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Нова структура Секретаріату 
ВОАОМС:

Центр розвитку 
інвестиційної 
спроможності 

та залучення ресурсів

Центр розвитку промоції і 
зовнішніх зв'язків

Центр організаційно-
правого забезпечення

e-mail: resource.voaoms@gmail.com
тел: +38 (067) 500-23-01
м. Вінниця, вул.Соборна 72, к. 314 
(3-й поверх)

e-mail: centr-promo@ukr.net
тел: +38 (067) 431 12 83
м.Вінниця, вул. Соборна, 72, к.312 
(3-й поверх)

е-mail: org.voaoms@gmail.com, 
тел: (0432) 67-10-41, 067-431-12-
84, м. Вінниця, вул. Соборна 72 к. 
313 (3-й поверх)

mailto:resource.vin@gmail.com
http://mbox2.i.ua/compose/1752627970/?cto=vaXLxsNQusPFpZ6M2r+Oe7+auQ==
mailto:org.voaoms@gmail.com


Основні напрямки роботи 

Секретаріату:

 організаційно-правове забезпечення 
розвитку і реформування місцевого 
самоврядування;

 - сприяння розвитку інвестиційної 
спроможності громад і залученню 
ресурсів;

 - ефективне використання інструментів 
промоцій та зовнішніх зв'язків.



Проведення робочих 
презентаційних зустрічей в усіх 

районних центрах області з 
метою налагодження 
ефективної системи 

комунікацій



Офіційний сайт ВОАОМС

 3,5 тис відвідувачів на тиждень

 21 950 відвідувачів з початку року

 перекладається двома мовами



За звітний рік було опубліковано та 
розіслано членам Асоціації 4 випуски 

газети “ Вісник вінницького 
самоврядування ” 



Навчальний тур спільно Вінницьким обласним 

Центром перепідготовки і навчання  державних 

службовців і працівників місцевого 

самоврядування

•грантова діяльність;

•PROZORO;

•е-самоврядування  та інші 

напрямки;



Запроваджено і проведено серію семінарів з висвітлення кращих 
практик розвитку місцевого самоврядування з виїздом в 

територіальні громади області:

 з запровадження кластеру по

вирощуванню та переробці фруктів

та ягід в с. Сніткові, Муровано-

Куриловецького району;

 з створення кооперативу по

переробці сільськогосподарської

продукції в с. Вільшанка,

Крижопільського району;

вивчення досвіду по

запроваджкенню та використанню

енергоефективних та

енергозберігаючих технологій в с.

Павлівка, Калинівського району.



В Асоціації сформована група експертів-
консультантів для надання консультаційної 

правової органам місцевого самоврядування 
– членам Асоціації у здійсненні ними своїх 

повноважень



З метою вивчення передового досвіду та доведення до членів 
Асоціації  було  взято участь в багатьох  заходах інформація 

про які регулярно висвітлювалась на сайті Асоціації:

•Конференція «Енергоефективність сільських територій», яка проводилась 

Мінрегіоном спільно з Радою Європи;

•Форум з тематики розвитку спроможності громад, позитивних практик для 

популяризації і розповсюдження наявного у Вінницькій області і Україні 

досвіду;

•Зустріч при перебуванні Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під 

час презентації проекту програми»  U-LEAD з Європою: Програма для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» 

із Комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів із 

розширення Йоганнесом Ганом у м. Вінниці;

•IV Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України»;

•Міжнародна конференція «Розвиток спроможності громад – Досвід 

Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства»;

•Зібрання Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та 

місцевого розвитку РЕГІОНЕТ;

•Семінарі «Підвищення ресурсу ефективності підприємств Вінницького 

регіону.



СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ
“БІБЛІОТЕКА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ”



Укладення меморандумів про 
співпрацю



Спільно Департаментом міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку ОДА 

організовано та проведено роботу по 13 Обласному 
конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Секретаріат Вінницької обласної асоціації
виконував функцію Виконавчого
адміністратора Конкурсу проектів розвитку
територіальних громад у відповідності до вимог
розпорядження голови обласної Ради від
15.02.2014 року № 32 «Про обласний конкурс
проектів розвитку територіальних громад»,
яким чітко окреслено завдання Виконавчого
адміністратора



Всього на 13 Обласний конкурс 
проектів розвитку 
територіальних громад було 
подано 

710 проектів

з яких  217
здобули перемогу



На сьогоднішній день вже успішно завершені 20 
проектів, серед яких:

«Тут був Шевченко – геній наш крилатий» 
(Уланівська сільська рада) 

Було: Стало:



«Створення вулиці європейського зразка» 
(Гніванська міська рада) 

Було: Стало:



«Дощик, дощик накрапає - дах в садочку  протікає» 
(Комаргородська сільська рада)

Було:

Стало:



За звітний рік сформовано та розіслано 

45 Моніторингів актуальних грантових 

пропозицій для Вінницької області

До щотижневої 
розсилки включено 

835
електронних адрес



Сформовано базу даних відповідальних осіб 
з грантової діяльності

яка наразі 
нараховує близько

300 осіб 



Виїзні навчально методичні семінари з питань 
грантової діяльності проведено у всіх районних 

центрах області. Всього участь у семінарах взяли 
634 представники органів місцевого самоврядування



Надання консультацій та 
проведення навчально-
методичних семінарів з 
питань децентралізації та 
добровільного об'єднання 
територіальних  громад



ПРОМОЦІЯ 
АСОЦІАЦІЇ

Варто виділятись, 
бути активними, 
З ХОРОШОЮ 
РЕПУТАЦІЄЮ: 
саме таких 
помічають у 
першу чергу і 
хочуть з такими 
мати справу. 



ІНТЕРАКТИВНА 
КАРТА ДЛЯ 

ПОШИРЕННЯ 
ІНОРМАЦІЇ ПРО 
ІНВЕСТИЦІЙНІ 
МОЖЛИВОСТІ 

ГРОМАД

Створено нову вкладку на 
сайті “Інтерактивна
карта” – для поширення 
на сайті Асоціації 
інвестиційних 
можливостей області у 
формі інтерактивної 
карти.



РЕПОРТАЖІ ДЛЯ 
ПОШИРЕННЯ 
ПЕРЕДОВОГО 

ДОСВІДУ ГРОМАД

Асоціація започаткувала
серію репортажів, аби
показати кращих
практиків залучення
позабюджетних коштів.

Ми відзняли матеріал про:
•Липовецький р-н,
•Чечельницький р-н,
•Піщанський р-н,
•Іллінецький р-н,
•Муровано-Куриловецький
р-н.



МЕДІАПРОСТІР

САЙТ, СОЦІАЛЬНІ
МЕРЕЖІ, ГАЗЕТА, РАДІО
ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ,
МАСОВІ ЗАХОДИ,
МЕТОДИЧНІ
МАТЕРІАЛИ –
“БІБЛІОТЕКА
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
АСОЦІАЦІЇ”

6590 – нових 
відвідувачів сайту та 

3275 – постійних 



АСОЦІАЦІЯ НА  
МІЖНАРОДНИХ 

ПЛАТФОРМАХ 
ДЛЯ 

САМОПРОМОЦІЇ

Асоціація представлена на
міжнародних платформах
(LinkedIn-«Лінкдін» - «соціальна
мережа» для міжнародних
компаній та організацій, Otlas –
«Отлас»-платформа для пошуку
партнера та реалізації проектів
у напрямку молодіжного
розвитку, Up2Europe-
«АпТуЮроп»-платформа для
пошуку партнера та реалізації
проектів будь-якого
спрямування), партнерських
сайтах.
Ведемо переговори з 2 ГО з
Мальти та Камеруну щодо
співпраці

Up2Europe

LinkedIn



МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

Одним з найбільш
важливих напрямків
роботи Асоціації є
розвиток
міжнародного
співробітництва та
активізація
міжнародної діяльності
Асоціації та її членів.



1. КОРПУС МИРУ
2. РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА (ЛОДЗЬ 
ТА КЕЛЬЦЕ):

2.1.ФУНДАЦІЯ «ФЕРСО»
2.2. ІНСТИТУТ ТЕПЛОВОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ
2.3. ДЕПАРТАМЕНТ 

ПРОМОЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИТВА, МАРШАЛКІВСЬКА 
УПРАВА ЛОДЗИНСЬКОГО 
ВОЄВОДСТВА 

2.4. ЛАРР (ЛОДЗИНСЬКА 
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ)

2.5. СЬВЄНТОКШИСЬКЕ 
ВОЄВОДСТВО -2 ГО ТА 
МАРШАЛКІВСЬКА УПРАВА
3. ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ 
БЕРЛІНА



ДОПОМОГА 
ГРОМАДАМ

ПЛАТФОРМИ, 
НІМЕЦЬКІ 

МУНІЦИПАЛІТЕТИ 
ТА НОВОСТВОРЕНА 
ВКЛАДКА НА САЙТІ 

«ШУКАЮ 
ПАРТНЕРА»

ЩОДО НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ З НІМЕЦЬКИМИ МУНІЦИПАЛІТЕТАМИ

МІЖНАРОДНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ГРОМАД – НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ



Плани на наступний рік в напрямку 
організаційно-правового забезпечення:

•організація тренінгів, семінарів, навчань по актуальним для громад питанням.

•розширення тематик та напрямків консультування, збільшення кількості

консультантів.

•налагоджування контактів з об’єднаннями органів місцевого самоврядування, пошук

партнерів в Україні та за кордоном.

•моніторинг заходів, актуальних для членів Асоціації, та забезпечення участі в них.

•вихід на більш системний і якісний моніторинг нормативних актів на державному і

місцевому рівні. Врахування досвіду Європейської спільноти.

•акцент у наданні адресної підтримки найбільш активним членам Асоціації, з

урахуванням виконання ними обов’язків сплати членських внесків.

•поглиблення вивчення потреб членів Асоціації.

•налагодження більш предметної взаємодії з Агенцією регіонального розвитку

Вінницької області та Офісом реформ Вінницької області.



ПЛАНИ НА 
НАСТУПНИЙ 

РІК
1. Співпраця з Європейською Академією Берліну.
2. Співпраця з Департаментом промоції та міжнародного співробітництва

Маршалківської Управи Лодзинського воєводства Республіки Польща.
3. Реалізація проектів спільно з Фундацією «ФЕРСО».
4. Продовження співпраці з Корпусом миру в Україні та Проектом ЄС/ПРООН МРГ

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
5. Реалізація спільних проектів з Агенцією регіонального розвитку Вінницької

області.
6. Консультація громад, щодо використання міжнародних платформ, та сприяння

громадам в налагодженні співпраці з іноземними партнерами.
7. Продовження практики репортажів та розширення тематики сюжетів,

промування туристично-привабливих об'єкти територіальних громад області.
8. Проведення семінарських заняття для громад-членів ВОАОМС на тему :

«Використання ефективних методів промоції та стійкі міжнародні контакти» для
підвищення обізнаності у напрямку промоції та налагодження ефективних
партнерських зв’язків для розвитку громад.



Плани на наступний рік в напрямку 
розвитку інвестиційної спроможності та 

залучення ресурсів:

1. Формування бази даних відповідальних з грантової роботи на рівні районів і  громад області 
та надання допомоги по налагодженню їх системної роботи. Організація навчання відповідних 
груп у формі виїзних навчально-методичних семінарів в районах області.

2. Удосконалення методики проведення семінарів з грантової діяльності, з випуском та 
розповсюдженням брошури «Методичні рекомендації щодо правильного написання проектів та 
отримання грантів».

3. Проведенню аналізу доступних та відкритих для Вінницької області конкурсів та грантів 
шляхом моніторингу, це сайти міжнародних та національних фондів, посольств, ресурсних 
центрів, тощо.

4. Формування «Моніторингу актуальних грантових пропозицій для Вінницької області» та 
розсилка відповідно до загальної бази електронних адрес, публікація на офіційному сайті 
Асоціації та в мережі ФБ.

5. Проведення консультацій для представників органів місцевого самоврядування з питань 
грантової діяльності та процесу добровільного об’єднання територіальних громад.

6. Організація та участь у семінарах та круглих столах з перспективних питань розвитку 
територіальних громад (добровільного об’єднання територіальних громад, грантової діяльності, 
розвитку територій та створенню робочих місць).

7. Крім того, передбачено запровадження консультативної служби з визначенням експертів з 
питань надання допомоги територіальним громадам в підготовці грантових проектів, в тому 
числі для участі у міжнародних грантових проектах.

8. Буде продовжено роботу щодо постійного поповнення інформаційного банку даних проектів 
та органів місцевого самоврядування, партнерських громадських організацій для співпраці всіх 
зацікавлених в питаннях розвитку громад.

9. Ми сподіваємось що на базі оновленого Положення про конкурс розвитку територіальних 
громад Вінницької області в 2017 році та  концепції 14 обласного конкурсу розвитку 
територіальних громад з урахуванням децентралізації та перерозподілу місцевих бюджетів буде 
підтримано активність територіальних громад області і цей конкурс стане ще одною запорукою 
подальшого розвитку.  



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Дякую за увагу!

Керівник Секретаріату ВОАОМС
В.В. Вікалюк


