


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; 



10 000 
відвідувачів 

щомісяця 

Більш ніж з 

15 країн світу 

+ 100 
публікацій  

щомісяця 

Сайт Асоціації запрацював в новому режимі 



Комунікація в соціальних мережах 

809 постійних  
Читачів в  
Facebook 

+ 324 поширених 
постів у  
Twitter 

+ 70 яскравих 
фото у 

 Instagram 

Новини на сторінках 
у соц. мережах 
дублюються з тими, 
що є на сайті, також 
поширюються 
новини партнерів чи 
суспільно важливі  
новини. 



«Вісник Вінницького самоврядування» 
Де публікуються : 

Актуальні новини; 

Статті про діяльність Асоціації; 

Репортажі про кращі практики; 

Юридична колонка; 

Інтерв’ю; 

Корисні поради. 

 

Газета надсилається кожному  

члену Асоціації 

Випущено 6 випусків газети 



 
1. Щодо юридичних аспектів Закону України “Про приватизацію державного 

та комунального майна”   

2. Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016-2017 Статистичний щорічник. 

3. Особливості фінансового забезпечення медичного обслуговування 

населення. 

4. Дайджест змін в охороні здоров’я (2 випуски) 

5. Нововведення щодо призначення та отримання субсидій. 

6. Покроковий алгоритм дій щодо організації діяльності ОМС ОТГ,  перші 

вибори яких відбулися 29.04.2018  (методичні рекомендації та зразки 

документів) 

7. Дорожня карта “10 кроків до створення ЦНАП у громаді” 

8. Роз'яснення стосовно врегулювання окремих питань податкового 

законодавства у сфері діяльності органів місцевого самоврядування 

Випущено та розіслано на ради                                               
8 Інформаційних бюлетенів:  



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». 



  

Опубліковано 48 щотижневих моніторинги 
грантових пропозицій  

 розміщується у розділі ГРАНТИ 

 на офіційному сайті ВОАОМС; 

 розсилається на електронні адреси 

членів Асоціації. 



Бібліотеку місцевого самоврядування  
поповнено трьома новими посібниками 



Поширення позитивного досвіду розвитку  
територіальних громад 

 
 
 
- Опубліковано понад  пів 

сотні статей про позитивні 

практики впровадження 

реформи децентралізації, 

реалізації проектів, кращі 

ініціативи та інноваційні ідеї і 

їх реалізацію. 

- Розміщені відео «Історії 

успіху» про Калинівську, 

Дашівську, Жданівську 

Якушинецьку та 

Томашпільську ОТГ . 
 



Проведено презентаційні зустрічі у 5 районах: 
Козятинський, Могилів – Подільський, Літинський, Барський, Шаргородський 



Проведено 2 засідання Клубу голів ОТГ 

24 січня в м. Вінниця – семінар – навчання 

голів ОТГ та старост в рамках засідання 
Клубу голів ОТГ.  
Мета: Огляд реформи місцевого самоврядування 

на Вінниччині, визначення пріоритетів та 

планування заходів з децентралізації  

на 2018 рік. 

 

21 вересня в м. Гнівань відбулося чергове засідання 

 учасників Клубу голів ОТГ. Окрему увагу було приділено 

особливостям формування бюджетів ОТГ на період 2019 

року. Водночас, були обговорені актуальні питання, що 

стосуються регіонального розвитку та функціонування 

освітньої, медичної, безпекової мереж. 

 



Організовано Круглі столи 

Круглий стіл на тему: “Добровільне об'єднання 

територіальних  громад: реалії, проблеми, 

перспективи”. 

2 круглі столи спільно з народним депутатом 

Сергієм Кудлаєнко за участі народних  депутатів 

України на тему «Законодавче регулювання у 

сферах локальної демократії та правового 

статусу депутата місцевих рад: поточний стан і 

перспективне удосконалення»  



Налагоджено міжрегіональне партнерство з 
Хмельницькою та Житомирською областями 

Підписано:  

10 меморандумів 

між громадами  

Хмельницької 

та Вінницької 

областей, та  

9 меморандумів 

між Вінницькою 

та Житомирською 

областями.  



Підписано меморандум про співпрацю 
 з Асоціацією приватних фермерів та землевласників Вінницької області 

Мета - сприяння ефективному 
розвитку фермерства у Вінницькій 
області, як бази для 
розвитку  інфраструктури населених 
пунктів області, створення нових 
робочих місць для мешканців 
територіальних громад – членів 
ВОАОМС; підтримка, розвиток та 
просування партнерських проектів у 
сфері розвитку агропромислового 
сектору.  
Наразі, Асоціацією підписано 9 
Меморандумів про співробітництво 



Проведено ряд навчальних заходів 



Чотири виїзні кущові семінари з написання та 
реалізації грантових проектів  

Близько 400 спеціалістів сільських, селищних, міських 

рад та  об'єднаних громад області  пройшли навчання    



 20 – 22 Липня 2018 

Тренінг «Вплив бренду на регіон,  

або як перетворити абстракцію  

в прибуток» , відвідання Sieradz  

Open Hair Festival 

У партнерстві 

з Лодзинським воєводством 

Тренінг з промоції та територіального брендингу 



Он-лайн семінари – новий напрямок роботи ВОАОМС  

Протягом року проведено:  

Два семінари-наради на тему  

«Актуальні питання діяльності органів  

місцевого самоврядування»  

в червні та жовтні 2018р. 

 

«Створення Ресурсно-Інформаційних 

 Центрів в територіальних громадах 

 області» в квітні 2018р. 

 

«Міжмуніципальна співпраця  

територіальних громад у контексті  

15-го Обласного конкурсу проектів  

розвитку територіальних громад» 



Перейняття досвіду  
Закарпатської та Івано – Франківської областей. 

Учасники вивчили досвід розвитку туризму, побували в громадах Мукачівського району, відвідали       

м. Мукачеве, Берегове, Великій Бичків.  

Ознайомились з досвідом однієї із перших об’єднаних громад України – Печеніжської  ОТГ, 

Коломийського району. 

 



Проектна діяльність ВОАОМС 



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

ІІ етап І етап Дводенний тренінг.  

м. Вінниця 

Навчальний  візит. 

Лодзинське воєводство 

   27 учасників 

Партнери: 
Фундація ФЕРСО 

Лодзинське воєводство 

Підсумкові зустріч у Вінницькій 

області та конференція у  

м. Вінниця, червень 2018 р.  

4 дебати відбулися в 4 районах 

Вінницької області  



Навчальний візит для директорів шкіл малих 
місцевостей Вінницької області  

• 23-29 вересня  
• 8 керівників шкіл  
• м. Лодзь (Республіка Польща) 

Мета: ознайомлення директорів шкіл  
малих місцевостей із  системою освіти 
Польщі, а також перейняття досвіду у 
сфері демократичного управління  
навчальним закладом. 

У партнерстві з Фондом освіти 
 і розвитку громадянського  
Суспільства (Лодзь, Польща) 



Реалізовано польсько – український  проект 
«The Neighbours-Come In» 

                    Проект являє собою польсько-   
український молодіжний обмін, який тривав 
з 12 по 19 серпня у Вінниці . 

Мета: подолання упереджень та 
стереотипів у сприйнятті спільної польсько-
української історії, знаходження спільного 
коріння, а також сприяння розвитку 
співпраці та гарних взаємовідносин між 
нашими країнами.  
 
В обміні взяли участь по 15 молодих людей 
з Польщі та України віком від 16 до 24 років. 



Проект Асоціації Journey « Спільна організація для 
об’єднання  сільських мереж молодих підприємців» 
пройшов конкурсний відбір та став переможцем 
грантової програми ERASMUS + 

• Мета проекту: зниження рівня безробіття  

та сприяння розвитку підприємницького  

Потенціалу сільської молоді в країнах  

Східного партнерства. 

 

Початок реалізації проекту: 15.12.2018 



 
 
 

Адміністрування 15 обласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних  громад 

 Проведено експертну оцінку 735 проектів поданих на 15 

обласний конкурс проектів територіальних громад 

 Підготовлено та передано всі необхідні матеріали на 

засідання конкурсної ради. 

 Надано понад 300 консультацій щодо реалізації проектів-

переможців конкурсу. 

 Прийнято та оброблено 34 письмових звернення стосовно 

особливостей реалізації проектів.  

 Прийнято та оброблено 866 поточних звітів та 115 

фінальних.  
 



Протягом жовтня було проведено ряд  ознайомчо-пізнавальних заходів 
та семінарів для сільських і селищних голів - членів Асоціації:  
 «Поширення кращих практик та корисних ініціатив для органів місцевого 
самоврядування, спрямованих на розвиток територіальних громад Вінниччини». 



Екскурсії для дітей працівників місцевих рад, дітей учасників 
АТО та малозабезпечених сімей – активних членів Асоціації. 

м. Ладижин,  

Кунківська ОТГ,  

м. Погребище,  

Томашпільська ОТГ,  

Росошанська ОТГ 

Діти каталися на трамваї “Везунчик”, відвідали 

Подільський зоопарк,  оглянули експонати у Музеї зброї.  



Працівниками Секретаріату ВОАОМС 
постійно надаються консультації за 

зверненнями громад 



З питань 

грантової  

діяльності 

З питань добровільного 

об’єднання та функціонування  

ОМС в умовах ОТГ 

 

94 

60 

300 

Щодо 

 підготовки 

проектних  

пропозицій 

 

8 
Юридичні  

консультації 

З питань 

пошуку  

партнерів на  

міжнародному  

та міжрегіональному 

 рівні 

  

40 

23 

Щодо  

запрошення  

Волонтера з   

Корпусу Миру 



Проведено 5 засідань Правління 

Усі засідання відбулись в режимі он - лайн . 



План Секретаріату ВОАОМС 

 на 2019 рік 

 

 



Проведення тренінгів, навчань та форумів. 

Проведення тренінгу «Промоція та міжнародне 

співробітництво у розвитку громади: практичний тренінг для 

керівників» 

Продовження навчань за напрямом промоції та 

територіального брендингу для голів ОТГ та міст обласного 

значення: організація практичного тренінгу 

Проведення навчальних заходів з грантової діяльності по ММС 

Організація проведення навчань для новобраних голів ОТГ (за 

участі волонтера з Корпусу миру в Україні  Ешлі Блейк Нельсен. 

Проведення Міжрегіонального Форуму партнерства за участю 

ОТГ Хмельницької, Житомирської та Івано-Франківської областей 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



Проведення, форумів, засідань та семінарів 

Проведення засідань Клубу голів ОТГ 

Створення Клубу старост об’єднаних територіальних громад при 

ВОАОМС 

Організація он-лайн семінарів на тему «Актуальні питання 

діяльності органів місцевого самоврядування» із залученням 

фахівців Департаментів ОДА 

Проведення семінарів «Поширення кращих практик та корисних 

ініціатив для ОМС, спрямованих на розвиток територіальних громад 

Вінниччини» та ознайомчо-пізнавальних заходів по м. Вінниці для 

сільських та селищних голів  області 

Проведення семінарів з висвітлення кращих практик з залучення 

ресурсів на розвиток територіальних громад серед громад 

Вінниччини 

Проведення 2-3 денних виїзних семінарів з висвітлення кращих 

практик розвитку територіальних громад в інші області.  

 



Випуск газети «Вісник Вінницького самоврядування», 

Створення Інформаційного бюлетеня щодо законодавчих змін у 

діяльності  органів місцевого самоврядування 

   Розробка, посібників «Бібліотеки місцевого самоврядування» за 

напрямами роботи кожного Центру Секретаріату 

Адміністрування 16 обласного  конкурсу проектів розвитку 

територіальних громад  

Продовження практики узагальнення та розповсюдження серед 

членів Асоціації актуальних прикладів позитивного досвіду розвитку 

територіальних громад (проведення репортажів). 

Ведення та наповнення сайту та сторінок Асоціації у соціальних 

мережах: «Facebook», «Instagram». 

Формування  Моніторингу грантових пропозицій для Вінницької 

області 

 

Методологічна та інформаційна підтримка. 



Написання та реалізація проектів. Налагодження 
партнерських зв'язків 

Реалізація міжнародного проекту “JOURNEY” 

Реалізація українсько-польського проекту «Активний вчитель 

з харизмою» 

Співпраця з ГО Вінниччини у проведенні заходів з метою 

супроводу процесу добровільного об’єднання територіальних  

громад в області 

Міжрегіональна співпраця: підписання Меморандумів на 

рівні ОТГ з   Івано-Франківською областю   

Співпраця з Вінницьким ОПВ щодо реалізації проектів 

ЄС/ПРООН у Вінницькій області 

Участь представників Асоціації  у форумах, конференціях 

та інших заходах вітчизняного і міжнародного рівня для 

налагодження зв’язків та взаємовигідного партнерства для 

Асоціації та її членів 
 

 

 

 




