
Ціль (Мета) - об’єднання активних та нереалізованих громадян для досягнення суспільно 
корисних робіт (послуг) за допомоги відродження давнього звичаю української громади 
"Толока". Спільними діями зробити конкретну роботу. 

«Толока» - праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи, на яку 
скликають сусідів, родичів, друзів. 

Мої дії: 

1. Організація контролю ОТГ Заболотів через об’єднання громадян котрі будуть 
контролювати владу. Запобігання проявам корупції та її виявлення. 

2. Організація безоплатної правової допомоги (консультація). 

3. Організація спільних дій для досягнення конкретних цілей які будуть затребувані у ОТГ 
Заболотів. 

4. В моїй громаді є проблема, яка пов'язана із публічністю та доступом громади до 
інформації щодо рішень які приймає місцева влада. Я пропоную об’єднати активних людей 
що будуть залучені до збирання інформації щодо рішень які будуть прийматися місцевою 
владою і тим самим з боку громади буде здійснюватися громадський контроль щоби 
рішення не шкодили ОТГ Заболотів. Вся зібрана інформація буде публікуватись у 
відкритому доступі.  

5. Мною будуть залучені Громадські організації які вже мають досвід такої роботи для 
навчання учасників ГО «Толока». 

6. Для того, аби досягнути мети, я зроблю наступні кроки:  

1) Моніторинг проектів рішень та пропозицій які будуть виноситись на сесії ОТГ Заболотів 

2) Моніторинг тендерних процедур щодо закупівель у системі Prozorro які проводить ОТГ 
Заболотів. 

3) Організую об’єднання людей для досягнення конкретної цілі (мети). Ціль (мета) буде 
вибрана шляхом опитування у ОТГ Заболотів 

Реалізація ідеї матиме три етапи:  

1) Пошук приміщення для навчання та надання безоплатної правової допомоги. 

2) Пошук Громадських організацій з досвідом контролю державних органів щодо 
запобігання корупції для навчання та надання своєї методології. 

3) Навчання учасників ГО «Толока» 

7. Моя програма робиться у інтересах суспільства для його гуртування та об’єднання. 
Відсутність інформації та правових знань шкодить громаді ОТГ. Наслідки відсутності 
інформації та правової допомоги породжує корупцію у органах місцевого самоврядування. 
А наслідки відсутності правової допомоги для населення свавіллю у органах місцевого 
самоврядування. 

8. Початок проекту планується на 1 липня 2018 року, завершення навчання - на 31 грудня 
2018 року. Початок роботи – 1 січня 2019 року.  

9. Завершення проекту та початок роботи. 

Моя роль - формування та організація проекту, його супровід. Пошук спонсорів, 
приміщення, залучення громадських організацій до спільної роботи. 

Організатор проекту – Громадська організація «Толока» 


