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самоврядування
2017 рік
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Постійно висвітлюються новини на
офіційному сайті ВОАОМС,
збільшується кількість відвідувачів
✓ 3,5 тис відвідувачів на тиждень
✓ перекладається двома мовами
✓ Інтерактивна карта
✓ інформація представлена в соціальних
мережах : «Facebook» «Instagram», «Twitter»

За 2017 року було опубліковано та розіслано
членам Асоціації 7 випусків газети
“ Вісник вінницького самоврядування ”.
Разом з газетою розповсюджено 9 випусків
Інформаційного бюлетеня.

Поповнено бібліотеку методичних посібників
“БІБЛІОТЕКА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”
«Ефективні методи промоції та стійкі міжнародні контакти»
«Енергонезалежна громада. Історія успіху Северинівської ОТГ»
«Методичні рекомендації щодо створення та діяльності
Ресурсно-інформаційних Центрів в територіальних громадах»

В березні 2017 року за ініціативи Вінницької обласної Асоціації органів
місцевого самоврядування спільно з Вінницькою облдержадміністрацією
та Вінницькою обласною Радою проведено круглий стіл

«Стратегічні напрями розвитку територіальних
громад Вінницької області: проблеми та шляхи їх
вирішення» за участю представників територіальних громад
Вінниччини та народних депутатів України від Вінницької області.

•
•
•
•

Взяли участь 6 народних депутатів.
Питання розбили на 2 блоки:
1. питання по законотворчому процесу,
2. питання місцевого рівня.

10 жовтня 2017 року в м. Вінниці Асоціація провела
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

«Стан та шляхи впровадження енергоефективних та
енергозберігаючих технологій в територіальних громадах
Вінницької області»
Співорганізатори: Департамент ЖКГ, Вінницький Національний Технічний
Університет, Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування, Вінницький
обласний ресурсний центр ЄС/ПРООН.

В рамках науково-практичного
семінару була проведена
виставка виробників і
реалізаторів
енергоефективного та
енергозберігаючого
обладнання,
представлені тематичні новітні
технології та форми
кредитування.

27 жовтня у Вінниці пройшов форум на тему: «Регіональний
економічний розвиток в умовах децентралізації: можливості та
виклики». Мета форуму: підтримка роботи місцевих громад у
забезпеченні місцевого та регіонального розвитку, обмін досвідом,
напрацювання спільних завдань.
Співорганізатором Форуму разом з Центром розвитку місцевого самоврядування
виступила Вінницька обласна Асоціація ОМС.
Було запрошено понад 200 учасників. Робота була організована в двох тематичних
секціях. І. Законодавче забезпечення подальшого сприяння розвитку територій,
ІІ. Інструменти та можливості регіонального розвитку

семінар-тренінг з
промоції та регіонального брендингу
01 грудня 2017р. відбувся

для голів об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення
Вінниччини за участю провідних польських спеціалістів з Департаменту промоції
Маршалківської управи Лодзинського воєводства.
Наступним етапом навчання стане візит
до Польщі навесні 2018р. де учасникам
будуть наочно представлені кращі
практики створення брендів території.

Обмін досвідом, ознайомлення з кращими практиками
об’єднання громад та їх розвитку.
- Вінниччина та Хмельниччина обмінялися
досвідом щодо об’єднання територіальних
громад.
- Делегація посадових осіб місцевого
самоврядування Вінниччини відвідала
Прикарпаття – Івано-Франківську область.
- Делегація представників ОМС
Гайсинського району побувала на теренах
Запорізької області у Веселівській ОТГ.

15-16 травня в Києві голови сільських та районних
рад Вінниччини зустрілися з керівниками комітетів
Верховної Ради України та народними депутатами,
обраними від Вінниччини
В рамках візиту відбувся круглий
стіл на тему ”Шляхи удосконалення
районного рівня адміністративнотериторіального устрою України в
сучасних умовах проведення
реформи децентралізації влади”. В
ході круглого столу розглядалась
доцільність існування та подальша
доля районних рад та адміністрацій

Проведено екскурсії для дітей працівників
органів місцевого самоврядування, які є
членами ВОАОМС

Проведено три
екскурсії:
Хмільницький район,
Калинівський район,
Липовецький район

Продовжується робота по створенню грантової вертикалі.
Зібрано близько 500 контактів відповідальних
за грантову діяльність в громадах

За 2017 рік сформовано та розіслано
48 “ Моніторингів актуальних грантових
пропозицій для Вінницької області ”

Моніторинги щотижнево
надсилаються на електронні
адреси членів та партнерів
Асоціації, а також
висвітлюються на офіційному
сайті ВОАОМС та в мережі
Facebook

Адміністрування 14 обласного конкурсу
проектів розвитку територіальних громад
Секретаріат Вінницької обласної Асоціації виконує функцію Виконавчого
адміністратора Конкурсу проектів розвитку територіальних громад у
відповідності до вимог розпорядження голови обласної Ради від 11.01.2017
року № 11 «Про обласний конкурс проектів розвитку територіальних
громад», яким чітко окреслено завдання Виконавчого адміністратора.
Експертна оцінка проведена щодо 709 проектів, поданих на 14 Обласний
конкурс проектів розвитку територіальних громад. В результаті експертної
оцінки до конкурсу допущено 610 проектів, з яких 63екологічного
спрямування. Для фінансування цих проектів з бюджету передбачено 23
млн., з них
7, 5 млн. - на проекти екологічного спрямування. В
результаті реалізації цих проектів загальний бюджет складе 75, 7 млн.

З переможцями конкурсу був проведений навчальний
семінар де їм були роз’яснені правила поводження з
бюджетними коштами та доведені форми звітності.

Протягом двох років в Асоціації працюватиме
волонтер Корпусу Миру (США) Ешлі Блейк
Нейлсен. Вона допомагатиме Асоціації з виконанням її
статутних завдань, зокрема, надаватиме допомогу громадам
області в написанні грантів, навчатиме ефективно та
правильно використовувати кошти, що надходять з різних
джерел, допомагатиме з пошуком партнерів та налагодженням
співпраці з організаціями як в межах України, так і за кордоном.

На протязі 2017 року було реалізовано спільний проект ВОАОМС та польської

партнерської організації «ФЕРСО» для вчителів «Школа

молодих
спікерів – дебатні клуби у Вінницькій області».

Мета проекту: розвинути навички, корисні для функціонування в
демократичному суспільстві, такі як робота в команді, “критичне мислення”,
міжособистісної комунікації, публічне представлення своєї позиції в дискусії,
дослідження і належного представлення аргументів, шляхом використання
методу «Оксфордських дискусій».

Реалізовані спільні українсько-польські проекти:
- Проект для директорів шкіл Вінницької обл.
Організовано навчальний візит для 14 директорів шкіл до Лодзя з метою

Проект «Сусіди. Знайти загальні ідеї для істотних змін»
ознайомлення директорів малих місцевостей із системою освіти Польщі.

Мета проекту полягає у зміцненні міжкультурного діалогу і активного
громадянства між групами учасників (молодь віком 19-24 роки) з Польщі та
України. Бюджет проекту - 8 777, 00 EUR

Зовнішні зв'язки,
співпраця із зарубіжними
партерами
Для представників місцевого
самоврядування Вінниччини
Асоціація спільно з Маршалківською
управою Лодзинського воєводства
Республіки Польща організували
поїздку до Лодзинського воєводства

В жовтні 2017р., в рамках співпраці
Погребищенського району з
Конецьким повітом Сьвєнтокшиського воєводства, Вінниччину
відвідала польська делегація.
У 2017 році по міжнародним
проектам нами було залучено
коштів на суму 1.050.000 грн.
Відвідали Польщу 85 чол. –
членів Асоціації, вчителів,
директорів шкіл, студентів.

Основні напрямки роботи ВОАОМС
на 2018 рік
І. Покращення комунікацій і інформаційного забезпечення:
- переформатування сайту
- впровадження в практику спілкування, проведення
семінарів, інших заходів з використанням можливостей
вебінару, вайберу і інших ІТ-можливостей спілкування.
- газета - розширити аспект інформаційних
матеріалів: інтерв'ю керівників департаментів ОДА,
народних та депутатів місцевих рад, експертів і інші,
спільні передачі на телебаченні, окремі рубрики в
друкованих ЗМІ, поліпшення цієї роботи в соцмережах: Facebook, Тweeter, Instagram.
- 1-2-3-денні семінари, зібрання на території області та за її межами.

ІІ. Методична допомога:
- Використання напрацьованих форм і методів: форуми, семінари,

навчання.
- Розробка і впровадження нових напрямків: центри безпеки, ММС,
розбудова Інтернет-мережі і інші.

Основні напрямки роботи ВОАОМС
на 2018 рік
ІІІ. Залучення додаткових ресурсів
у розвиток громад:
- Грантова

вертикаль (інформаційно-ресурсні
центри в кожній ОТГ – навчимо, допоможемо).
- Внутрішні ресурси (ДФРР, загальнодержавні,
регіональні програми).
- ММС
- Об'єднана група по підготовці грантових проектів.

ІV. Зовнішні, міжнародні і регіональні зв’язки, промоції:
- Розширення географії партнерських відносин: Польща, Італія, Румунія, Естонія,

Молдова та інші.
В березні 2018р. формується 2 групи – 60 чол. для поїздки до Польщі.
На стадії вирішення питання стажування голів ОТГ в США.
Підготовлено більше 10-ти грантових проектів, які подані на розгляд грантодавцями.
- Міжнародний Форум партнерства.
- Зарубіжний партнер – для кожної громади.
- Налагодження партнерських відносин між ОТГ області, інших регіонів.

V. Підвищення впливу ВОАОМС на прийняття законів, рішень

представницькою владою та положень, розпоряджень, наказів –
органами виконавчої влади:
- Консультативно-експертна Рада при Асоціації.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дякую за увагу!
Керівник Секретаріату ВОАОМС

Віктор ВІКАЛЮК

