


Основні напрямки роботи Секретаріату ВОАОМС

організаційно-правове 

забезпечення, розвиток і 

реформування місцевого 

самоврядування, 

юридична допомога

ефективне використання 

інструментів промоцій та 

налагодження зовнішніх 

зв'язків

сприяння розвитку 

інвестиційної 

спроможності громад і 

залученню ресурсів;



Постійно висвітлюються новини на офіційному сайті 
ВОАОМС, збільшується кількість відвідувачів

3000 

Середня кількість

відвідувачів за 

тиждень

Оновлено Сайт Асоціації



Випущено та розіслано три номери газети 
«Вісник Вінницького самоврядування»



Моніторинг змін до законодавчих актів

Проводиться щотижневий
моніторинг прийнятих
нормативних актів та інших
Актуальних для органів
Місцевого самоврядування
Законів України, який
виставляється на сайті
Асоціації в розділі «Юридична
сторінка».



Моніторинг грантових пропозицій 
актуальних для Вінницької області 

➢ розміщується у розділі ГРАНТИ на офіційному сайті ВОАОМС;

➢ розсилається на електронні адреси членів Асоціації.

➢ Створення карти потреб Вінницької області у грантовій допомозі.



Створено методичний посібник
«Ресурсно – Інформаційні Центри 
в територіальних громадах»



РОЗПОЧАТО РОБОТУ НАД ПРОЕКТОМ 
ЩОДО СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ БЕЗПЕКИ 
В ГРОМАДАХ ВІННИЧЧИНИ

- Проведено зустріч із Головним управління ДСНС 

України у Вінницькій області та представниками 

місцевих органів влади Вінниччини та колегами з 

Республіки Польща.

- Під час зустрічі було  обговорено дану проблематику 

та запропоновано попередню концепцію проекту. 

Реалізовуватимуть його Вінницька обласна Асоціація 

органів місцевого самоврядування та Фундація «ФЕРСО» 

у за підтримки Державної служби надзвичайних ситуацій 

у Вінницькій області.



Працівниками Секретаріату ВОАОМС 
постійно надаються консультації за 

зверненнями громад



З питань 

функціонування 

органів 

місцевого 

самоврядування 

в умовах ОТГ

Юридичних косультацій

Пошук 

партнерів 

За кордоном

Щодо запрошення волонтера

Корпусу миру до громади

127

5
465

Щодо

підготовки

проектних 

пропозицій

15

98



Відкриття ЦНАПу в селі Северинівка

Розміщені відео «Історії успіху»

про Калинівську, Дашівську,

Якушинецьку

та Томашпільську ОТГ 

Поширення актуальних прикладів позитивного досвіду  громад

Відкриття ЦНАПу в Калинівській ОТГРеалізація проекту по 

енергоефективності м. Гнівань

Успіхи об’єднання Жданівької ОТГ



Налагодження партнерських зв'язків.
Пошук міжнародних та міжрегіональних  

партнерів



Розроблено та надіслано 

анкети по міжнародному

та міжрегіональному 
Партнерству

Отримано анкет: 30

Знайдено та налагоджено

контакт з потенційними 

партнерами.

Міжрегіональні:
Івано – Франківська, Житомирська 

Та Хмельницька обл.

Міжнародні: Литва, Латвія.

+ 

➢ Направлено Анкети 

потенційним партнерам.

➢ Направлено меморандум 

Взаєморозуміння до 

Латвійської Асоціації 

місцевих та регіональних 

Влад.

Наші кроки



Практика онлайн-семінарів:

• Семінар-нарада «Міжмуніципальна 

співпраця територіальних громад у 

контексті XV Обласного конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад»
23.03.2018р.

• Семінар «Створення Ресурсно-

інформаційних Центрів в територіальних 

громадах області»  25.04.2018р.



Презентаційні зустрічі у районах: 
Козятинський, Могилів – Подільський, Літинський, Барський



«Засідання клубу ОТГ. Планування діяльності ОТГ 
на 2018 рік»

Партнери:
Вінницький відокремлений підрозділ 

Установи «Центр розвитку місцевого 

самоврядування»,

Центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 

Мета: 
Огляд реформи місцевого самоврядування

на Вінниччині, визначення пріоритетів та 

планування заходів з децентралізації 

на 2018 рік.

Учасники:
Голови ОТГ та старости



Проектна діяльність ВОАОМС
Протягом І-ІІ кварталів 2018 р. було:

▪ Підготовлено та подано міжнародний проект «Joind organization to united 
rural networks of entreprenorial youth» в рамках програми Еразмус + (метою 
проекту є сприяння запровадженню власного бізнесу серед сільської молоді); 

▪ Підготовлено  польсько-український проект «Сусіди» (метою проекту є 
подолання упереджень та стереотипів у сприйнятті спільної історії); отримано 
грантові кошти на реалізацію. 
Реалізація запланована на серпень 2018. 

▪ Здійснено роботу з підготовки спільної проектної заявки з Товариством 
«Інтеграція Європа-Схід» з метою  розвитку самозайнятості сільської молоді 
(очікується відповідний грант).

▪ Разом з Волнтером корпусу миру Ешлі Блейк Нільсен підготовлено проект, в 
рамках якого у співпраці з Інститутом Уряду Карла Вінсона буде розроблено
тренінгову програму та проведення навчань для голів ОТГ та старост, 
Подача до 22 червня   на Національний Фонд в підтрмку демократії.

Наразі в роботі Асоціації є 11 проектів, спрямованих на розвиток статутної 
діяльності Асоціації



«Школа молодих спікерів – дебатні клуби у    
Вінницькій області. Видання 2»

ІІ етапІ етап

Дводенний 

тренінг. 

м.Вінниця

Навчальний 

візит.

Лодзинське 

воєводство

27 учасників

Партнери:
- Фундація ФЕРСО

- Лодзинське 

воєводство

- Завершальна конфернція

у м.Вінниця, червень 2018 р.

- Підсумкові дебати у

4 районах

Вінницької області

ІІI етап



Продовження співпраці з Лодзинською Політехнікою.

Виставка малюнків до дня Європи.



Запрошуємо до участі у навчальному візиті

- Тренери: провідні

польські спеціалісти

- Формат націлений

на отримання практичних

Знань

- Відвідання SIERADZ

OPEN HAIR FESTIVAl



Адміністрування 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних
громад

▪ Проведено оnline-нараду щодо особливостей умов 15
обласного конкурсу проектів територіальних громад за
участю всіх районів області (06.03.2018);

▪ Протягом звітного періоду надано близько 465 консультацій
стосовно написання та подання проектів на 15 обласний
конкурс проектів розвитку територіальних громад.

▪ Проведено семінар-нараду з підготовки та подання заявок
на конкурс в категорії Міжмуніципального співробітництва
(23.03.2018 р.)

▪ Проведено експертну оцінку 735 проектів, з яких 355
визнано переможцями.

▪На найближчий час заплановано проведення наради з
переможцями обласного конкурсу




