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9 квітня 2008 року у м. Біла Церква відбувся регіональний семінар-представлення спільного 
Проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» у Київській області. 
Від Київської облдержадміністрації були присутні:, Р. М. 
ЄРЕМА заступник голови обласної державної адміністрації, 
В. В. Литвин, в. о. начальника відділу іноземних інвестицій 
головного управління економіки, керівники районних 
адміністрацій та рад, голови окремих сільських, селищних 
та міських рад.  

Регіональний семінар у Білій Церкві розпочав 
впровадження в області Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», спрямованого на підтримку 
громад сіл, селищ і малих міст у вирішенні найважливіших 
потреб їх розвитку та поліпшенні умов проживання.  
На семінарі було представлено Проект, стратегію 
впровадження та план дій щодо його виконання, а також умови партнерства з областю. Окрему увагу 
було приділено поясненню підходу до місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Підхід передбачає, 
що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть 
пріоритети розвитку території, спільно плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для сталого розвитку 
свого села, селища чи міста.   
Керівник проекту п. Джейсінгх Сах оголосив про початок 
конкурсного відбору 8 районів на участь у проекті. Райони 
мають змогу подавати заявки на участь у Проекті протягом 
наступних трьох тижнів. 

Під час семінару сторони оголосили про намір підписати 
тристоронню Угоду про партнерство між Програмою 
розвитку ООН з однієї сторони і Київською обласною 
адміністрацією та радою з другої. Угода передбачає 
співпрацю та сприяння реалізації Проекту органами 
обласної виконавчої влади. 
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13 червня 2008 року у приміщенні Київської обласної адміністрації відбулася нарада з відбору 
районів Київської області. 

З боку проекту були присутні:  

♦ пані Оксана Ремига, старший програмний менеджер 
ПРООН,  

♦ пан Джейсінгх Сах, міжнародний менеджер проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 

♦ пан Володимир Шейгус, спеціаліст з розвитку громад,  

♦ пан Сергій Чуткий, асистент з розвитку громад, 
Київський Обласний підрозділ впровадження. 

З боку обласної адміністрації: 

♦ пан Юрій Васильович Ковбасюк, заступник голови 
облдержадміністрації з питань економіки, фінансів, 
зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, 

♦ пані Вікторія Олександрівна Романцова, перший заступник начальника головного управління 
економіки,  

♦ пан Владислав Володимирович Литвин, в. о. начальника відділу іноземних інвестицій головного 
управління економіки, Київська Обласна державна адміністрація. 

Загалом на проект надійшло 10 заявок від районів та одна заявка від міста обласного підпорядкування, 
котрі було уважно вивчено та проаналізовано.  

Протягом наради працівники проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» підбили підсумки 
аналізу заявок від районів, що базувався на таких засадах:  

♦ Рівень бідності (місце у соціально-економічному рейтингу районів, який складає обласна 
адміністрація) 

♦ Забезпечення питною водою 
♦ Медичне обслуговування 
♦ Стан навколишнього середовища 
♦ Енергозбереження 
♦ Шкільний транспорт 
♦ Готовність до зобов’язань 

В ході обговорення було роз’яснено методологію відбору районів для проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», визначено пріоритетні райони в області, взято до уваги рекомендації обласної 
адміністрації, проаналізовано опрацьовані заявки, класифіковано їх згідно з вищенаведеними критеріями 
та презентовано перед комітетом з відбору районів Київської області.  

Спільним рішенням комітет з відбору районів одностайно обрав 8 районів та одне місто обласного 
підпорядкування: 

1. Тетіївський  
2. Сквирський  
3. Переяслав-Хмельницький  
4. Ставищенський  
5. Іванківський 
6. Миронівський 
7. Фастівський 
8. Кагарлицький 
9. м. Ржищів 
 

Також було обрано 2 резервні райони:                  
Яготинський та Баришевський. 

 



 

 
 
24 червня 2008 року у приміщенні Київської обласної державної адміністрації відбулося 
підписання Угоди про партнерство між ПРООН і Київською обласною адміністрацією та радою. 
У заході взяли участь: координатор системи ООН та 
Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні 
Френсіс О’Доннелл, в.о. керівника програм співпраці 
Представництва Європейської Комісії в Україні Ремі Дюфло, 
голова Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко, 
голова Київської обласної ради Володимир Майбоженко.  
Під час урочистого підписання Угоди 24 червня 2008 року 
було оголошено список районів Київської області, які було 
відібрано для участі у Проекті на конкурсній основі. Цими 
районами стали Тетіївський, Сквирський, Переяслав-
Хмельницький, Ставищенський, Іванківський, Миронівський, 
Фастівський та Кагарлицький райони, а також м. Ржищів.  
Для подальшого розгортання діяльності Проекту на 
районному рівні керівництвом зазначених районів було 
підписано Угоди про партнерство.  
Під час урочистого підписання Угоди Голова КОДА В. І. Ульянченко відмітила: «В заявки попали перш за 
все віддалені райони від столиці, які більш за все потребують допомоги. Хотілося, щоб це був хороший 
початок. Впевнена, що ми знайдемо взаємопорозуміння по програмах гуманітарного розвитку і 
програмах процесів самоврядування, що є для нас вкрай важливими». 

Після підписання Угоди відбувся Брифінг для мас-медіа. 
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