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РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СВА 
 

No. Джерело Назва публікації Посилання 

Рівненська область 

1. Все Вести (Рівне) 
 

На Рівненщині починає діяти проект 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду»

http://vsevesti.com/go/ru/article/id/241254/na-
rivnenshchini-pochinae-dijati-proekt-mistsevij-
rozvitok-orientovanij-na-gromadu.html  

2. Державне управління 
навколишнього природного 
середовища в Рівненській 
області, веб сайт 

Повідомлення про останні події http://www.ecorivne.gov.ua/index.php?p=3&sid=281

3. Регіональний 
інформаційний портал: 
Рівненщина 

У рівненській області розпочинає 
діяльність проект «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 

http://www.irp.rv.ua/site/newsview.jsp?item_id=124
2228441&category_id=444630378  

4. Міністерство охорони 
навколишнього природного 
середовища 

13 лютого 2008 року представники 
держуправління ОНПС в Рівненській 
області взяли участь у регіональному 
семінарі представлення спільного Проекту 
Європейського Союзу та Програми 
Розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 

http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=2056  

5. Рівне Вечірнє Європа допоможе рівненській «глибинці» http://www.rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=017
581&highlight=%EC%B3%F1%F6%E5%E2%E8%E
9+%F0%EE%E7%E2%E8%F2%EE%EA  

6. Західна інформаційна 
корпорація 

З Програми Розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду», 
Рівненщина отримає 300 тисяч євро 

http://zik.com.ua/ua/news/2008/02/15/126147  

Полтавська область 
7. Новини Полтавщини Актуально  

«МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» 

http://www.regionnews.poltava.ua/index.php?go=Ne
ws&in=view&id=5410

8. Полтавська Обласна рада, 
веб сайт 

Разом дієвіше http://oblrada.pl.ua/index.php?newsid=2977

9. Полтавська 
облдержадміністрація 

«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» 

http://www.adm-
pl.gov.ua/main/news2/detail/978.htm

10. ОДА Внесено до плану зустрічей http://www.obladmin.poltava.ua/main/news4/detail/1
79.htm

11. Полтавська обласна 
організація Народного руху 
України 

«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» 

http://nru.poltava.ua/content/view/425/54/

12. Полтавська обласна 
телерадіокомпанія: 

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК: ОРІЄНТАЦІЯ НА 
ГРОМАДУ Вісім районів Полтавщини на 
правах конкурсного відбору стануть 
учасниками проекту "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду", який 
презентували сьогодні в ОДА.  

http://www.ltava.poltava.ua/news.html

13. Гребінківська районна 
державна адміністрація 

Міжнародне співробітництво. 
19 лютого у Полтаві за участі голови 
облдержадміністрації В.Асадчева та 
голови облради О.Удовіченка, 
представників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, керівництва районів 
відбувся регіональний семінар, де  
презентовано спільний Проект 
Європейського Союзу та Програми 
розвитку ООН „Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду” 

http://194.44.38.226/grebinka/news1/detail/474.htm  

Сумська область 
14. Association of Ukrainian 

Cities 
На Сумщині підписано угоду про про 
впровадження проекту TACIS "Місцевий 
розвиток, орієнтований на суспільство" 

http://www.auc.org.ua/activities/news/?id=31363

15. Асоціація міст України  Регіональний семінар проекту “Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду” 
проведено у Сумах. 

http://www.auc.org.ua/regions/activities/?sid=&id=3
1334&ln=ua  

16. Українське радіо На Сумщині підписано угоду про 
впровадження у регіоні проекту Тасіс 
"Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду" 

http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=4&listid=61014  

17. Unian Повідомлення про регіональний семінар http://www.unian.net/ukr/online/9/20080221  
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Луганська область 

18. ОДА Луганщина зацікавлена у співробітництві з 
міжнародними організаціями і готова до 
початку чергового проекту з розвитку 
місцевого самоврядування. − Юрій Хунов. 

http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2008/02/22/
news_1781.html?template=33  

19. Луганська обласни 
державна 
телерадіокомпанія 

На Луганщині впроваджується спільний 
Проект Європейського Союзу та Програми 
Розвитку ООН, під назвою, «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» 

http://www.lot.lg.ua/index.php?newsid=175

Житомирська область 

20. Сайт ОДА 
 

http://www.zhitomir-
region.gov.ua/index.php?mode=news&id=2937
 

21. Управління по зв’язках з 
громадськість 
Житомирської ОДА 

Підписано Угоду про партнерство між 
Житомирською облдержадміністрацією та 
Програмою розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» 

http://www.uprzv.zhitomir-
region.gov.ua/index.php?mode=news&id=2937  

22. Газета «День» ЄС допоможе нашим місцевим громадам  http://www.day.kiev.ua/197296/    

23. Про Житомир «Заграница нам поможет» http://pro.zt.ua/2008/02/26/zagranica-nam-
pomozhet.html  

Івано-Франківська область 

24. Західна інформаційна 
корпорація 

З Програми Розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» 

http://zik.com.ua/ua/print/2008/02/15/126147

25. Західна інформаційна 
корпорація 

Вісім районів Івано-Франківської області 
стануть учасниками проекту Євросоюзу та 
Програми розвитку ООН 

http://zik.com.ua/ua/news/2008/02/28/127750

26.  У Івано-Франківській області розпочинає 
діяльність спільний проект ЄС та ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» 

http://piar.org.ua/article/?art15851

27. Телерадіокомпанія «Вежа» 
 

У Івано-Франківській області розпочинає 
діяльність спільний проект ЄС та 
Програми розвитку ООН "Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду"

http://www.vezha.org/?module=index&id=6784

28. Бріз. Івано-Франківські 
новини 

Івано-Франківській області розпочинає 
діяльність спільний проект ЄС та 
Програми розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» 

http://www.briz.if.ua/index.php?nid=5393&tid=0

29.  13,3 млн. євро на розвиток місцевої 
громади 

http://pravda.if.ua/?mod=index&id=2001

30. Redtram У Івано-Франківській області розпочинає 
діяльність спільний проект ЄС та 
Програми розвитку ООН "Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду"

http://ua.redtram.com/go/78741585/  

Харківська область 

31. ОДА Ярослав Ющенко зустрівся з міжнародним 
менеджером проекту TACIS доктором 
Джейсінгхом Сахом 

http://www.kharkivoda.gov.ua/news.php?news=7055  
 

Запорізька область 

32. Великий Луг. Радио 
Запорожья 

Запорізька область одержить 400 тис. 
доларів у рамках реалізації проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду». 

http://vlug.zp.ua/article.php?storyid=809
 

33. ОДА Виконавча влада сприятиме розвитку 
ініціатив місцевих громад 

http://www.zoda.gov.ua/ua/mainnews/n2008030629
58.html  

Донецька область 

34. Українська асоціація 
місцевих та регіональних 
влад 

В Донецькій області презентували 
Програму розвитку ООН

http://www.alau.org.ua/?menu=news&po=doc&doc_to
pic=709&lang=ukr&date_end=&date_beg=&id=1668  

35. NGO.Donetsk.ua 
Архітектура громадянського 
суспільства 

Для розвитку громади Донецька ООН 
надасть 400 тис. доларів 

http://ngo.donetsk.ua/donsociety/1481  
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Одеська область 
36. ЭХО Информационное 

издание 
Николай Скорик: «Областные власти 
сделают все, чтобы в проекте «Местное 
развитие, ориентированное на громаду» 
победили самые нуждающиеся районы» 

http://eho-
ua.com/2008/03/11/nikolajj_skorik_oblastnye_vlasti_
sdelajut_vse_chtoby_v_proekte_mestnoe_razvitie_o
rientirovannoe_na_gromadu_pobedili_samye_nuzhd
ajushhiesja_rajjony.html

37. ЭХО Информационное 
издание 

Одесские власти при помощи Программ 
ООН и Евросоюза намерены улучшить 
качество питьевой воды в регионе 

http://eho-
ua.com/2008/03/11/odesskie_vlasti_pri_pomoshhi_p
rogramm_oon_i_evrosojuza_namereny_uluchshit_k
achestvo_pitevojj_vody_v_regione.html  

38. ЭХО Информационное 
издание 

8 районов Одесской области примут 
участие в проекте по улучшению качества 
жизни граждан 

http://eho-
ua.com/2008/03/11/8_rajjonov_odesskojj_oblasti_pri
mut_uchastie_v_proekte_po_uluchsheniju_kachestv
a_zhizni_grazhdan.html  

39. ЭХО Информационное 
издание 

В Одесской области стартует проект 
«Местное развитие, ориентированное на 
общество» 

http://eho-
ua.com/2008/03/07/v_odesskojj_oblasti_startuet_pr
oekt_mestnoe_razvitie_orientirovannoe_na_obshhe
stvo.html

40. ОДА В Одеській області розпочинає діяльність 
проект "Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду" 

http://oda.odessa.gov.ua/main.aspx?sect=News&Da
te=11.03.2008  

41. Медиа группа ГЛАС Одесская область получит деньги от ООН 
и ЕС 

http://glasweb.com/index.php/default/40928/odessa

Миколаївська область  
42. ОДА 12 березня перший заступник голови 

облдержадміністрації С.Карпій провела 
робоче засідання з питань розгортання в 
області проекту Tacis “Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду“ 

http://www.oga.mk.ua/ua/news/detail/6843.html?light
Words=%EC%B3%F1%F6%E5%E2%E8%E9%20%
F0%EE%E7%E2%E8%F2%EE%EA  

Кіровоградська область  
43. Медіа група «Весь 

Кіровоград» 
Чи буде розвиток області орієнтовано 
на інтереси її мешканців? Відповідь на 
таке непросте питання намагалися дати 
сьогодні у Кіровоградській обласній 
державній адміністрації. 

http://www.kirovograd.net/shortly/2008/3/14/chi_bud
e_rozvitok_oblasti_oriyentovano.htm  

Закарпатська область  
44. ОДА 24 березня 2008. Громади зможуть 

скористатися коштами ЄС та ООН
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/1935.htm  

45. ЗІК Західна інформаційна 
корпорація 

Місцеві громади Закарпаття на свій 
розвиток від ООН отримають 400 тисяч 
доларів 

http://zik.com.ua/ua/news/2008/03/24/130685  

46. UA Reporter.  Новости 
Ужгорода и Закарпатья 

ООН стимулюватиме ініціативні села та 
міста ...на Закарпатті!  

http://news.uzhgorod.ua/novosti/26825/   

Чернівецька область  

47. ОДА В області розпочинається спільний проект 
ЄС та програми розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» 

http://www.oda.cv.ua/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=2693&Itemid=1  

48. Все Вести В області розпочинається спільний проект 
ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду»

http://vsevesti.com/go/ru/article/id/277024/v-oblasti-
rozpochinaetisja-spilinij-proekt-es-ta-programi-
rozvitku-oon-mistsevij-rozvitok-orientovanij-na-
gromadu.html  

49. Черновицкий портал Буковині дають гроші На розвиток http://209.85.129.104/search?q=cache:-
tRYKAogwk8J:www.cv.ua/jsp/work/news.php+

50. Real Estate ЄС покращує життя http://r-est.biz/news/?nid=7291  

51. Телерадіокомпанія АСС «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» 

www.acc.in.ua/index.php?mcmd=shownews&savep
age&newsid=707 

52. Букінфо Буковині дають гроші на розвиток http://www.bukinfo.cv.ua/index.php?action=showne
ws&newsid=18747 

53. ЗІК Буковинці покращуватимуть умови свого 
життя за кошти ЄС 

http://zik.com.ua/ua/news/2008/03/27/131082 

54. Mobus News Розпочинається спільний проект ЄС та 
програми розвитку ООН

http://www.mobus.com/70535.html 

55. Domik.net  ЄС покращує життя http://www.domik.net/mod/main/news/dcx73/cat1215
6/id171410157/ 

56. Redtram Чернівецька область стала десятим регіоном 
україни, де за підтримки оон та Євросоюзу 
буде реалізовуватися проект «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду»

http://ua.redtram.com/catalogue/chernivtsi-region/all-
about-all/20080324/ 

57. Buk News Буковина 
інформаційна 

 http://www.buknews.cv.ua/index.php?newsid=6425 
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Тернопільска область  
58. Українська хвиля, Радіо 101 

FM 
У Тернопільській області розпочинає 
діяльність спільний проект ЄС та 
Програми розвитку ООН 

http://www.uhradio.com.ua/news/?date=20080326  

59. ЗІК Західна інформаційна 
корпорація 

На Тернопільщині розпочав діяти спільний 
проект ЄС та Програми розвитку ООН 

http://zik.com.ua/ua/news/2008/03/27/131157  

60. ОДА В області розпочав діяти спільний проект 
ЄС та Програми розвитку ООН 

http://www.oda.te.gov.ua/index.php?action=show&id
=6172  

61. Пошукова система новин 
Redtram 

На Тернопільщині представлять спільний 
проект ЄС та ООН

http://ua.redtram.com/go/91366537/   

Хмельницька область  
62. ОДА  Анонс Регіонального семінару http://www.adm-km.gov.ua/index1.php?link=98

63. ОДА Повідомлення про проведення 
регіонального семінару

http://adm.km.ua/index.php?subaction=showfull&id=
1206640174&archive=&start_from=&ucat=5&

64. Облрада 
 

Новий проект реалізується на 
Хмельниччині 

http://www.oblrada.km.ua/index.php?subaction=showfu
ll&id=1206637213&archive=&start_from=&ucat=5&

65. CITYS.COM.UA Новости 
твоего города 

Пройшла презентація Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду»

http://www.citys.com.ua/index.php?city_news_id=49
&day=2008-3-27  

66. Хмельницький Деловой 
 

Пройшла презентація Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду»

http://www.biz.km.ua/index.php3?ct2=detail&nid=12
704&ct=bnews&lang=R  

67. Інформаційне агентство 
«Контекст-Хмельницький» 

На  Хмельниччині презентували проект 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» 

http://www.context-
km.info/index.phtml?action=head_line  

68. Mobus News Новий проект реалізується на 
Хмельниччині

http://www.mobus.com/72036.html  

69. 20 Хвилин Анонс Регіонального семінару 20minut.ua/?target=main&event=&date_from=&with
_video=&sel_rubric_id=3&page=7   

Львівська область  
70. Інститут демократичного 

суспільства 
У Львівській області розпочинає діяльність 
спільний проект ЄС та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду»

http://www.ids.org.ua/ukr/news/text_news.php?id=8091  

71. Громадський простір Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду 
У Львівській області розпочинає діяльність 
спільний проект ЄС та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду». 

http://www.civic.ua/news/view.html?q=1068797    

72. ОДА Підписано тристоронню угоду про 
партнерство між Львівською обласною 
державною адміністрацією, обласною 
радою та програмою розвитку ООН 

http://www.loda.gov.ua/press/news/4489/   

73. Громадський портал 
Львова 

У Львівській області розпочинає діяльність 
спільний проект ЄС та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду». 

http://www.gromada.lviv.ua/news/2008/03/28/2861.html 

74. Zahid.net Незалежне 
інформаційно-аналітичне 
Інтернет-видання 

Анонс Регіонального семінару http://www.zaxid.net/announceshis.php?AnnounceD
ate=2008-03-28&  

75. Zahid.net Незалежне 
інформаційно-аналітичне 
Інтернет-видання 

На Львівщині реалізовуватимуть проект 
"Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду" 

http://www.zaxid.net/newsua/2008/3/27/165015/   

76. Zahid.net Незалежне 
інформаційно-аналітичне 
Інтернет-видання 

Львівським селам допоможе ООН http://www.zaxid.net/newsua/2008/3/28/141054/   

77. vsim.com.ua На Львівщині стартує проект ЄС та ООН http://vsim.com.ua/news/119731  
Вінницька область  

78. Всім.com.ua  Євросоюз допоможе громадам Вінниччини 
матеріально 

http://vsim.com.ua/news/120058  

79. Всім.com.ua Допомогу у реалізації власних ініціатив 
отримають найслабші громади 

http://vsim.com.ua/news/120067  

80. Подільський майдан. 
Сторінка громадської 
активності Вінниччини 

Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду

http://vinmaidan.org/2008/04/03/miscevij-rozvitok-
oriyentovanij-na-gromadu/#more-330  
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