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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності громадської організації 

«ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СПІВРОБІТНИЦТВА» 

в 2018 – 2019 роках 
 

Основні заходи, включаючи подання письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з 

питань формування та реалізації державної політики у сфері децентралізації, розвитку місцевого 

самоврядування, соціальної політики, регіональних та міжнародних зв'язків, здійснювалися 

учасниками ГО «ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СПІВРОБІТНИЦТВА» за 

Програмною ініціативою «МОЯ ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА», яка виконується з 2017 року. 

 
Наталія Мекахаль, 

Перший заступник голови 

ГО «ІМДС» 

В межах цієї програмної ініціативи протягом 2018 - 2019 років 

було підготовлено та направлено на розгляд Комітетів Верховної 

ради України – 3 звернення, центральних органів виконавчої влади 

– 29 звернень, органів місцевого самоврядування – 24 звернень, в 

т.ч. до КМДА – 9. Всі звернення, за винятком 5 (п’яти), своєчасно 

розглянуті, прийняті відповідні рішення за змістом звернення. 

Учасники ГО «ІМДС», виконуючи заходи за вищезгаданою 

програмною ініціативою, в 2018 – 2019 роках співпрацювали з 

міжнародними неурядовими організаціями та іншими ІГС. 

Наталія Мекахаль, Перший заступник Голови Правління 

«ІМДС», Координатор Програми Східного Партнерства ЄЦПМ 

«Національні меншини та етнополітичні питання: Білорусь, 

Молдова, Україна» підготувала Звіти про результати виконання 

програмних ініціатив «Реформа місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні: досягнення і нові 

завдання» (2018) та «Управління різноманіттям з метою стійкого 

економічного розвитку місцевих органів самоврядування в 

контексті процесу децентралізації в Україні» (2018-2019). 

Одним із головних результатів діяльності у 2018 році стала 

реалізація ініціативи ГО «ІМДС» стосовно внесення змін до 

«Положення про порядок складання і ведення реєстру 

акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів 

банків, що ліквідуються», затвердженого рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 

2017 року № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07 вересня 2017 року за № 1104/30972, в частині що відновлення 

прав спадкодавців на спадщину у виді банківських вкладів. 
 

В межах Програмної ініціативи «МОЯ ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА» учасники ГО «ІМДС» 

приклали чимало зусиль для становлення партнерських відносин з Мінсоцполітики України, 

Мінкультури України, КМДА, Київською ОДА, Одеською ОДА, Закарпатською ОДА і Чернівецькою 

ОДА, районними адміністраціями вищезгаданих областей та ІГС, що приймають участь у реалізації 

реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Одночасно учасники ГО «ІМДС» 

сприяли захисту конституційних прав і свобод 3 киянам і 9 мешканцям Київської області шляхом 

адвокації їх інтересів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціях і 

підприємствах, незалежно від форм власності, насамперед з питань зайнятості та трудових відносин, 

соціальної підтримки населення на державному та місцевому рівнях, соціального захисту ветеранів і 

осіб з інвалідністю. 
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Серед іншого, учасники ГО «ІМДС» виконували заходи (семінари, круглі столи, консультації) 

спрямовані на підвищення обізнаності мешканців Києва, Київщини, Львівщини, Прикарпаття та 

Закарпаття у сфері прав і свобод людини та участі молоді у реалізації місцевих проектів, 

спрямованих на створення та розвиток об’єднаних територіальних громад, покращення рівня життя 

та надання адміністративних послуг, включаючи сприяння реалізації принципів європейської 

молодіжної політики шляхом підвищення обізнаності молоді у сфері прав і свобод людини, 

посилення участі молоді у регіональних європейських проектах, кампаніях і ініціативах. 

Участь у підготовці ефективних 

управлінців для ОТГ сіл і селищ 

Київщини, Львівщини, Прикарпаття 

та Закарпаття, а також керівників 

приватного сектору, які здатні стати 

лідерами реформ в своєму регіоні, є 

ще одним дієвим напрямком 

діяльності команди ГО «ІМДС». 

Навчальний візит до Німеччини 

та Данії, який проходив з 17 по 23 

березня 2019 в рамках ініціативи 

«Управління різноманіттям із метою 

сталого економічного розвитку» за 

підтримки ЄЦПМ (Німеччина) за 

Програмою «U-LEAD з Європою» 

став ще одним з таких кроків. У 

візиті брали участь представники 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування, ОТГ і громадських 

організацій Одеської, Чернівецької і 

Закарпатської областей. Протягом 

п’яти днів для учасників делегації 

були організовані зустрічі з 

науковцями, експертами у сфері  

 
На передньому плані (в центрі) Наталія Мекахаль, 

координатор Програми східного партнерства ЄЦПМ 

https://www.youtube.com/watch?v=eyl_HMAaiHc&feature=youtu.be 

освіти, культури, регіонального розвитку, представниками громадських організацій, органів 

місцевого самоврядування Німеччини та Данії. Модератори ознайомили учасників з політичним 

устроєм двох держав, досвідом роботи у сфері транскордонного співробітництва, досвідом 

проведення адміністративно-територіальних реформ, вплив національних меншин на прийняття 

рішень у громадах, їх участь у соціально-економічному розвитку території тощо. Отримані знання та 

досвід учасники поїздки мають застосовувати у своїх громадах, за результатами якої слід чекати на 

нові проекти та якісні зміни. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eyl_HMAaiHc&feature=youtu.be

