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1. Мета:
Сприяння новоутвореним 
об‘єднаним громадам у 
становленні та створенні 
умов для розвитку.



2. Головна ідея:
Згуртованість – 
цінність, яка дає змогу 
бути сильними.



3.1. 
Проміжний результат:

◍ Сформовані органи управління;
◍ Необхідну нормативну базу;
◍ Навички та знання.

◍ Зростання 
конкуренто 
спроможності 

◍ Привабливість 
для інвесторів

Отримання коштів:
◍ Державного фонду 

регіонального 
розвитку(ДФРР) 

◍ Проектів міжнародної 
технічної допомоги
(МТД).



3.2. Довготривалий 
результат:
Інституційна спроможність 
громад до саморозвитку 
покращення якості життя 
у громадах.



4. Партнерство.



5. Основні сфери 
діяльності по проекту:

Методична допомога

Навчання

Стратегічне та просторове планування

Сприяння формуванню нової місцевої 
ідентичності

Відкриття новоутворених громад 
світові



5.1.  Методична допомога

Сприяння у розробленні та 
ухваленні місцевих 
нормативних актів, необхідних 
для становлення органів 
управління у громадах.



5.2. Навчання

Проведення навчань для 
депутатів місцевих рад, 
міських, сільських, селищних 
голів, працівників виконкомів 
рад у найбільш важливих для 
розвитку громад сферах.



5.3.  Стратегічне та 
просторове планування

Розробка схеми планування та 
стратегії розвитку двом 
обраним громадам різних типів. 
(в тому числі оплата робіт проектній організації)

Консультування з розроблення 
стратегічних документів в 
інших громадах.



5.4.  Місцева ідентичність
Сприяння формуванню нової 
місцевої ідентичності в об
‘єднаних громадах через 
розроблення та ухвалення 
місцевих статутів, творення 
місцевих традицій.



Через залучення до роботи в 
громадах іноземних експертів 
та пропагування громад в 
інформаційному просторі.

5.5.  Відкриття громад 
світові



 Чому Хмельницька 
область?

Тому, що саме тут, об
‘єднання громад 
пройшло досить 
спокійно, відповідно 
до законодавства і 
старт поширенню 
новітніх розробок по 
Україні починається 
саме звідси.



Що ми матимемо по 
завершенню проекту?



Всі громади матимуть 
необхідну для 
діяльності місцеву 
нормативну базу
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Значна частина депутатів 
місцевих рад та працівників 
органів місцевого 
самоврядування отримають 
знання, необхідні для 
діяльності і підготовки 
проектів розвитку громад.

 2



Дві громади отримають 
розроблені стратегії 
розвитку та схеми 
планування території 
громади.
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Жителі громад, отримають 
навички для участі у 
плануванні місцевого розвитку 
та інструменти громадського 
впливу на реалізацію 
повноважень органами 
місцевого самоврядування.
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Найбільш активні громади 
зможуть підготувати 
проекти регіонального 
розвитку для подання на 
Державний фонд 
регіонального розвитку.
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Чи зможемо ми цього досягнути?

Зможемо, якщо будемо 
працювати разом і вірити 
у можливості, а не 
гнутись під проблемами.
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Examples:



Ми йдемо вперед!
В 2016 році в Україні 

стартуватиме великий проект 
ЄС в підтримку розвитку громад. 

Ми маємо бути кращими, аби 
мати від майбутнього проекту 
більше.



Дякую за 
увагу!

Більше 
інформації:

www.csi.org.ua
fb/csi.org.ua


