentralization.gov.ua/news/12100?page=2


З найкращими побажаннями, 
команда ІКОМІС
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