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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 



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 адміністративно-

територіального устрою України в 

сучасних умовах проведення 

реформи децентралізації влади”. В 

ході круглого столу  розглядалась  

доцільність існування та подальша 

доля районних рад та адміністрацій



Асоціацією створено Клуб голів об’єднаних 

територіальних громад
12 квітня 2017 року в м. Калинівка  відбулося перше засідання Клубу 

голів об’єднаних територіальних громад при Вінницькій обласній 

Асоціації органів місцевого самоврядування

Були запрошені керівники департаментів та структурних підрозділів 

облдержадміністрації. Круглий стіл пройшов у форматі запитання-

відповідь від голів ОТГ до керівників департаментів. 



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 контакти відповідальних за грантову діяльність осіб 

в громадах (близько 500)



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, 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.



На протязі 2017 році було реалізовано спільний проект ВОАОМС та 

польської партнерської організації «ФЕРСО» для вчителів «Школа 

молодих спікерів – дебатні клуби у Вінницькій області». 
Мета проекту полягала в тому, щоб 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 14 директорів шкіл  до Лодзя з метою  

ознайомлення директорів малих місцевостей із системою освіти Польщі.     -

Проект «Сусіди. Знайти загальні ідеї для істотних змін»

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



01 грудня відбувся семінар-тренінг з   

промоції та регіонального брендингу
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.



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. 



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дякую за увагу!

Голова ВОАОМС 

Анатолій ОЛІЙНИК


