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1. Вступ. Коротка інформація про Проект 
 

            З  моменту  проголошення   своєї  незалежності  Україна  зробила  значний  поступ 
в економічному розвитку. Проте й дотепер країна має низку серйозних  проблем.  Серед  
них –  нерівномірне  економічне  зростання –  лише  незначна частина населення має 
сталі прибутки. Ті, хто потерпає найбільше (понад 60 % населення), живуть переважно в 
сільській або напівсільській місцевості.  Низький  рівень  життя  на  цих  територіях  
характеризується  не  тільки низькими  доходами,  а  й  незадовільним  станом  базової  
соціальної інфраструктури,  медичних  послуг,  освіти  та  проблем  з  постачанням  
питною водою.  Соціальні негаразди, проблеми охорони здоров’я та довкілля наразі 
дуже поширені та потребують невідкладних дій.  Ці проблеми становлять частину 
документу Цілі Розвитку Тисячоліття, який Україна підписала у 2000 році. Для досягнення 
цих цілей необхідно багато зробити, особливо на місцевому рівні.   
          Світовий досвід підказує, що розв’язання цих проблем  тісно пов’язане  з такими  
аспектами,  як  надання  повноважень  та  активне  залучення  до  дій місцевих  громад,  а  
також  стосується  їх  спроможності  визначати  пріоритети розвитку та забезпечити їх 
досягнення.  Досвід  Європейської  Комісії  має  багато  пілотних  моделей  проектів 
сталого  регіонального  та  місцевого  розвитку.  Однак  стандартного  підходу «згори -  
донизу»  не  достатньо  для  швидкого  та  ефективного  розв’язання нагальних потреб 
малозабезпеченого населення.  На противагу цьому підхід, орієнтований на розвиток 
території (РТП), запропонований  ПРООН  в  Україні,  довів  ефективність  та  
економічність децентралізованого підходу у досягненні соціальних цілей.  

Узагальнивши досвід від реалізації попередніх проектів ПРООН в Україні 
розробила  комплексний  метод  в  розвитку  територій  за  принципом «знизу - догори»,  
який  отримав  своє  вираження  в  Проекті «Місцевий  розвиток, орієнтований на 
громаду» (далі - Проект). Очікується,  що  Проект  забезпечить  послідовність  політики  
державного національного  планування  на  місцевому  рівні.  Відповідно  до  підходів, 
вироблених  Національною  індикативною  програмою 2004-2006  України, Планом  Дій  
ЄС-Україна,   та  політикою  ЄС,  цей  Проект  передбачає  покращення адміністративних 
послуг на місцевому рівні. Головною  метою  Проекту  є  створення  сприятливого  
середовища  для сталого  довготривалого  соціально-економічного  та  громадського  
розвитку  на місцевому  рівні  шляхом  підтримки  місцевого  самоврядування  та  
активізації  ініціатив  громади,  що  сприятиме  загальному  гуманітарному  розвитку  та  
досягненню Україною Цілей Розвитку Тисячоліття.  

Конкретні цілі:  
1.  Покращення умов життя сільських, селищних та міських (з населенням до 10  тис. 

осіб)  громад  в  Україні  шляхом  комплексного  відновлення, ефективного 
використання та системного управління базовими об’єктами місцевої  
інфраструктури та покращення якості та доступності послуг  за рахунок 
громадських ініціатив самодопомоги.   

2.  Доведення  ефективності  та  дієвості  механізмів  партнерства  місцевої влади  та  
громад,  децентралізованого  управління  в  Україні  і  надання соціальних  послуг  
шляхом  просування  партнерських  самоврядних організацій  громад,  які  
пропонують  ініціативи  з  самодопомоги  в співпраці  з  органами  місцевої  влади,  
приватним  сектором  та  іншими зацікавленими сторонами.   

3.  Підвищення  належних професійних навичок та знань організацій громад та  
місцевої  влади  щодо  започаткування  та  підтримки  партнерських відносин  на  
місцевому  рівні,  що  сприятиме  сталому  соціально-економічному  розвитку  
громад  та  ефективному  наданню  соціальних послуг.    



4.  Покращення  інституційної  спроможності  самоврядних  організацій громади  та  
місцевих  органів  влади   у  сфері  визначення  потреб   і пріоритетів  громади,  
методів  управління  та  моніторингу  в  рамках місцевого  самоврядування  за  
участю  громадськості  та  з  використанням концепції «Місцевого розвитку, 
орієнтованого на громаду».  

5.   Розповсюдження  в  Україні  на  рівні  населення  практичного  досвіду принципів  
спільного  планування,  прийняття  рішень  та  соціальних  дій задля    
накопичення   даних  для  розроблення  політики  та  проведення законодавчих  
реформ  сталого  регіонального/місцевого  розвитку, адміністративної  та  
фінансової  децентралізації  та  консолідації  місцевої демократії.  

             Стратегічною метою Проекту  є  розбудова  потенціалу місцевих  громад для  
політичної  участі  в  процесах  прийняття  рішень  та  спрямування  цього потенціалу  на  
широку  співпрацю  з  усіма  зацікавленими  сторонами  у  всіх секторах суспільства для 
зміцнення місцевого самоврядування, що в кінцевому результаті приведе до 
забезпечення сталого соціального розвитку.   
           Основними підходами Проекту є  застосування принципів врядування та підходу, 
орієнтованого на права людини.  

Пріоритетними сферами діяльності Проекту обрано:   
-  охорона  здоров’я  (підтримка  мережі  первинних  пунктів  медичної допомоги);   
-  енергозбереження (заходи з енергозбереження, збільшення використання 
відновлюваних джерел енергії);   
-  збереження  та  поліпшення  навколишнього  середовища  (утилізація відходів, 
знешкодження запасів пестицидів тощо);   
-  комунальне водопостачання;   
-  комунальний  транспорт  (подолання  ізольованості  в  сільській місцевості, шкільний 
транспорт).  

З метою забезпечення внутрішнього усвідомлення та засвоєння концепції Проекту,  
в  рамках  Проекту  передбачено  надання  організаціям  громад невеликих  грантів  для  
фінансування  їх  пріоритетних  заходів,  розроблених  на принципах самодопомоги та 
державно-приватного партнерства, коли кожний із партнерів несе свою частку витрат на 
заходи розвитку. Відповідно  до  встановленого  механізму  не  менше,  ніж 50%  бюджету 
мікропроекту громади має складатися з місцевих внесків, в т.ч. - членів громади (не 
менше 5%), приватного сектору та центрального й місцевого бюджетів (не менше 45%),  
а необхідну  решту  коштів  буде  отримано  від  донорів Проекту – ЄС та ПРООН (але не 
більше, ніж 10 тис. дол. США).   Цей  принцип  партнерського  включення  до  планування  
є  обов’язковою передумовою  для  одержання  таких  грантів.  За  підтримки  
допоміжних організацій  (ОПВ,  ФМР,  ОКР  та  інших)  і  місцевих  органів  влади (СР/МР, 
РР/РДА).  У  звичайному  постійному  режимі  такий  процес  відбуватиметься щорічно, 
одночасно допоміжні організації в межах своїх пріоритетних галузей впливу 
готуватимуть плани сталого розвитку.  

Три  основних  вимоги  для  громади  населеного  пункту  щодо  участі  в Проекті:  
- реєстрація неприбуткової громадської організації;  
- акумулювання власного ресурсу у розмірі 5% від вартості проекту  
- затвердження плану розвитку громади на 2 роки.  
  
 
 
 
 
 



2.Хронологія і географія Проекту. 
 

У  лютому 2008  року  ПРООН  в  Україні  розпочала  реалізацію відповідного  
Проекту  по  всій  території  України  через  створення  структури впровадження Проекту 
та розробки методологічних аспектів.  

Активна  фаза  реалізації  Проекту  в  Донецькій  області  розпочалася навесні 2009  
року після проведення  конкурсного  відбору  районів на  участь  в Проекті.  Згідно  
установлених  Проектом  норм  керівники  районів  Донецької області,  які були  
зацікавлені  в участі  в Проекті подали на розгляд конкурсної комісії аплікаційні форми 
на відбір до участі. За результатами аналізу отриманих матеріалів конкурсна комісія у 
складі  представників  Проекту та  Донецької обласної  ради  визначила  адміністративні  
одиниці -  переможці  на  участь  від  Донецької області:  
1.  Артемівський район;  
2.  Добропільський район;  
3.  Костянтинівський район;  
4.  Красноармійський район;  
5.  Новоазовський район;  
6.  Слов’янський  район;  
7.  Старобешівський район;  
8.  Тельманівський район.  

Травень  2009 року був відзначений наступним етапом – «вхід» Проекту на 
районний рівень з метою ознайомлення зацікавлених осіб з умовами участі в Проекті.   

Протягом  травня 2009  року  Донецьким  обласним  підрозділом впровадження  
Проекту (далі -  ОПВ)  за  підтримки  Донецької  обласної  ради   було  проведено 8 
презентаційних  семінарів  для  керівництва пілотних  районів  Донецької  області, 
керівників  структурних  підрозділів  райдержадміністрацій,  районних  рад, сільських,  
селищних,  міських  голів  відповідних  районів,  представників районних ЗМІ та інших 
зацікавлених осіб.  

Результатом проведення презентаційних семінарів стало:  
- ознайомлення активу районних центрів з умовами участі в Проекті;  
- представлення Цілей Розвитку Тисячоліття;  
- представлення результатів роботи ПРООН в Україні за останні 3-4 роки;  
- формування попередньої лояльності активу району до Проекту;  
- відпрацювання  навичок  заповнення  аплікаційних  форм  на  участь  в Проекті з 
сільськими, селищними, міськими головами відповідних районів.  

Наступним  етапом  реалізації  Проекту  був  збір  та  аналіз  аплікаційних форм на 
участь в Проекті від сільських, селищних, міських рад зацікавлених у співпраці.  
До 20  червня 2009  року  обласний  підрозділ  впровадження  Проекту проводив збір та 
аналіз аплікаційних форм.  Загалом на протязі травня – червня 2009 року Донецький ОПВ 
Проекту отримав 76  заявок  на  участь  від  сільських,  селищних,  міських  рад 8  районів  
Донецької області  - учасників Проекту.  

Кінцевим  аналітичним  продуктом  партнерських  відносин  суб’єктів Проекту на  
відповідному  етапі  став  відбір 40 населених пунктів (чисельністю до 10 тисяч 
населення), які отримали можливість взяти участь в міжнародному Проекті ПРООН з 
метою розвитку власних ініціатив.  

09 липня 2009 року за попередніми практичними результатами спільної роботи, 
оцінивши прагнення до співпраці між партнерами  ПРООН в Україні, Донецька  обласна  
рада,  Донецька  обласна  державна  адміністрація,  районні державні  адміністрації  та  
районні  ради –  учасники  Проекту  підписали тристоронні угоди щодо співпраці в 
рамках реалізації відповідного Проекту. 



В  період  липня-серпня  2009  року  Донецький  ОПВ  Проекту  за підтримки  
Донецької  обласної  ради провів 41  презентаційний  семінар  для  активу  відібраних  
населених  пунктів.  
Участь у відповідних семінарах взяли:  
- представники від райдержадміністрації та районної ради;  
- сільські, селищні, міські голови відповідних місцевих рад;  
- члени виконкому місцевої ради;  
- депутати місцевої ради;  
- представники сфер охорони здоров’я, освіти та ін. сфер місцевої ради;  
- суб’єкти господарювання та інші зацікавлені особи.  
Метою  проведення  презентаційних  семінарів  безпосередньо  у  сільській місцевості 
було:  
- ознайомлення активу населених пунктів з умовами участі в Проекті;  
- формування попередньої лояльності активу до Проекту;  
- навчання активу громад принципам і методам проведення інформаційної кампанії  
серед  широких  кіл  мешканців  населених  пунктів  щодо  участі  в Проекті; 
- попередній аналіз проблем в населеному пункті, які можливо вирішити на умовах 
співфінансування.  

Відповідно  до  кількості  учасників  заходу (25-50  осіб)  у  кожному населеному 
пункті Проект мав  змогу проаналізувати організаторські  здібності сільських, селищних, 
міських голів, рівень зацікавленості членів виконкому та депутатів  місцевих  рад  в  
розвитку  населеного  пункту,  проблемність  із комунікативною структурою між членами 
активу населеного пункту тощо.   

 
 
За результатами  проведених  заходів  у відповідності з листом сільського голови 

села Званівка Артемівського району та спільним рішенням партнерів Донецький  ОПВ  
був  змушений включити до роботи  село Яковлівка  (резервний населений пункт 
Артемівського району). 

 



20 серпня 2009 року відбулося підписання угод про співпрацю з 40 міськими, 
сільськими, селищними радами 8 пілотних районів Донецької області в рамках реалізації 
відповідного Проекту. 

 
 
 

 
 
 Отже,  за  результатами проведення презентаційних  семінарів Донецький ОПВ 

Проекту спільно з партнерами розпочав реалізацію заходів передбачених Проектом 
безпосередньо в сільській місцевості Донецької області. У  період  вересня-грудня 2009  
року  Донецький  ОПВ  за  підтримки Донецької  обласної  ради  поширив діапазон  
діяльності  серед  широких  кіл  громадськості  населених  пунктів,  які приймають участь 



в Проекті.   Попередньо, під час проведення презентаційних семінарів, активу громад 
населених  пунктів   надавалося  доручення  щодо  проведення  інформаційної кампанії 
по залученню громади села до участі в Проекті.   

На  протязі 2-3  тижнів,  між  презентаційним  семінаром  та  загальними зборами 
населеного пункту, члени  активу, які приймали участь у попередньому ознайомчому 
заході:  
-  проводили  зустрічі  із  головами  вуличних,  квартальних,  домових комітетів щодо 
участі громади в Проекті;  
-  розвішували  об’яви  у  соціально  важливих  місцях (ФАПи,  школи, магазини тощо);  
- проводили роз’яснювальну роботу для  зацікавлених осіб щодо участі  в Проекті.  
Головною метою їх роботи на даному етапі – було залучення широких кіл громадськості 
до участі в загальних зборах села.  

За  результатами  проведених  заходів,  станом  на 25  вересня 2009  року 
Донецький ОПВ спільно з партнерами може представити відповідну географію реалізації 
Проекту:  

 
№  
з\п  

Район Сільська, селищна, міська рада 

1. Артемівський Сіверська міська рада 
Яковлівська сільська рада 
Луганська селищна рада 

Красненська сільська рада 
Різниківська сільська рада 

2. Добропільський Добропільська сільська рада 
Святогорівська селищна рада 

Світлівська сільська рада 
Никанорівська сільська рада 

Ганнівська сільська рада 
3. Костянтинівський Новодмитрівська сільська рада 

Миколаївська сільська рада 
Предтечинська сільська рада 
Іванопільська сільська рада 

Білокузьминівська сільська рада 
4. Красноармійський Гродівська селищна рада 

Лисівська сільська рада 
Новоекономічненська селищна рада 

Миколаївська сільська рада 
Новотроїцька сільська рада 

5. Новоазовський  Козацька сільська рада 
Красноармійська сільська рада 
Комінтернівська сільська рада 

Розівська сільська рада 
Лебединська сільська рада 

6. Слов’янський  Андріївська сільська рада 
Черкаська сільська рада 

Олександрівська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Мирненська сільська рада 

7. Старобешівський Роздольненська сільська рада 



Комсомольська міська рада 
Старобешівська селищна рада 

Кумачівська  сільська рада 
Комунарівська сільська рада 

8.  Тельманівський Михайлівська сільська рада 
Свободненська сільська рада 
Гранітненська сільська рада 

Андріївська сільська рада 
Мирненська селищна рада 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Перший діалог з громадами: враження, проблемні аспекти. 
 

Загальні  збори –  надзвичайно  відповідальний  для  громади  населеного пункту, 
Проекту і партнерів Проекту етап. На  протязі  серпня –  вересня  2009  року  Донецький  
ОПВ  провів 40 загальних зборів мешканців населених пунктів, які приймають участь в 
Проекті.  

Метою відповідних заходів було:  
- переконати всю громаду в необхідності покращення їх умов життя саме шляхом 
колективних дій;   
- ознайомити громаду з подальшим процесом впровадження Проекту, у випадку 
прийняття ними рішення йти далі;  
- надати громаді необхідні інформаційно - методичні матеріали щодо реєстрації та  
діяльності об’єднань громадян.  
 Проаналізувавши матеріали проведення загальних зборів мешканців населених 
пунктів, населених пунктів, які приймають участь в Проекті, можна відзначити наступне: 

- Загальні збори дуже добре демонструють рівень довіри населення до сільського 
голови; 

-  Велика кількість зацікавлених людей, які пройшли на збори за своїм бажанням, 
показує якість проведеної активістами села інформаційної кампанії; 

- Досвід співпраці з іншими міжнародними донорськими організаціями (наприклад, 
УФСІ) має як позитивний,так і негативний вплив на процес впровадження 
Проекту. Відповідно до цього досвіду, в населення вже може бути сформований 
негативний чи позитивний стереотип взаємодії з міжнародними донорськими 
організаціями. 

В  цілому  за  результатами  проведення  загальних  зборів  у  відібраних населених 
пунктах, які приймають участь в Проекті можна зробити позитивний висновок щодо 
ставлення громад до умов Проекту, тому, що більшість громад вже  розпочали  
підготовку  до  впровадження  власних  ініціатив  на  умовах співфінансування.  
 

                       
 
 



4. Тренінги для громад та Форум Місцевого Розвитку. 
 

В середині серпня - вересні 2009  року  за  результатами  проведення  загальних  
зборів  Донецький  ОПВ  Проекту  спільно  з  партнерами  отримав  формальну 
можливість  перейти  до  наступного  етапу  реалізації  Проекту –  практичне навчання 
громад.   
   Протягом серпня – жовтня 2009 року представники громад  проходили навчання 
по:  
- практичних аспектах управління  громадським об’єднанням;  
- формуванню лідерських навичок;  
- плануванню діяльності громади;  
- підготовки та здійснення податкової і фіскальної звітності;  
- вибору альтернатив роботи та оцінки ризиків в розвитку громади;  
- проектному менеджменту;  
- підготовки мікропроектних пропозицій;  
   Відповідні тренінги, програма яких містить в собі більш ніж 15 ділових ігор  надали  
громаді  можливість  колективного  спілкування,  обміну  думками, отримання пояснень 
чинного законодавства, формування образу майбутнього в їх діяльності. Громади,  які  
пройшли  тренінги  мають  право  розпочати  підготовку мікропроектних пропозицій 
(далі - МПП).  

Саме  з  метою  допомоги  активним  громадам  в  підготовці  МПП Донецьким  
ОПВ  спільно  з  партнерами  було  організовано  та  проведено Форуми Місцевого 
Розвитку у всіх 8 районах. Форум  Місцевого  Розвитку (далі -  ФМР)  є  консультативно-
дорадчим органом, який  створюється розпорядженням голови райдержадміністрації і 
діє на період діяльності громад в районі.  Метою  створення  і  діяльності  ФМР  є  
побудова  оптимальної  комунікаційної структури між громадою, органами виконавчої 
влади, органами місцевого  самоврядування  з  ефективним  зворотнім  зв’язком,  що  на  
думку Проекту  дозволить  громадам  періодично  висловлювати  свою  думку  на 
районному  рівні,  вирішувати  нагальні  спільні  проблеми  не  тільки  однієї громади,  а  
всіх  суб’єктів  Проекту  та  значно  прискорить  процес  погодження проектної 
документації громад. 

 

  
 
 



 
 

 
 
 



5.  Інформаційна кампанія. 
 
Діяльність  Донецького  ОПВ на протязі реалізації Проекту у 2009 році  постійно  

висвітлювалося  в  обласних  та  місцевих  засобах  масової  інформації.  Відповідні  
заходи  є  умовами  Проекту,  які  спрямовані  на  формування позитивного  ставлення  
громад  до  програм,  проектів  розвитку,  формування образу перманентної підтримки з 
боку партнерів та можливості самовираження  в рамках громадських ініціатив.  
Нижче  наведено  перелік  друкованих  та  інших  ЗМІ,  в  яких  надавалася інформація  
про Проект на протязі 2009 року: 
 

№ Назва видання 
Назва публікації та 

посилання (для 
електронних ЗМІ) 

Дата Короткий зміст 

Друковані публікації 

1 "Вести Донбасса" 
"ООН даст полмиллиона 
на автобус" 

№27 від 
17.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 

2 "Голос України" 
"Местную инициативу 
"вознаградят" деньгами" 

№128 від 
14.07.2009 

Невеличка замітка 
розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 

3 "Жизнь" 
"Донецкие села получат 
европейские деньги" 

№100 від 
14.07.2009 

Стаття детально описує 
подію 9 липня 2009 року - 
підписання Угоди про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН. 

4 
"Комсомольская 
правда" 

"ООН дала деньги на села 
Донбасса" 

№147 від 10-
16.07.2009 

Стаття детально описує 
подію 9 липня 2009 року - 
підписання Угоди про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН. 
Також надається коментар 
Голови Представництва 
Єврокомісії в Україні. 

5 "Маяк" 
"Європейський вибір 
району" 

№21 від 
21.05.2009 

Стаття описує семінар-
презентацію Проекту в 
Красноармійському 
районі 

6 
"Московский 
комсомолец" 

"ООН даст полмиллиона 
долларов Донецкой 
области" 

№53 від 10-
17.07.2009 

Замітка повідомляє про 
підписання Угоди між 
Донецькою областю, 
районами та ПРООН  

7 "Наши горизонты" 
"У нашего города есть 
чему поучиться!" 

№29 від 
17.07.2009 

Стаття висвітлює візит 
делегації ПРООН до міста 
Кіровське 9 липня 2009 
року 



8 "Панорама" "Донбасс - партнер ООН" 
№29 від 
16.07.2009 

Коротенька замітка 
розповідає про подію 9 
липня - підписання Угоди. 

9 "Вперед" 
"Зачем Западу наши 
проблемы? 12-13.08.2009 

Інтерв`ю з асистентами з 
мобілізації громад щодо 
реалізації Проекту в 
Артемівському районі 

10 "Вперед" 
"ООН выходит на 
Артемовский район" 22-23.08.2009 

Репортаж про підписання 
угод про партнерство з 
сільськими місцевими 
радами та про 
перспективи в 
Артемівському районі 

11 
"Доброполье на 
ладонях" 

"Сельские головы 
подписали соглашение о 
сотрудничестве" 

№34 від 
26.08.2009 

Репортаж про підписання 
угод про партнерство з 
сільськими місцевими 
радами та про 
перспективи в 
Добропільському районі 

12 
"Доброполье на 
ладонях" 

"Теперь Доброполью 
будут помогать Евросоюз 
и ООН" 

№33 від 
19.08.2009 

Висвітлення зустрічей 
асистентів з мобілізації 
громад в 
Добропільському районі. 

13 
"Константиновская 
нива" 

"Проект ЕС пришел в 
село" 

№32 від 
07.08.2009 

Висвітлення зустрічей 
асистентів з мобілізації 
громад в 
Костянтинівському районі. 

14 "Маяк" 
"Європа допоможе, треба 
тільки захотіти" 

№31 від 
30.07.2009 

Висвітлення основних 
напрямків Проекту та 
зустрічі  асистентів з 
мобілізації громад в 
селищі Новоекономічному 
Красноармійського 
району 

15 "Маяк" "Первый евро-диалог" 
№32 від 
06.08.2009 

Висвітлення семінарів в 
сільських радах 
Красноармійського 
району 

16 "Маяк" "Зустріч з громадами" 
№34 від 
20.08.2009 

Замітка про тренінг для 
представників ОГ 
Красноармійського 
району 

17 "Новий шлях" 
"Євросоюз орієнтується 
на активну громаду" 

№72 від 
16.09.2009 

Інформація про утворення 
ОГ в пілотних сільрадах 
Добропільського району. 

18 

Міська газета 
"Добропілля на 
долонях" 

Сільські активісти 
продовжують навчання 30.09.20009 

Про проведення 
навчальних семінарів для 
активістів ОГ в 
Добропільському районі 

19 
"Костянтинівська 
нива" 

"Місцеве самоврядування 
в дії" 23.10.2009 

Про роботу пілотних 
громад Костянтинівського 
району в Проекті СВА 



20 

Міська газета 
"Добропілля на 
долонях" 

Форум місцевого 
розвитку активізує роботу 09.12.2009 

Про проведення першого 
засідання Форуму 
місцевого розвитку в 
Добропільському районі 

Телевізійні репортажі 

1 
Красноармійське 
міське телебачення 

"Репортаж з першого 
семінару в Лисівській 
сільській раді" 28.07.2009 

Бліц-інтерв`ю з асистеном 
з мобілізації громад 
Шинкаренко Л.М та 
сільським головою. 

2 
1-й муніципальний 
канал 

"Репортаж з церемонії 
підписання Угоди про 
партнерство з Донецькою 
областю та пілотними 
районами" 09.07.2009 

Репортаж з церемонії 
підписання Угоди про 
партнерство з Донецькою 
областю та пілотними 
районами 

Публікації у електронних виданнях 

1 

"Житлово-
комунальне 
господарство 
України" 

"ООН даст селам 
Донецкой области 400 
тысяч долларов" 
www.jkg.com.ua/misc  14.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 

2 "ЗаДонбасс" 

"ООН выделит 400 тыс. 
долларов сельсоветам 
Донецкой области" 
www.zadonbass.org/econo
mynews 09.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 

3 "Минфин" 

"ООН направит 
полмиллиона долларов 
на развитие сельских 
районов Донецкой 
области" 
www.minfin.com.ua/2009/
07/13/20194 13.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 

4 "Новости.dn.ua" 

"ООН даст селам 
Донецкой области 400 
тысяч долларов" 
www.novosti.dn.ua 10.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 



5 "Остров" 

"Чиновники Донецкой 
области подписали 
соглашение по 
внедрению Программы 
развития ООН" 
www.ostro.org/news/articl
e-65565 09.07.2009 

Стаття детально описує 
подію 9 липня 2009 року - 
підписання Угоди про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН. 
Також надано коротку 
довідку про діяльність 
Проекту 

6 
"Новости Украины: 
Першоджерело" 

"ООН даст $400 тысяч на 
развитие Донецкой 
области" 
www.jerelo.com.ua/news 09.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 

7 
"Интернет-издание 
gala.net" 

"ООН даст $400 тысяч на 
развитие Донецкой 
области" 
www.news.gala.net  13.07.2009 

Коротенька замітка 
розповідає про подію 9 
липня - підписання Угоди. 

8 
"Интернет-издание 
nado.ua" 

"ООН дала деньги на села 
Донбасса" www.nado.ua 15.07.2009 

Своєрідний погляд на 
співробітництво  
Донецької області з 
ПРООН. 

9 
"Интернет-издание 
Донецк proUA.com" 

"Донецкая власть 
подписала соглашение по 
внедрению Программы 
развития ООН" 
www.donetsk.proua.com/n
ews 09.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 

10 

"Європейський 
простір - портал 
проєвропейського 
громадянського 
суспільства України" 

"Місцеві громади 
Донеччини теж зможуть 
реалізовувати свої 
ініціативи за підтримки 
ЕС" 
www.eu.prostir.ua/news/2
35888.html 10.07.2009 

Стаття висвітлює подію 
підписання Угоди та 
наводить коментар 
"Німецької хвилі" 

11 

"Интернет-Донбасс 
Донецкий Регион 
новости" 

"ООН выделит 400 тыс. 
долларов для 
сельсоветов Донецкой 
области" 
www.internet.dn.ua/news/
2009-07-13/9240.html 13.07.2009 

Стаття розповідає про 
підписання угод про 
співпрацю між Донецькою 
областю, пілотними 
районами та ПРООН та 
можливості для пілотних 
громад 



12 

"Интернет-издание 
Комсомольская 
правда в Украине" 

"Коммунальные 
проблемы простых 
украинцев будет решать 
ООН" 
www.kp.dn.ua/daily/09070
9/186395 09.07.2009 

Своєрідний погляд на 
співробітництво  
Донецької області з 
ПРООН. 

13 
"Интернет-издание 
Немецкая волна" 

"Місцеві громади 
Донеччини теж зможуть 
реалізовувати свої 
ініціативи за підтримки 
ЕС" www.dw-
world.de/popups/ 10.07.2009 

Стаття висвітлює подію 
підписання Угоди та 
наводить коментар 
"Німецької хвилі" 

14 

"Интернет-издание 
Комсомольская 
правда в Украине" 

"Коммунальные 
проблемы простых 
украинцев будет решать 
ООН" 
www.kp.ua/daily/090709/1
86395 09.07.2009 

Своєрідний погляд на 
співробітництво  
Донецької області з 
ПРООН. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Досягнуті результати. 
  
За результатами проведення наступних заходів на протязі травня - грудня 2009 року:  

1. Підписання  тристоронньої  Угоди  про  Партнерство  між  ПРООН, Донецькою  

обласною  радою, Донецькою  облдержадміністрацією, райдержадміністраціями та 

районними радами – Учасниками Проекту.  

2. Підписання угод про партнерство між ПРООН та 40 пілотними міськими, сільськими 

та селищними радами. 

 3.     Проведення 8 презентаційних районних семінарів.  

 4.     Проведення 41 презентаційних сільських семінарів.  

 5.     Проведення 40 загальних зборів громад населених пунктів;  

 6.   Проведення 24 тренінгів для  40 громад 8 районів Донецької області,  до участі в яких 

було залучено 648 учасників, в тому числі 121 учасник від органів влади.  

7.     Проведення 10 Форумів Місцевого Розвитку.  

8.     Постійне висвітлення реалізації Проекту в місцевих ЗМІ. 

9. Затвердження  14 мікропроектів громад Артемівського, Добропільського, 

Костянтинівського та Красноармійського районів. 

  

  


