
Полтавський обласний 
благодійний фонд 

«Фонд розвитку громади «Ініціатива»



Напрямок 
«Розвиток громад»

Проект «Міста та реформа адмінтерустрою – втрачені 
можливості та отримані перспективи. Виявлення та 
демонстрація втрачених можливостей міст обласного 
значення від пасивної позиції в реформі з 
децентралізації та адмінтерустрою України»

Сума гранту – 235 000 грн

Проект реалізовано за фінансової підтримки Європейської комісії  в 

рамках проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі 

громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і 

якості державної влади»



Напрямок 
«Розвиток громад»

Мета - проведення досліджень щодо структурно-
функціонального, містобудівного розвитку міст в умовах 
реформування місцевого самоврядування; виявлення 
втрачених можливостей та потенційно втрачених 
можливостей економічного та соціального розвитку 
громад 5 пілотних міст обласного значення (Полтава, 
Кременчук, Суми, Ужгород та Львів); рівня обізнаності 
депутатів відповідних рад та суміжних з ними сільських 
рад щодо реформи адмінтерустрою, можливостей та 
перспектив, які вона надає, а також механізмів 
включення міст та сільрад до процесів реформування. 



Проект «Активізація молоді та жінок в 
розвитку у територіальних громад 
Полтавської та Сумської областей.

Метою проекту є забезпечення справедливості у 
врахуванні інтересів членів громади та розподілу
публічних фінансів шляхом залучення громадськості до 
процесів управління та широкого представлення жінок та 
молоді на рівні прийняття рішень в громадах Полтавської
та Сумської областей.

Проект реалізований в рамках проекту «Програма сприяння громадській

активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного

розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Сума гранту – 56 373 грн



Проект  
«Голос громади в місцевому 

самоврядуванні»

Географія проекту:  12 громад  Дніпропетровської області

Мета: підтримка та розвиток спроможності місцевих громадських 
об‘єднань й ініціативних груп у налагодженні ефективної співпраці між 
громадянами та місцевою владою, сприяння розвитку ОТГ загалом, 
використовуючи інструменти розвитку громади, розробляючи плани 
стратегічного розвитку та надаючи експертну підтримку в їх сталій 
реалізації

Сума гранту – 2 248 533 грн

Проект реалізований в рамках програми DOBRE «Децентралізація

приносить кращі результати та ефективність», що фінансується

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)


