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Про нас 
 
Організація офіційно зареєстрована 19.07.2013 р. За час діяльності 

громадської організації її члени взяли участь у понад 20 суспільних, 
дослідницьких, творчих, наукових проектах як члени організації, а також 
виступили співорганізаторами восьми проектів. 

Члени організації мають понад п’ятнадцятирічний досвід у 
проведенні суспільних заходів різних типів, мають відповідну освіту, 
володіють необхідними знаннями і навичками з реалізації проектів у 
різних сферах громадського життя. 

Для діяльності організації учасники використовують власні 
персональні комп’ютери та оргтехніку, а також приміщення. Укладені 
договори на використання приміщень для проведення різних типів акцій 
з Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних 
досліджень, Львівською національною академією мистецтв. 

 
Наша місія 
  
Сприяння розвитку громадянського суспільства на всіх рівня і у всіх 

проявах. 
 
Наша команда 
 
 

 

 

Уляна Щурко 
Експерт з питань освіти та культури 
tulyanash@gmail.com 
 

 

Олеся Дацко 
Експерт з питань розвитку творчих індустрій, 
формування культурної політики держави, 
гуманітарних чинників економічної безпеки, 
розвитку місцевого самоврядування 
olesyadatsko@gmail.com 
 
 
 

 

mailto:tulyanash@gmail.com
mailto:olesyadatsko@gmail.com
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Марія Флейчук 
Експерт з протидії тінізації економіки та корупції, 
економічної безпеки держави, світового 
господарства і  міжнародних  економічних 
відносин 
fleychukm@gmail.com 
 

 

Олександра Мокій 
Експерт з питань інноваційного розвитку, 
стратегічного управління, трансферу технологій, 
екологічної складової технологічного прогресу, 
організаційного розвитку, адміністративного та 
інноваційного менеджменту 
sasha.a.m@gmail.com 
 

 

Ганна Антонюк 
Експерт з питань продовольчої безпеки, 
розвитку сільських територій, екологічної 
складової сільського господарства, формування 
агропродовольчих кластерів та підтримки 
кластерних ініціатив 
hanna.antonyuk@gmail.com 
 

 

Іван Щурко 
Експерт з питань урбаністики, охорони 
культурної спадщини 
ivansh1711@gmail.com 

 
 
 

 

Ольга Матійчук 
Експерт з питань освіти та соціально-
економічного розвитку. 
omatiychuk@gmail.com 

mailto:fleychukm@gmail.com
mailto:sasha.a.m@gmail.com
mailto:hanna.antonyuk@gmail.com
mailto:ivansh1711@gmail.com
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Робота з органами державної влади 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2014 р. ГО ЦСІ ініціювала проведення громадського 

слухання щодо використання принципів електронного 
врядування, публічного звітування та підвищення прозорості у 
роботі Львівської міської ради. Слухання відбулося 30.07.2014 р. у 
приміщенні Львівської міської ради. Діяльність ГО «ЦСІ» полягала у зборі 
підписів, координації місцевої ініціативи, презентації вимог мешканців на 
слуханнях, підготовці проекту рішення громадських слухань, участі у 
проведенні громадського слухання, участі у роботі робочих груп, 
створених за результатами слухань. Результатом цієї роботи є протокол 
громадського слухання в якому чітко затверджена вимога мешканців 
Львова щодо забезпечення прозорості роботи органів місцевої влади. 
Детальніша інформація за посиланням: http://city-adm.lviv.ua/lmr-
news/public-hearings/219753-protokol-hromadskoho-slukhannia-shchodo-
pidvyshchennia-prozorosti-roboty-ta-zvituvannia-miskoho-holovy-deputativ-
ta-vykonavchykh-orhaniv-lvivskoi-miskoi-rady-z-vykorystanniam-pryntsypiv-
elektronnoho-vriaduvannia 

Крім того представниками ГО «ЦСІ» було ініційовано створення 
робочої групи при Львівській міській раді, яка займається 
вдосконаленням правил електронної реєстрації дітей у ДНЗ 
м. Львова. Результатом цієї роботи є розробка нових більш прозорих та 
зрозумілих правил електронної реєстрації дітей у ДНЗ м. Львова та 
подання їх на розгляд управління освіти та ЛМР. На даний момент 
очікуємо рішення Виконавчого комітету ЛМР.  

Виступили співорганізатором місцевої ініціативи з розробки 
нової редакції Статуту територіальної громади м. Львова. За 
участі 11 громадських організацій. Підготовлено окремі розділи Статуту. 
Робота продовжується. Детальніша інформація за посиланням 
https://www.facebook.com/groups/670785723005003/  

http://city-adm.lviv.ua/lmr-news/public-hearings/219753-protokol-hromadskoho-slukhannia-shchodo-pidvyshchennia-prozorosti-roboty-ta-zvituvannia-miskoho-holovy-deputativ-ta-vykonavchykh-orhaniv-lvivskoi-miskoi-rady-z-vykorystanniam-pryntsypiv-elektronnoho-vriaduvannia
http://city-adm.lviv.ua/lmr-news/public-hearings/219753-protokol-hromadskoho-slukhannia-shchodo-pidvyshchennia-prozorosti-roboty-ta-zvituvannia-miskoho-holovy-deputativ-ta-vykonavchykh-orhaniv-lvivskoi-miskoi-rady-z-vykorystanniam-pryntsypiv-elektronnoho-vriaduvannia
http://city-adm.lviv.ua/lmr-news/public-hearings/219753-protokol-hromadskoho-slukhannia-shchodo-pidvyshchennia-prozorosti-roboty-ta-zvituvannia-miskoho-holovy-deputativ-ta-vykonavchykh-orhaniv-lvivskoi-miskoi-rady-z-vykorystanniam-pryntsypiv-elektronnoho-vriaduvannia
http://city-adm.lviv.ua/lmr-news/public-hearings/219753-protokol-hromadskoho-slukhannia-shchodo-pidvyshchennia-prozorosti-roboty-ta-zvituvannia-miskoho-holovy-deputativ-ta-vykonavchykh-orhaniv-lvivskoi-miskoi-rady-z-vykorystanniam-pryntsypiv-elektronnoho-vriaduvannia
http://city-adm.lviv.ua/lmr-news/public-hearings/219753-protokol-hromadskoho-slukhannia-shchodo-pidvyshchennia-prozorosti-roboty-ta-zvituvannia-miskoho-holovy-deputativ-ta-vykonavchykh-orhaniv-lvivskoi-miskoi-rady-z-vykorystanniam-pryntsypiv-elektronnoho-vriaduvannia
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Взяли участь у дискусії "Польський досвід системних змін. Практичні 
імплікації для України" 22 травня 2014 р. Львівська міська рада, 
Український католицький університет, м. Львів. 

Були учасниками обговорення концепції Програми інформатизації 
Львівської області на 2014-2017 рр. 12 червня 2014 р. Львівська ОДА. 
Представники ГО «ЦСІ» є членами науково-технічної ради з розробки 
програми інформатизації Львівської області. 

Взяли активну участь у семінарі «Сучасні підходи до організації 
бюджетного процесу на місцевому рівні» в межах проекту "Громадський 
моніторинг місцевих бюджетів Львівської області" 24 червня 2014 р. 
Інститут регіональних досліджень, м. Львів. Підготовлено рекомендації 
щодо вдосконалення моніторингу місцевих бюджетів за результатами 
проекту. Детальніша інформація за посиланням https://www.google. 
com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdailylviv.com%2Fvideo%2Fbryfinh-ko 
mentar-u-pres-klubi%2Fmistsevi-byudzhety-na-kotroli-hromady&ei=N1Z7V 
InpGeH6ygP8mIHADg&usg=AFQjCNE2h0jc-SsUmxgVkvwfxy-IKMyLFA&sig2 
=pNWlRJ_7KRwG8yQTJvuZng&bvm=bv.80642063,d.bGQ 

9 жовтня 2014 р. у м. Стрий Львівської області спільно з 
Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень 
в м. Львові, МГО «Інституту міжнародних економічних досліджень», ГО 
«Академічний простір» було організовано засідання «фокус-групи» із 
формування «Стратегії розвитку територіальної громади Стрия» 
(з використанням інструментарію та новітніх технологій у сфері фокус-
менеджменту). Розроблено Стратегію розвитку Стрийщини до 2020 року. 
Детальніша інформація за посиланням http://www.socialinnovation.org.ua/ 
UserFiles/File/Pres_reliz_Stryy.pdf 

Також представники ГО «ЦСІ» здійснювали аналіз законопроектів в 
межах реформи місцевого самоврядування. Експертна оцінка, експертні 
висновки і рекомендації надіслані до ВРУ, КМУ, Секретаріату Президента, 
Венеційської комісії. 

Представники ГО «ЦСІ» здійснювали аналіз пропозицій, 
оприлюднених Львівською міською радою в межах громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів. Висновки, пропозиції та 
зауваження надіслані Виконавчому комітету та депутатським комісіям 
Львівської міської ради, міському голові. 

 
 
 
 
 

http://www.socialinnovation.org.ua/%20UserFiles/File/Pres_reliz_Stryy.pdf
http://www.socialinnovation.org.ua/%20UserFiles/File/Pres_reliz_Stryy.pdf
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Освіта і наука 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 квітня 2014 р проведено Круглий стіл «Проблеми зовнішньої 

міграції України та інших пострадянських держав». За 
результатами круглого столу надруковано збірник матеріалів та 
рекомендацій, які подано до Адміністрації Президента України, інших 
органів державної влади. Детальніша інформація за посиланням 
http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2014/Doc
s/LCA_Konf_MEV_14-04.pdf 

Виступили співорганізатором міжнародної науково-практичної 
конференція «Трансформаційні зміни в економічній системі: 
виклики часу», 7 травня 2014 року. Надруковано збірник доповідей. 
Детальніша інформація за посиланням http://aprostir.org.ua 

Взяли участь у Круглому столі "Суспільно-економічні аспекти 
транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, 
майбутнє" 16 травня 2014 р. Інститут регіональних досліджень НАН 
України, м. Львів. 

Були учасником круглого столу «Україна з третього світу у перший: 
Інструменти досягнення». Київський міжнародний економічний форум, 
Реанімаційний пакет реформ та ін. 19 серпня 2014 р, м. Львів. 

Взяли активну участь у круглому столі «Антикорупційна та 
антибюрократична політика Грузії вчора і сьогодні» (25-26 вересня 2014 
року, ТПП+ Українсько-німецький партнерський проект у сфері 
економіки, Львів). Оформлено звіт ТПП. Детальніша інформація за 
посиланням http://lcci.com.ua/news/kruglij_stil_antikorupcijna_ta_antibjurok 
ratichna_ politika_gruziji_vchora_i_sogodni/2013-09-25-43 

Були учасником круглого столу «Громада: жити по-новому. Втілення 
перших кроків реформи місцевого самоврядування» Львів, 20 листопада 
2014 року в межах проекту «Реформа публічної адміністрації в 
Вишеградських країнах:  уроки для України та Білорусі» за підтримки 
Міжнародного Вишеградського Фонду. Розроблено рекомендації за 
результатами круглого столу. Детальніша інформація за посиланням 

http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2014/Docs/LCA_Konf_MEV_14-04.pdf
http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2014/Docs/LCA_Konf_MEV_14-04.pdf
http://aprostir.org.ua/
http://lcci.com.ua/news/kruglij_stil_antikorupcijna_ta_antibjurok%20ratichna_%20politika_gruziji_vchora_i_sogodni/2013-09-25-43
http://lcci.com.ua/news/kruglij_stil_antikorupcijna_ta_antibjurok%20ratichna_%20politika_gruziji_vchora_i_sogodni/2013-09-25-43
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http://pravo.org.ua/publichna-administratsiia/administratyvna-reforma/1804-u-
lvovi-obhovoriuvaty-perspektyvy-reformy-mistsevoho-samovriaduvannia.html  

11 грудня 2014 р. виступили співорганізатором Міжнародної 
науково-практичної конференції «Стратегічні напрями 
відновлення економіки та соціальної сфери України в умовах 
системної кризи», м. Львів. Детальніша інформація за посиланням 
http://aprostir.org.ua/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-
stratehichni-napryamy-vidnovlennya-ekonomiky-ta-sotsialnoji-sfery-ukrajiny-
v-umovah-systemnoji-kryzy11-hrudnya-2014-roku-m-lviv/#more-296 

16 грудня 2014 р. виступили співорганізатором Міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку 
соціокультурної сфери», м. Львів. Детальніша інформація за 
посиланням: http://www.socialinnovation.org.ua 

 
 

Культура і мистецтво 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Взяли активну участь у засіданні робочої групи з розробки стратегії 

розвитку культури м. Львова. Результатом є розробка рекомендації для 
 Стратегії розвитку культури м. Львова. Детальніша інформація за 
посиланням http://www.city-institute.org/index.php?option=comcontent& 
view=article& id=227&Itemid=107 

Були учасником робочої групи з розробки стратегії розвитку культури 
України до 2025. Результатом є розробка рекомендацій для  Стратегії 
розвитку культури України. Детальніша інформація за посиланням 
http://culture2025.org.ua/calendar/ 

Взяли участь у воркшопах з розробки стратегії культурної політики 
Країн Східного партнерства (квітень - Вірменія, липень - Азербайджан, 
вересень - Білорусь). Результат: рекомендації по формуванню культурної 
політики країн Східного партнерства. Детальніша інформація за 
посиланням https://www.facebook.com/groups/EuroEastCulture2014/ 

Виступили координатором місцевої ініціативи з розробки 
концепту дизайну простору району «Збоїща» у Львові. За участі 

http://pravo.org.ua/publichna-administratsiia/administratyvna-reforma/1804-u-lvovi-obhovoriuvaty-perspektyvy-reformy-mistsevoho-samovriaduvannia.ht
http://pravo.org.ua/publichna-administratsiia/administratyvna-reforma/1804-u-lvovi-obhovoriuvaty-perspektyvy-reformy-mistsevoho-samovriaduvannia.ht
http://aprostir.org.ua/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-stratehichni-napryamy-vidnovlennya-ekonomiky-ta-sotsialnoji-sfery-ukrajiny-v-umovah-systemnoji-kryzy11-hrudnya-2014-roku-m-lviv/#more-296
http://aprostir.org.ua/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-stratehichni-napryamy-vidnovlennya-ekonomiky-ta-sotsialnoji-sfery-ukrajiny-v-umovah-systemnoji-kryzy11-hrudnya-2014-roku-m-lviv/#more-296
http://aprostir.org.ua/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-stratehichni-napryamy-vidnovlennya-ekonomiky-ta-sotsialnoji-sfery-ukrajiny-v-umovah-systemnoji-kryzy11-hrudnya-2014-roku-m-lviv/#more-296
http://www.socialinnovation.org.ua/
http://www.city-institute.org/index.php?option=comcontent&%20view=article&%20id=227&Itemid=107
http://www.city-institute.org/index.php?option=comcontent&%20view=article&%20id=227&Itemid=107
http://culture2025.org.ua/calendar/
https://www.facebook.com/groups/EuroEastCulture2014/
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ЛОО Всеукраїнської спілки архітекторів, ЛОО Всеукраїснької спілки 
художників. На даний момент Ініціатива на стадії реєстрації. 

19-28 липня 2014 р. виступили співорганізатором XVІІ-го 
Міжнародного пленеру Екологія, економіка, культура: 
взаємовпливи (назва підпроекту «Етнодизайн в сучасному 
текстилі») у  межах Міжнародного проекту «Екологічний 
ракурс», с. Дора (присілок м. Яремча) Івано-Франківської обл. 
Детальніша інформація за посиланням https://www.facebook.com/larisa. 
sheikh/media_set?set=a.679207748840273.1073741833.100002531613600&
type=1 

Участь у Воркшопі "Регенерація індустріальних споруд в Україні", 26 
– 27 вересня 2014 р., м. Львів. Детальніша інформація за посиланням 
http://www.lvivcenter.org/uk/chronicle/news/?newsid=1411 
 

Комунікаційні заходи 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2014 р. представники ГО «Центр суспільних інновацій» взяли 

активну участь у 25 комунікаційних заходах, серед них найважливіші: 
- зустріч з міністром економічного розвитку і торгівлі України Павлом 

Шереметою "Інноваційні шляхи підвищення ВВП". 27 березня 2014 р. 
Розроблено рекомендації для Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України з питань інноваційних підходів з підвищення ВВП України 
у кризовий період. Детальніша інформація за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=K1031g6VC4c 

- Всеукраїнський форум громадянських ініціатив, 29-30 квітня 2014 р. 
у Львові. Розроблено концепцію активізації участі ГО у формуванні 
громадянського суспільства. Детальніша інформація за 
посиланням http://auc.org.ua/news/vseukrainskii-forum-gromadyanskikh-
initsiativ https://www.facebook.com/events/1400084610265575/ 

- Львівський Форум Кластерів. 23 вересня 2014 р. Розроблено візію 
бізнес-середовища Львова 2020 р. Детальніша інформація за посиланням 

https://www.facebook.com/larisa.%20sheikh/media_set?set=a.679207748840273.1073741833.100002531613600&type=1
https://www.facebook.com/larisa.%20sheikh/media_set?set=a.679207748840273.1073741833.100002531613600&type=1
https://www.facebook.com/larisa.%20sheikh/media_set?set=a.679207748840273.1073741833.100002531613600&type=1
http://www.lvivcenter.org/uk/chronicle/news/?newsid=1411
https://www.youtube.com/watch?v=K1031g6VC4c
http://auc.org.ua/news/vseukrainskii-forum-gromadyanskikh-initsiativ
http://auc.org.ua/news/vseukrainskii-forum-gromadyanskikh-initsiativ
https://www.facebook.com/events/1400084610265575/
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http://city-institute.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=543: 
2014-09-29-11-46-58&catid=1:latest 

- вишкіл «Українські самоврядні громади. Трансфер люблінського 
досвіду громадської участі». Фундація менеджерських ініціатив та Фонд 
«Open Culture» 24-26 вересня 2014 р. Польща, Люблін. Підготовлено 
пропозиції для українських громад «Імплементація люблінського досвіду 
при розробці рекомендацій щодо реформи місцевого самоврядування». 

- Форум громадянських ініціатив «Західна Україна після Майдану» 1 
жовтня 2014 року у м. Львові. Розроблено рекомендації для 
громадянського сектору і органів влади з питань роботи з переселенцями 
та їх інтеграції на теренах Західної України, а також з питань розробки 
освітніх проектів. Детальніша інформація за посиланням 
http://www.irf.ua/knowledgebase/news/u_lvovi_rozpochalo_robotu_zakhidno
ukrainske_predstavnitstvo_fondu/ 

- зустріч-дискусія «Сила спільноти у розвитку міста міжнародний 
досвід» 6 грудня 2014 р. Детальніша інформація за посиланням 
http://diya-ua.com/uk/article/1077/pidsumki-zustrichi-gromadski y-prostir-
tse-naypershe-viklik 
 

Робота над собою 

  

 
Для удосконалення навиків роботи в громадському секторі 

представники ГО «Центр суспільних інновацій» у 2014 році взяли 
активну участь у дев’яти тренінгах з підвищення кваліфікації, 
компетентності і ефективності роботи громадських активістів. 
Серед них такі: 

1. EoC International Summer School 2014, 26 - 31 August, Paris. 
Детальніша інформація за посиланням https://www.facebook.com/groups/ 
1461534384119471/ 

2. Науково-практичний семінар Европейські кваліфікаційні рамки 
(ERK) та інструменти їх реалізації у програмі «Horyzont 2020» 05.09.2014 
р. 

http://city-institute.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=543:%202014-09-29-11-46-58&catid=1:latest
http://city-institute.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=543:%202014-09-29-11-46-58&catid=1:latest
http://www.irf.ua/knowledgebase/news/u_lvovi_rozpochalo_robotu_zakhidnoukrainske_predstavnitstvo_fondu/
http://www.irf.ua/knowledgebase/news/u_lvovi_rozpochalo_robotu_zakhidnoukrainske_predstavnitstvo_fondu/
http://diya-ua.com/uk/article/1077/pidsumki-zustrichi-gromadski%20y-prostir-tse-naypershe-viklik
http://diya-ua.com/uk/article/1077/pidsumki-zustrichi-gromadski%20y-prostir-tse-naypershe-viklik
http://www.edc-online.org/en/study-with-us/summer-school/paris-2014/8558-france-paris-eoc-international-summer-school-2014.html
https://www.facebook.com/groups/%201461534384119471/
https://www.facebook.com/groups/%201461534384119471/
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3. Регіональний тренінг з питань реєстрації та звітності організацій 
громадянського суспільства «Вдосконалення регуляторної бази реєстрації 
організацій громадянського суспільства в Україні» 3-4.11.2014р. 

4. Інтерактивно-дискусійна програма "Крок до співпраці" (Інститут 
Лідерства і Управління УКУ) 11, 14, 17 листопада 2014 р. Детальніша 
інформація за посиланням: http://ucu.edu.ua/news/17856/ 

5. Тренінг Фонду ―Відродження‖ з написання грантових проектів для 
ГО Західноукраїнських областей 11.11.2014р. 

6. Тренінг "Переговори та ефективна комунікація для ГО" 4.10.2014. 
Детальніша інформація за посиланням: http://www.management.lviv.ua 
/aktualno/anonsy/item/86-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96% 
D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA 
%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%BA%D0% 
BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1
%96%D1%97 

7. Тренінг «Фінансовий менеджмент громадських організацій» 27-
28.10.2014. Детальніша інформація за посиланням: http://www.manage 
ment.lviv.ua/aktualno/anonsy/item/91-financial_management 

8. Тренінг «PR як ефективна складова управління в діяльності 
громадської організації» 12.11.2014. Детальніша інформація за 
посиланням: http://www.management.lviv.ua/aktualno/anonsy/item/94-pr-
for-ngo 

9. Тренінг "Управління проектами"  21-22.11.2014. Детальніша 
інформація за посиланням: http://www.management.lviv.ua/aktualno 
/anonsy/item/88-project_management 
 

Про нас у пресі 
 

1. Газета Експрес «У Садового вимагають доповнити офіційну 
сторінку міськради» http://lvivexpres.com/news/2014/06/25/63664-
sadovogo-vymagayut-dopovnyty-oficiynu-storinku-miskrady 

2. Галінфо «До кінця року Стрийщина матиме власну Стратегію 
розвитку територіальної громади» http://galinfo.com.ua/news/173469.html 

3. Газета Дзеркало тижня «Українці — кріпаки, або Як з України 
зробили феодальну державу»  http://gazeta.dt.ua/macrolevel/ukrayinci-
kripaki-abo-yak-z-ukrayini-zrobili-feodalnu-derzhavu-_.html 

4. Прес-конференція «Місцеві бюджети – на контролі громади» 
https://www.youtube.com/watch?v=okg7dptrrfw 

5. Олександра Мокій враження про стипендію ім. Л. Кіркланда: «Час 
пролетить так швидко, як ніколи – використовуйте його на повну». 
http://kulchytskyy.com/author/admin/ 

http://ucu.edu.ua/news/17856/
http://www.management.lviv.ua/aktualno/anonsy/item/94-pr-for-ngo
http://www.management.lviv.ua/aktualno/anonsy/item/94-pr-for-ngo
http://www.management.lviv.ua/aktualno%20/anonsy/item/88-project_management
http://www.management.lviv.ua/aktualno%20/anonsy/item/88-project_management
http://lvivexpres.com/news/2014/06/25/63664-sadovogo-vymagayut-dopovnyty-oficiynu-storinku-miskrady
http://lvivexpres.com/news/2014/06/25/63664-sadovogo-vymagayut-dopovnyty-oficiynu-storinku-miskrady
http://galinfo.com.ua/news/173469.html
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/ukrayinci-kripaki-abo-yak-z-ukrayini-zrobili-feodalnu-derzhavu-_.html
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/ukrayinci-kripaki-abo-yak-z-ukrayini-zrobili-feodalnu-derzhavu-_.html
https://www.youtube.com/watch?v=okg7dptrrfw
http://kulchytskyy.com/author/admin/
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6. Львівська культура. ВЕТА-версія. Контури майбутньої Культурної 
Стратегії Львова пройшли тестовий екзамен. http://www.varianty.net/ 
21616-lvivska-kultura-beta-versiia 

7. «Щоквартально на сайті міської ради є звіт про виконання 
бюджету міста», — О. Іщук. http://lviv-city.org/novyny/ekonomika/10804-
shokvartalno-na-sayt-msko-radi-zvt-pro-vikonannya-byudjetu-msta-o-shuk 

8. Українські ЗМІ: хто в країні найвпливовіший? 20 грудня 2014 // 
Огляд преси ВВС. http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014 
/12/141220_ukr_press 

9. Предложенная реформа децентрализации власти приведет к 
тоталитарному режиму? http://www.dengi-info.com/news/191537-
predlozhennaya-reforma-decentralizacii-vlasti-privedet-k-totalitarnomu-
rezhimu.html 

10. Газета Дзеркало тижня «Українські "реформи" і народ: критерії 
несумісності». http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayinski-reformi-i-narod-
kriteriyi-nesumisnosti-_.html 

11. Реформа влади під "соусом" децентралізації може зруйнувати 
Україну. http://dt.ua/POLITICS/reforma-vladi-pid-sousom-decentralizaciyi-
mozhe-zruynuvati-ukrayinu-159704_.html 

12. Эксперты предупреждают о последствиях реформы власти в 
Украине. http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry 
1008239047.html 

13. Замість реформи місцевого самоуправління Україні нав'язують 
модель бєларусько-російського зразку – ЗМІ. http://www.newsru.ua/ 
ukraine/20dec2014/municip.html 

14. У Львівській міськраді відбулися громадські слухання щодо 
основних показників загального фонду бюджету. http://dailylviv.com 
/news/ekonomika/u-lvivskii-miskradi-vidbulysya-hromadski-slukhannya-
shchodo-pokaznykiv-zahalnoho-fondu-byudzhetu-14901 

15. Программа Восточного партнерства "Культура". Программа 
выставки достижений. http://www.euroeastculture.eu/ru/achievements-
fair.html 

16. Комендантська година. Перевізники взялися привчати мешканців 
Львова до умов воєнного стану. http://dailylviv.com/news/ekonomika/u-
lvivskii-miskradi-vidbulysya-hromadski-slukhannya-shchodo-pokaznykiv-
zahalnoho-fondu-byudzhetu-14901 

17. У Львові пройшли громадські слухання щодо підвищення проїзду 
у маршрутках. https://www.youtube.com/watch?v=otLa4B0dWuw 
 
 
 

http://www.varianty.net/%2021616-lvivska-kultura-beta-versiia
http://www.varianty.net/%2021616-lvivska-kultura-beta-versiia
http://lviv-city.org/novyny/ekonomika/10804-shokvartalno-na-sayt-msko-radi-zvt-pro-vikonannya-byudjetu-msta-o-shuk
http://lviv-city.org/novyny/ekonomika/10804-shokvartalno-na-sayt-msko-radi-zvt-pro-vikonannya-byudjetu-msta-o-shuk
http://lviv-city.org/novyny/ekonomika/10804-shokvartalno-na-sayt-msko-radi-zvt-pro-vikonannya-byudjetu-msta-o-shuk
http://lviv-city.org/novyny/ekonomika/10804-shokvartalno-na-sayt-msko-radi-zvt-pro-vikonannya-byudjetu-msta-o-shuk
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014
http://www.dengi-info.com/news/191537-predlozhennaya-reforma-decentralizacii-vlasti-privedet-k-totalitarnomu-rezhimu.html
http://www.dengi-info.com/news/191537-predlozhennaya-reforma-decentralizacii-vlasti-privedet-k-totalitarnomu-rezhimu.html
http://www.dengi-info.com/news/191537-predlozhennaya-reforma-decentralizacii-vlasti-privedet-k-totalitarnomu-rezhimu.html
http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayinski-reformi-i-narod-kriteriyi-nesumisnosti-_.html
http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayinski-reformi-i-narod-kriteriyi-nesumisnosti-_.html
http://dt.ua/POLITICS/reforma-vladi-pid-sousom-decentralizaciyi-mozhe-zruynuvati-ukrayinu-159704_.html
http://dt.ua/POLITICS/reforma-vladi-pid-sousom-decentralizaciyi-mozhe-zruynuvati-ukrayinu-159704_.html
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry%201008239047.html
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry%201008239047.html
http://www.newsru.ua/%20ukraine/20dec2014/municip.html
http://www.newsru.ua/%20ukraine/20dec2014/municip.html
http://dailylviv.com/
http://www.euroeastculture.eu/ru/achievements-fair.html
http://www.euroeastculture.eu/ru/achievements-fair.html
http://dailylviv.com/news/ekonomika/u-lvivskii-miskradi-vidbulysya-hromadski-slukhannya-shchodo-pokaznykiv-zahalnoho-fondu-byudzhetu-14901
http://dailylviv.com/news/ekonomika/u-lvivskii-miskradi-vidbulysya-hromadski-slukhannya-shchodo-pokaznykiv-zahalnoho-fondu-byudzhetu-14901
http://dailylviv.com/news/ekonomika/u-lvivskii-miskradi-vidbulysya-hromadski-slukhannya-shchodo-pokaznykiv-zahalnoho-fondu-byudzhetu-14901
https://www.youtube.com/watch?v=otLa4B0dWuw
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