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№ Source Title of Publication and 
link (for electronic media) Date Short summary 

Autonomous Republic of Crimea 

Printed Editions 

1 Крымские 
Известия 

"Нам есть чему поучиться у 
европейцев" 

25 квітня 
2008 

Протягом короткої робочої зустрічі з Головою Верховної Ради 
та Премєр-міністром автономії пані Оксана Реміга розповіла 
про новий проект "Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду", що впровадживатиметься на території Криму за 
підтримки Ради Європи. На зустрічі були також присутні д-р. 
Джейсінгх Сах, менеджер проекту МРГ, та новий координатор 
ПРІК ПРООН, Аделін  Гоне. Проект було щиро підтримано 
керівництвом республіки. 

2 Крымские 
Известия 

"Ориентир - на громаду" 27 травня 
2008 

У Верховній Раді АРК відбувся регіональний семінар, на 
якому було презентовано спільну ініціативу ПРООН та 
Європейської Комісії - проект "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду". 

Publications in Electronic Media 

3 Крымские 
Известия 

"Нам есть чему поучиться у 
евпропейцев" http://www-
ki.rada.crimea.ua/nomera/200
8/078/nam.html

25 квітня 
2008 

Протягом короткої робочої зустрічі з Головою Верховної Ради 
та Премєр-міністром автономії пані Оксана Реміга розповіла 
про новий проект "Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду", що впровадживатиметься на території Криму за 
підтримки Ради Європи. На зустрічі були також присутні д-р. 
Джейсінгх Сах, менеджер проекту МРГ, та новий координатор 
ПРІК ПРООН, Аделін  Гоне. Проект було щиро підтримано 
керівництвом республіки. 

4 Крымские 
Известия 

"Ориентир - на громаду" 
http://www-
ki.rada.crimea.ua/nomera/200
8/094/orientir.html 

27 травня 
2008 

У Верховній Раді АРК відбувся регіональний семінар, на 
якому було презентовано спільну ініціативу ПРООН та 
Європейської Комісії - проект "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду". 

5 Крымское 
Информацион
ное Агентство 

Жителей крымских сел будут 
вовлекать в разработку 
стратегических планов для 
своих громад 
http://www.kianews.com.ua/co
ntent/view/906/49/

23 травня 
2008 

У Верховній Раді АРК відбувся регіональний семінар, на 
якому було презентовано спільну ініціативу ПРООН та 
Європейської Комісії - проект "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду". 

6 Е-Крым ПРООН предложила 
крымским властям 
реализацию проекта 
«Местное развитие, 
ориентированное на 
громаду» http://www.e-
crimea.info/2008/04/25/2160.s
html

25 квітня 
2008 

У Верховній Раді АРК відбувся регіональний семінар, на 
якому було презентовано спільну ініціативу ПРООН та 
Європейської Комісії - проект "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду". Опис напрямків роботи проекту, 
запевнення у бажанні співробітництва з боку Кримської влади 

7 UNDP CIDP 
Website 

"Запуск совместного проекта 
ПРООН и ЕС в Крыму" 
http://undp.fx-
studio.crimea.ua/news_detail.
php?id=31

23 травня 
2008 

Регіональний семінар за участі голів та засупників голів 
районних рад та державних адміністрацій пройшов 23 травня 
2008р. Презентація діяльності МРГ на території республіки. 

Chernihivska Oblast 

Printed Editions 

8 «Високий Вал» 
19:09 | 
2.06.2008 р. 
Високий Вал 

" Місцевий розвиток спільно 
з ПРООН" 

02.06.2008 Про початок проекту ПРООН в Чернігівській області. 

9 10:40 | 
3.06.2008 р. 
Сергій 
КОРДИК, 
Сіверщина 

"Не сільська проблема про 
село" 

03.06.2008 

10 "Деснянська 
правда" 
О.Обушний 

"Добрий початок" 19.06.2008 

Про процедуру відбору районів у Києві.  
Інформація про проект СВА 
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Publications in Electronic Media 

11 http://www.rega
dm.cn.ua/cgi-
bin/valmenu.sh
?p4253.html

Офіційний сайт Чернігівської 
ОДА 

26.0408. Регіональнийсемінар-презентація проекту 

12 http://www.rega
dm.cn.ua/cgi-
bin/valmenu.sh
?p4061.html

Офіційний сайт Чернігівської 
облради 

06.0608. Підписання  ОДА Угоди про партнерство 

TV and Radio Coverages 

13 

  

Чернігівська 
Обласна 
Державна ТPK 

Виступ  Олега Обушного- 
зам голови Чернігівської 
облради 

17.06.2008 Про процедуру відбору районів у Києві .Інформація про 
проект СВА 

Ivano-Frankivska oblast 

Printed Editions 

14 Газета 
«Галичина» 

400 000 доларів від ООН для 
місцевого розвитку 

04.03.08 Мета Проекту, підписання тристоронньої Угоди, висвітлення 
регіонального семінару 

Publications in Electronic Media 

15 Івано-
Франківський 
довідковий 
портал "Все 
тут" 

Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду" 
http://www.vse-
tut.if.ua/content/view/4703/2/ 

13.06.08 відбір районів 

16 Салон + Вісім районів Прикарпаття 
http://news.salonplus.if.ua/sam
ovrjaduvannja/samovrjaduvan
nja.html  

13.06.08 відбір районів 

17 www.ifPortal.ne
t 

Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду"  
http://ifportal.net/news/full/132
16.html 

13.06.08 відбір районів 

18 Інформаційна 
служба 
Телерадіокомп
анії "Вежа"  

8 районів Івано-Франківської 
області прийматимуть участь 
у проекті "Місцевий 
розвиток, орієнтований на 
громаду" www.vezha.org 
http://www.vezha.org/?module
=index&id=8133 

13.06.08 відбір районів 

19 Західна 
інформаційна 
корпорація  

8 районів Прикарпаття стали 
учасниками проекту ЄС 
"Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду" 
http://zik.com.ua/ua/news/200
8/06/10/139535

10.06.08 відбір районів 

TV and Radio Coverages 

20 ОТБ 
"Галичина" 

Новини 13.06.08 відбір районів 

21 24-ий канал Новини 13.06.08; 
14.06.08 

відбір районів 
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Khersonska Oblast 

Printed Editions 

22 Газета «Новий 
формат» 

8 районов получат денег от 
ЕС 

28,05. 2008р  22 мая в Херсоне прошла презентация прокта ЕС и 
ООН«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ее 
провел международный менеджер проекта Дженсинг Сах. 
В этот же день объявлен конкурс- по его итогам через 3 
недели будут отобраны 8 районов Херсонщины, которые 
будут учавствовать в проекте. Готовность поддержать 
проект выразили губернатор Б.Силенков, пред-седатель 
облсовета В.Демехин. С пред-ставителем проекта 
подписан договор о партнертве. В Херсоне будет создан 
ресурсный центр, который будет работать по этому 
проекту 

23 Газета 
«Акценты» 

«Нашим селам - от Европы» 28.05. 08 Поселки, села и городки с населением до 10 тысяч могут 
получить до 10 тысяч долларов на решение своих 
локальных проблем. Деньги дают Евросоюз и Программа 
развития ООН в рамках проекта МРГ».По словам 
менеджера проекта Дженсингх Сах помочь воплотить в 
жизнь минимум 1175 инициатив в 200 районах всех 
областей Украины. Своей задачей эксперты проекта 
ставят не просто выполнить какие то работы, а 
«расшевелить» людей, вынудив их проявлять инициативу, 
Люди сами должны «достучаться» до власти, прийти с 
предложениями, а эксперты помогут им разработать 
проекты. 

Publications in Electronic Media 

24 Електронна 
інформаційна 
газета 
«Причерномор
ье» 

Спільний проект ЕС та ООН 
«Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 

23.05.08 В Херсонської обласній державній адміністрації відбулась 
презентація проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» 

25 Сайт 
Херсонскої 
обласної 
державної 
адміністрації 

В області впроваджується 
спільний проект ЕС та ООН 
«Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 

23.05.08 На Херсонщині 22 травня відбувся регіональний семінар-
презентація спільного проекту Європейського Союзу та 
ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".  

TV and Radio Coverages 

26 Державна 
телекомпанія 
«Скіфія» 

Новини Херсонщини 22.05.08 Про презентацію проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 

Kyivska oblast 

Printed Editions 

27 «Краяни» 
інформаційно-
рекламний 
тижневик 

Місцевий розвиток. 
Орієнтир - громада 

Червень 
2008, №30 

Підписання Угоди про партнерство, перспективи реалізації 
Проекту в області 

Publications in Electronic Media 

28 РБК-Украина  ООН и Киевская ОГА 
подписали соглашение о 
партнерстве.  
http://www.rbc.ua/rus/news
line/2008/06/24/387454.sht
ml

24.06.2008, 
Киев 16:49 

Представители программы развития ООН в Украине и 
Киевская ОГА подписали Соглашение о партнерстве в 
рамках внедрения общего проекта ЕС и программы 
развития ООН "Местное развитие, ориентированное на 
общество".  

 

29 Інформагентство 
«Уніан»: 

ПРООН та Київська 
обладміністрація уклали 
угоду про партнерство 
щодо фінансування у 9 
районах проектів 
розвитку  
http://www.unian.net/ukr/on
line/9/20080624

24.06.2008  Підписання Угоди про партнерство між Київською ОДА та 
ПРООН в рамках виконання Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

 



29 Інформагентство 
Интерфакс-
Украина

В рамках договора между 
Киевской 
обладминистрацией и 
ПРООН будут 
профинансированы 9 
проектов по развитию 
местных общин  
http://www.interfax.com.ua/
ru/news/news-
headlines/?s=3 

24.06.2008  Підписання Угоди про партнерство між Київською ОДА та 
ПРООН в рамках виконання Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

30 Інформаційне 
агентство 
"Українські 
новини" 

Київська область і 
ПРООН домовилися про 
співробітництво в 
розвитку громадських 
ініціатив  
http://www.ukranews.com/
ukr/article/131853.html

24 червня 
2008 17:24 

 Підписання Угоди про партнерство між Київською ОДА та 
ПРООН в рамках виконання Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

31 Електронна 
розсилка 
Представництва 
Європейської 
комісії 

   24 червня 
2008 

 Підписання Угоди про партнерство між Київською ОДА та 
ПРООН в рамках виконання Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

32 Веб сайт Київської 
ОДА 

http://www.kyiv-
obl.gov.ua/news.php3

 24 червня 
2008 

 Підписання Угоди про партнерство 

33 Веб сайт Програм 
розвитку ООН в 
Україні 

 http://www.undp.org.ua/?p
age=news&news=480  

 24 червня 
2008 

 Підписання Угоди про партнерство між Київською ОДА та 
ПРООН в рамках виконання Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

34 Веб сайт 
Представництва 
Європейської 
комісії 

 http://www.delukr.ec.europ
a.eu/press_releases_uk.ht
ml?id=48145  

 24 червня 
2008 

 Підписання Угоди про партнерство між Київською ОДА та 
ПРООН в рамках виконання Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

35 Новини співпраці з 
ЄС 

Київська обласна 
державна адміністрація 
підписала Угоду про 
партнерство за проектом 
ЄС-ПРООН 
http://www.delukr.ec.europ
a.eu/press_releases_uk.ht
ml?id=48145

 24 червня 
2008 

 Підписання Угоди про партнерство між Київською ОДА та 
ПРООН в рамках виконання Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

36 Ресурсний центр 
"Гурт" 

КИЇВЩИНА ТА ПРОЕКТ 
ЄС-ПРООН ПІДПИСАЛИ 
УГОДУ ПРО 
ПАРТНЕРСТВО 
http://gurt.org.ua/news/new
s/8510.html

 24 червня 
2008 

  

37 Інформаційний 
електронний 
бюлетень 
Ресурсного 
центру "Гурт" 
(розсилка) 

КИЇВЩИНА ТА ПРОЕКТ 
ЄС-ПРООН ПІДПИСАЛИ 
УГОДУ ПРО 
ПАРТНЕРСТВО 

 24 червня 
2008 

  

Luhanska oblast 

Printed Editions 

38 Кремінщина "Район у проекті. 
Євросоюзівському" 

№43-44, від 
31.05.08  

Про відбір району та концепцію роботи проекту 

39 Попаснянський 
вестник 

"У Луганській області 
завершився конкурс 
районів…." 

 №23 від 
05.06.08  

Про відбір району та концепцію роботи проекту 

40 Життя 
Білокуракінщини 

"Розвиток, орієнтований 
на громаду" 

№47-48 від 
14.06.08 

Про відбір району та концепцію роботи проекту 

41 Попаснянський 
вестник   

"Сотрудничество и 
активность ведут к 
успеху" 

№25 від 
19.06.08  

Про відбір району та концепцію роботи проекту 

42 Життя 
Білокуракінщини 

"Не споглядати, а діяти" №49-50 від 
21.06.08  

про необхідність активізації громад та очікувані результати 
від роботи проекту 

43 "Вісті 
Біловодщини" 

"Презентували цікавий 
проект" 

 від 25.06.08 Про відбір району та концепцію роботи проекту 

44 Сватовский курьер   "Сватівщина на шляху 
до євроінтерграції" 

 №22 від 
29.05.08 

Про відбір району та концепцію роботи проекту 

TV and Radio Coverages 

 45 Сватівське ТРК новини району по 
активізації гомади 

  Ведеосюжет по районному семінару 
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Rivnenska oblast 

Printed Editions 

46 Газета 
"Дубровицький 
вісник" 

"Підписання угоди про 
Партнерство" 

13.06.2008 У нашій області активно впроваджується Проект "Місцевий 
розвиток орієнтований на громаду." Він фінансується 
Європейським Союзом . … Проект співфінансується та 
впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні… У 
ході роботи демонструвався фільм про досвід 
впровадження подібних проектів "На сходинку 
вище"Досвідом роботи поділився сільський голова с. 
Удрицьк Ф.Хлебович. 

47 газета "Новини 
Рокитнівщини" 

"Щоб середовище 
сприяло розвитку" 

13.06.2008 6 червня поточного року в залі засідань 
райдержадміністрації за участю голів 
райдержадміністрації, районної ради, сільських та 
селищних голів, керівників, підприємств, установ, 
організацій відбулася презентація проекту "Місцевий 
розвиток орієнтований на громаду", який фінансується 
Європейським Союзом та співфінансується і 
впроваджується Програмою Розвитку ООН... 

48 газета "Сарненські 
новини" 

"Місцевий розвиток 
орієнтований на 
громаду" 
http://sarny.in.ua/ 

24.06.2008 У місцевих громад Сарненщини з’явилась унікальна 
можливість отримати чималі кошти на вирішення власних 
нагальних проблем. А допоможе їм у цьому проект Тасіs 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 
погоджений Урядом України, який фінансує Європейська 
комісія, співфінансує та впроваджує Програма розвитку 
ООН. Нещодавно в райдержадміністрації відбувся 
районний семінар, на якому й презентували проект. 
Запросили на нього голів сільських, селищних рад. Адже 
саме від їх ініціативи, уміння згуртувати громаду залежить 
рівень життя жителів населених пунктів, успіх 
впровадження проекту 

49 газета "Радивилів 
Post" 

"Відбувся семінар для 
міського та сільських 
голів" 

13.06.2008 Інформація про районний семінар: донори, організатори, 
ціль заходу, запрошені, хід робочої зустрічі  

50 газета "Прапор 
перемоги" 

"Для розвитку громад" 13.06.2008 Інформація про районний семінар: донори, організатори, 
ціль заходу, запрошені, хід робочої зустрічі, присутні від 
РДА, райради. Детально названі пріоритетні сфери, 
роз'яснено процедуру відбору сільських рад, подальшої 
мобілізації громад, відбору та фінансування проекту. 

51 газета "Вісті 
Кореччини" 

Проект "Місцевий 
розвиток, орієнтований 
на громаду". Співпраця 
розширюється за гроші 
Європейського союзу та 
ООН 

21.06.2008 об'ємна стаття на сторінку із візуально вигідною 
символікою ЄС та ПРООН. 1 розділ - розгорнута 
інформація про проект (підрубрики: тривалість, наша мета, 
пріоритети, де ми працюємо, як ми працюмо, донори та 
бюджет, наші партнери). 2 розділ - репортаж з районного 
семінару, інтерв'ю з головою РДА та заступником голови 
райради щодо важливості проекту, очікувань від такого 
партнерства 

52 газета "Влада і 
час" (Млинів) 

"Ми - у вісімці, а 
поталанить п'ятірці" 

19.06.2008 Повідомлення про відбір Млинівського району до проекту, 
про проведений семінар за участі представників проекту і 
районної влади, підписання угоди й оприлюднено число 
заявлених сільських рад (21).  

53 газета "Гомін" 
(Млинів) 

Проект "Місцевий 
розвиток, орієнтований 
на громаду". 

19.06.2008 Інформація про районний семінар: донори, організатори, 
ціль заходу, запрошені, хід робочої зустрічі, найближчі 
плани   

Publications in Electronic Media 

54 Сайт "Громадський 
простір"    
www.civicua.org/ne
ws/

Рівненщина: державні та 
європейські кошти - до 
власних рук та ідей 

04.06.2008 стаття з нагоди прес-конференції: оприлюднення 
результатів відбору районів. Інформація про донорів, цілі, 
бюджет проекту, цінність запропонованого підходу до 
активізації громад  

55 Західна 
інформаційна 
корпорація    
http://www.zik.com.
ua/ua/news/2008/05
/28/137873 

Рівненщина навчить усю 
Україну як заробляти 
гроші на ООН 

28.05.2008 Регіональний центр з реалізації проекту ООН „Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду” створено у Рівненській 
області. Про це повідомлялося учора, 27 травня, під час 
зустрічі міжнародного менеджера ПРООН Дженйсінга Саха 
та заступника голови Рівненської ОДА Степана Павлюка з 
місцевими журналістами.  

http://www.civicua.org/news/
http://www.civicua.org/news/
http://www.civicua.org/news/
http://www.civicua.org/news/


56 Офіційний сайт 
Рівненської ОДА   
http://www.rv.gov.ua
/sitenew/main/ua/ne
ws/detail/2563.htm 

У Зарічненській 
райдержадміністрації 
відбувся семінар щодо 
спільного Проекту ЄС та 
Програми розвитку ООН 
„Місцевий розвиток, 
орієнтований на 
громаду” 

09.06.2008 У Зарічненській райдержадміністрації відбувся семінар 
щодо спільного Проекту ЄС та Програми розвитку ООН 
„Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, у якому 
взяли участь в.о. голови райдержадміністрації В.Саган, 
заступник голови райради О.Доронін, начальник головного 
управління економіки та інвестиційної політики 
облдержадміністрації І.Тимошенко,  

57 Інформаційний 
портал 
"Рівненщина"  

      

58 Офіційний сайт 
Рівненської ОДА 
http://www.rv.gov.ua
/sitenew/goschansk/
en/news/detail/2564
.htm 

В Гощі підписано угоду 
про партнерство між 
Програмою розвитку 
ООН, 
райдержадміністрацією 
та районною радою 

09.06.2008 В Рівненській області за фінансування Європейського 
Союзу було оголошено конкурс проектів «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ), яким 
передбачено створити сприятливе середовище для 
сталого соціально-економічного розвитку на місцевому 
рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації 
громад, розроблення та впровадження невеликих за 
обсягом ініціатив у відібраних пілотних громадах.  

59 Портал тижневика 
"ОГО"   
http://ogo.ua/hot_ne
ws/20947  

У Рівненській області 
відібрано райони для 
участі у спільному 
Проекті ЄС та Програми 
розвитку ООН 

01.06.2008  Відбір районів для участі у Проекті  

60 Західна 
інформаційна 
корпорація    
http://www.zik.com.
ua/ua/news/2008/05
/28/137873 

Вісім районів Рівненської 
області мають шанс 
стати багатшими коштом 
ООН 

27.05.2008 У восьми районах Рівненської області 
впроваджуватиметься проект Євросоюзу та ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Про це 
сьогодні, 27 травня, повідомив міжнародний менеджер 
ПРООН в Україні Дженсінх Сах під час зустрічі з місцевими 
журналістами.  

61 Портал телеканалу 
"Рівне-1"   
http://www.rivne1.tv/
Info/?t=4&id=316 

Європейці взялися 
підіймати села 
Рівненщини. 

27.05.2008 Села Рівненщини взялися підіймати європейці. Восьми 
районам області допоможуть налагодити мережу фапів, 
вирішити комунальні проблеми та зменшити рівень 
бідності. На це вони згодні дати грошей. Щоправда це не 
інвестиції в українське село, зауважують європейці. Вони 
готові профінансувати лише половину. Іншу частину 
грошей місцеві громади повинні віднайти самі... 

62 Портал газети 
"Провінційка"   
http://provinciyka.rv.
ua/2008/05/27/u-
rvnenskjj-oblast-
vdbrano-rajjoni-
dlja.html

У Рівненській області 
відібрано райони для 
участі у спільному 
Проекті ЄС та Програми 
розвитку ООН  

27.05.2008 Конкурс серед районів Рівненської області на участь у 
Проекті було оголошено 13 лютого 2008 року під час 
регіонального семінару-представлення Проекту у 
Рівненській обласній державній адміністрації, в якому 
взяли участь керівники усіх районів області… 

63 Портал газети 
"Рівне вечірнє"    
http://www.rivnepo
st.rv.ua/lenta_msg
show.php?t=12117
95700

анонс прес-конференції 26.05.2008 ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ З НАГОДИ ВІДБОРУ ВОСЬМИ 
РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ УЧАСТІ У 
СПІЛЬНОМУ ПРОЕКТІ ЄС ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН 
«МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» 
відбудеться завтра, 27 травня. 

64 Портал тижневика 
"ОГО"       
http://www.ogo.ua/h
ot_news/20883

анонс прес-конференції 26.05.2008 Завтра оприлюднять список 8 районів області для участі у 
спільному Проекті ЄС та Програми розвитку ООН 

65 Офіційний сайт 
Рівненської ОДА  
http://www.rv.gov.ua
/sitenew/main/ua/ne
ws/init.htm?date=20
08-4-10

На Рівненщині створено 
обласний підрозділ з 
впровадження проекту 
ПРООН «Місцевий 
розвиток орієнтований 
на громаду» 

10.04.2008 Асистентами проекту «Місцевий розвиток орієнтований на 
громаду» в Рівненській області відібрано і затверджено 
Ольгу Кашевську та Володимира Філіца.  

TV and Radio Coverages 

66 КП "Радіо 
Дубровиця" 

Висвітлення семінару 
Програми Розвитку ООН 
в Україні про співпрацю з 
громадами району на 
базі Дубровицького 
району для 
представників 9 
областей України" 

03.06.08 
(6.30-6.44) 

  

67 Рокитнівське 
районне 
радіомовлення 

Презентація Проекту 
"Місцевий розвиток 
орієнтований на 
громаду" 

7.06.2008 
(15.15-16.15) 
Всього 17 хв 
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68 Рокитнівське 
районне 
радіомовлення 

Інтерв'ю з асистентом з 
розвитку громад  
В.Філіцом 

08.06.2008. 
(6.30-6.45) 
всього 4хв; 
(10.30-10.45) 
Всього 4хв 

  

69 Рокитнівське 
районне 
радіомовлення 

Коментарі голови 
Рокитнівської РДА 
Поліщука В.П. з приводу 
участі Рокитнівського 
району у Проекті 
"Місцевий розвиток 
орієнтований на 
громаду" 

12.06.2008. 
(10.30-10.45) 
Всього 3 хв 

  

70 Радивиліське 
радіомовлення 

передача 
"Інформаційний вісник" 

13.06.2008 повідомлення про районний семінар для сільських голів 
щодо впровадження проекту  

71 Радіо "Свобода" Рівненщина: державні та 
європейські кошти - до 
власних рук та ідей 

29.05.2008 репортаж, присвячений прес-конференції: оприлюднення 
результатів відбору районів. Інформація про цілі, бюджет 
проекту, цінність запропонованого підходу до активізації 
громад  

72 Телеканал "Рівне-
1" 

Новини (19.00, 20.00, 
21.00, 00.00) 

27.05.2008 сюжет з нагоди проведення прес-конференції 
(оприлюднення результатів відбору районів) 

73 Державний 
телеканал 
"Рівненське 
телебачення"  

Новини (19.30, 20.30, 
21.30, 22.30) 

27.05.2008 сюжет з нагоди проведення прес-конференції 
(оприлюднення результатів відбору районів) 

74 Телеканал "Рівне-
1" 

Передача "Підсумки 
тижня" 

01.06.2008 сюжет з нагоди проведення прес-конференції 
(оприлюднення результатів відбору районів) 

75 Телеканал 
"Сфера-ТV" 

Передача "Наше місто" 01.06.2008 сюжет з нагоди проведення прес-конференції 
(оприлюднення результатів відбору районів) 

76 Радіо "Край" 
(Рівне) 

новини (19.00) 27.06.2008 повідомлення щодо проведеної прес-конференції з нагоди 
оприлюднення результатів відбору районів 

Sumska oblast 

Printed Editions 

77 "Сумщина" 
(обласна газета) 

"До проекту ООН 
залучені 8 районів 
Сумщини 

11.06.2008 про цілі та діяльність проекту в Сумській області, про відбір 
пілотних районів 

78 "Ворскла (районна 
газета) 

Велику Писарівку 
включено до реалізації 
проекту ООН 

18.06.2008 загальна інформація про проект та плани діяльності на 
районному рівні 

79 "Ворскла (районна 
газета) 

Беремо участь у проекті 25.06.2008 про районний семінар 

80 "Наш край" 
(районна газета) 

Інтерв'ю з головою 
районної ради 

21.06.2008 про районний семінар 

Publications in Electronic Media 

81 Офіційний сайт 
Сумської обласної 
ради 

"Територіальні громади: 
реалізація місцевих 
ініціатив"  

20.06.2008 про проведення районних семінарів та загальна 
інформація про проект 

TV and Radio Coverages 

82 Сумська обласна 
державна 
телерадіокомпанія 

повідомлення у випуску 
новин 

27.07.2008 про проведення районних семінарів та загальна 
інформація про проект 



 

Zakarpatska oblast 

Publications in Electronic Media 

83 Ужгород На Закарпатті розпочав 
роботу проект "Місцевий 
розвиток  орієнтований 
на громаду"  
http://www.uzhgorod.net.u
a/news/29880 

12.06.2008 7 областях до роботи приступають команди регіональних 
підрозділів впровадження Проекту  
З 26 по 31 травня у м.Рівному пройшов тренінг для 11 
працівників обласних ресурсних центрів громад, створених 
для впровадження Проекту у Львівській, Тернопільській, 
Закарпатській, Вінницькій, Чернівецькій, Одеській, 
Запорізькій областях. Участь у тренінгу також взяли 
координатори впровадження Проекту від 
облдержадміністрацій. Крім ряду теоретичних та 
практичних занять, новостворені обласні команди також 
відвідали громади с.Лісова та с.Удрицьк, що вже 
реалізували ініціативи із покращення умов проживання в 
рамкахінших проектів Програми розвитку ООН. 

84 Закарпаття онлайн  На Закарпатті розпочав 
роботу проект "Місцевий 
розвиток орієнтований 
на громаду" 
http://www.zakarpattya.net
.ua/comments.asp?id=231
45 

12.06.2008 7 областях до роботи приступають команди регіональних 
підрозділів впровадження Проекту  
З 26 по 31 травня у м.Рівному пройшов тренінг для 11 
працівників обласних ресурсних центрів громад, створених 
для впровадження Проекту у Львівській, Тернопільській, 
Закарпатській, Вінницькій, Чернівецькій, Одеській, 
Запорізькій областях. Участь у тренінгу також взяли 
координатори впровадження Проекту від 
облдержадміністрацій. Крім ряду теоретичних та 
практичних занять, новостворені обласні команди також 
відвідали громади с.Лісова та с.Удрицьк, що вже 
реалізували ініціативи із покращення умов проживання в 
рамкахінших проектів Програми розвитку ООН. 

Zhytomyrska oblast 

Printed Editions 

85 газета "Вісті" 
Червоноармійськи
й район 

"Разом дієвіше" 13.06.2008 Про презентацію проекту в Червоноармійському районі  

86 газета 
"Коростишівська 
газета" 

"Добрі діла робити 
разом" 

13.06.2008 Про районний семінар 

87 газета 
"Житомирщина" 

"Разом - дієвіше" 12.06.2008 Про результати відбору районів 

TV and Radio Coverages 

88 Коростишівське 
телебачення 

репортаж 6,7,9.06.2008 Про презентацію проекту в Коростишівському районі 

89 Обласне 
радіомовлення 

2 радіопередачі 6,15.06.2008 Про результати відбору районів 

90 Коростишівське 
районне радіо 

3 репортажі 6,7,8.06.2008 Про районний семінар 

91 Житомирське 
обласне 
телебачення 

репортаж у новинах (8 
повторів) 

06.06.2008 Про результати відбору районів 

93 Обласний 
телеканал "Союз-
ТВ" 

репортаж у новинах (8 
повторів) 

06.06.2008 Про результати відбору районів 

 


