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Національні партнери
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Львівська
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Академія
муніципального

управління
Тульчинська
міська рада

Євпаторійська міська
рада

Бахчисарайська
міська рада

Нижньогірська
селищна рада

Зуйська селищна
рада

Первомайська
селищна рада

Комітет
Верховної Ради

України з
державного

будівництва та
місцевого

самоврядування

Красно-
гвардійська

селищна рада

Новоозернівська
селищна рада

Міністерство регіонального розвитку, будівницта та
житлово-комунального господарства України

Вінницька
міська рада

Міжнародні партнери

Досягнення проекту були б неможливими без підтримки та співпраці міст-партнерів проекту ПРООН/МПВСР,
зокрема, міст Івано-Франківськ, Рівне, Житомир, Галич, Новоград-Волинський, Миколаїв, Кіровське, Гола Пристань,
Кагарлик, Вознесенськ, Українка, Могилів-Подільський, Львів, Рубіжне, Долина, Тульчин, Калинівка, Саки, Джанкой, Щолкіне,
Євпаторія та селищ Нижньогірське, Красногвардійське, Первомайське, Зуя та Новоозерне; Комітету Верховної Ради
України з державного будівництва та місцевого самоврядування, Академії муніципального управління, Міністерства
регіонального розвитку, будівницта та житлово-комунального господарства України, Інституту хімічних технологій
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), Національного університету
водного господарства та природокористування, Таврійського гуманітарно-екологічного інституту а також
міжнародних партнерів, зокрема, Канадської агенції міжнародного розвитку, Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва та Посольства Королівства Норвегії в Україні. Команда проекту висловлює щиру подяку їм за їхню
підтримку та співпрацю. Аналогічно, команда ПРООН/МПВСР хотіла б подякувати за співпрацю всім інституціям/ людям,
залученим до процесу впровадження програми, зокрема, керівництву ПРООН, Бізнес-центру, та іншим структурним
підрозділам в Україні, а також громадянам, службовцям муніципалітетів, вченим, представникам бізес-спільноти,
організацій громад та іншим приватним та державним установам
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Головна статистична інформація про заходи ПРООН/МПВСР за третій квартал 2012 р.

#
Activities до2012р. 1 кв.  2012 2 кв.  2012 3 кв.  2012 Всього з 2004

a Територія, охоплена заходами 12 - - - 12

b Області (включаючи АР Крим) 29 - - - 29

2 Міста
a Інституційний розвиток 636 7 9 8 660

b Організації громад 13 - - - 13
c Мережі навчальних закладів 2 - - - 2
d Мережі бізнес-структур 8 - - - 8
e Мережі громадських організацій 4 - - - 4
f Муніципальні ради сталого розвитку 1 - - - 1
g Національний форум міст-партнерів 1 - - - 1
3 Членство
a Кількість громадян – всього 65451 746 1058 1089 68856
i) Жінок 37343 393 707 763 39471
ii) Чоловіків 28108 353 354 259 29284
b Загальноосвітні та дошкільні навчальні  заклади 265 - - - 265
c Неурядові громадські організації 92 - - - 92
d Бізнес-структури 31 - - - 31
4 Розвиток людських ресурсів
a Кількість впроваджених заходів РЛР 487 4 3 6 500
b Вигодонабувачі / учасники – всього 13275 451 315 221 14262
5 Покращення якості життя людей
a Підтримані проекти місцевих громад 294 - 12 5 306
b Загальна вартість проектів (тис. грн) * 33550,552 - 1157,744 731,833 35440,229
i) Внесок громади 4564,362 - 216,763 74,798 4855,923
ii) Частка міської ради 16588,49 - 672,291 409,192 17669,973
iii) Частка ПРООН / ШАРС/ КАМР 11177,502 - 268,690 247,843 11694,035
iv) Частка інших місцевих донорів 1220,298 - - - 1220,298
c Статус впровадження проектів

i) Перерахована сума, (тис. грн.)*** 33202,7 152 359,00 33 355,06
ii) Завершені проекти 237 9 10 10 266
d Прямі вигодонабувачі проектів 212457 - 1938 214395
i) Жінки 73559 - 794 74353
ii) Чоловіки 57705 - 662 58367
iii) Діти 81193 482 81675
6 Мобілізація та використання ресурсів, дол. США Бюджет на 2012 Використано

в 1кв. ‘12
Використано

в 2кв. ‘12
Використано

в 3кв. ‘12
Виконання,%

a Рівненська міська рада 28437,2 1608,7 3683,8 6964,6 43,1
b Новоград-Волинська міська рада 841,7 0,0
c Кіровська міська рада 934,9 0,0
d Голопристанська міська рада 3149,3 0,0
e Українська міська рада 2350,8 0,0
f Могилів-Подільська  міська рада 1471,3 0,0
g Нововолинська міська рада 1718,1 179,4 10,4
h Миколаївська міська рада 525,7 459,8 87,5
i Долинська міська рада 1858,3 506,8 1288,5 96,6
j Сакська міська рада 8238,3 1121,5 875,2 24,2
k Івано-Франківська міська рада 6887,0 0,0
l Джанкойська міська рада 14243,1 1226,8 1905,4 22,0

m Кагарлицька міська рада 503,3 0,0
n Тульчинська міська рада 22227,9 2284,0 10,3
o Вознесенська міська рада 6440,5 4788,1 74,3
p Рубіжанська міська рада 6559,0 5725,7 87,3
q Галицька міська рада 1079,7 0,0
r Євпаторійська міська рада 631,0 146,7 23,2
s Калинівська міська рада 348,1 321,9
t Бахчисайрайська міська рада 622,5 601,9 96,7
U Програма розвитку ООН 150000,0 68153,7 5328,7 16295,1 59,9
v ШАРС 289810,0 16819,4 100962,6 83385,3 69,4
w Норвезьке Посольства 2939,1 0,0

x
Разом

551816,6 89773,1 118362,7 116497,6 58,8
* 1 долар США = 8.00 грн. (вересень 2012)
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АБРЕВІАТУРИ

ОУ Освітні установи
ОСББ Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – неприбуткове товариство,

створеним власниками житлових і нежитлових приміщень, розміщених в
багатоквартирному будинку для сприяння управлінню спільної власності та
утримання, обслуговування та управління неподільною сумісною власністю

ОГ Організація громади
ІКТ Інформаційно-комунікаційні технології
КАМР Канадська агенція міжнародного розвитку
УЦРТ Українські цілі розвитку тисячоліття
МПВСР Муніципальна програма врядування та сталого розвитку
МВП Муніципальний відділ підтримки
НГО Неурядова громадська організація
НФМП Національний форум міст-партнерів
ОЖ Організація жителів
СУЯ Система управління якістю муніципальних послуг
СР Сталий розвиток
ШАРС Швейцарська агенція розвитку та співробітництва
МСП Малі та середні підприємства
грн. Українська гривня
ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй
DESPRO Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»

vii
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Огляд основних досягнень МВПСР протягом липня-вересня 2012 р.

Основні завдання протягом кварталу включали:

- Завершити розробку двох навчальних програм для ОСББ;
- Провести навчання для місцевих партнерів, без відриву від роботи, через соціальні медіа

(блог, Facebook та ін.), проводити регулярні консультації та надати дорадчу підтримку;
- Підтримати проект реформування транспортної системи в м. Долина;
- Підтримати реалізацію 15 проектів громад, провести моніторинг їх реалізації;
- Створити соціальне відео, яке сприятимете створенню ОСББ, провести презентацію;
- Підготувати звіти МПВСР, оновлювати веб-сторінку та сторінку Facebook «Відкритий простір

місцевого самоврядування», звітувати про діяльність у реальному часі за допомогою AKVO;

Ключові досягнення протягом кварталу включали наступні:

1. Реформа у сфері політики та законодавства:
- Під час міжнародної конференції, проведеної за сприяння ПРООН/МПВСР та Вінницької

міської ради, у м. Вінниця було представлено систему муніципального управління «розумне
місто». Фахівці у галузі інформаційних технологій ряду обласних центрів України, а також
експерти з Грузії, Естонії, Словаччини та Польщі обговорили концепцію «розумних міст» (smart
city) та обмінялись кращими практиками між містами;

- Напрямки роботи та результати Програми місцевого розвитку ПРООН в Україні та досвід
проекту у запровадженні систем управління якістю при наданні муніципальних послуг у
містах-партнерах  були представлені під час з’їзду Української асоціації районних та обласних
рад 12-14 вересня в смт. Чорноморське (Одеська область). Оксана Реміга, Старший
програмний менеджер ПРООН та Олена Урсу, експерт із врядування та сталого розвитку
ПРООН/МПВСР представили досвід ПРООН;

- У м. Севастополь за підтримки Ради Європи та Адміністрації Президента України було
проведено круглий стіл «Шляхи реформи місцевого самоврядування в Україні». Ірина Скалій,
менеджер проекту ПРООН/МПВСР, взяла участь в обговоренні;

- ПРООН/МПВСР підтримала інноваційний проект з управління ТПВ, який було представлено на
“Social Good Summit”, що проходив у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
Краудсорсинговий проект для вирішення проблем відповідального поводження з відходами
в м. Івано-Франківськ був представлений Богданом Біликом, муніципальним координатором
ПРООН/МПВСР, начальником управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-
Франківської міської ради;

- Мінрегіон схвалив типові навчальні програми для ОСББ, розроблені ПРООН/МПВСР .
Програми, спрямовані на здобуття кваліфікації «Управитель багатоквартирного житлового
будинку» та підвищення кваліфікації голів та/або членів правлінь ОСББ були схвалені секцією
житлово-комунального господарства Науково-технічної ради Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

2. Розбудова інституційного потенціалу:
- 8 організацій громад створено в містах-партнерах.  763 жінок та 259 чоловіків, що мешкають в

8 будинках стали членами новостворених організацій;
- Від початку року  було створено24 ОСББ у містах-партнерах ПРООН/МПВСР за підтримки

муніципальних відділів підтримки;
3. Покращення якості життя – проекти місцевих громад:
- 5 проектів місцевих громад було затверджено для спільного фінансування (з мм Гола

Пристань, Нововолинськ,Тульчин, Долина та Рубіжне);
- Загальна вартість 5 проектів становить 731,83 тис. грн. в т.ч. 74.8 тис. грн. (10.22%) внесено

організаціями громад, 409.19 тис. грн. (55.91%) внесено міськими радами, UAH 247,8 тис. грн.
(33.87%) внесено ПРООН/МПВСР з фонду ШАРС;

- Завдяки підтримці ПРООН/МПВСР та ШАРС, було створено першу велосипедну доріжку та
місця для паркування в м. Долина Івано-Франківської області;
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- Оголошено конкурс для громад в рамках другої фази спільного проекту ПРООН та компанії
«Кока-Кола» «Кожна краплина має значення». Було отримано 9 заявок від партнерів МПВСР та
6 заявок від селищ - партнерів проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду-ІІ»;

- В м. Івано-Франківськ впроваджують проект «ЕКОМІСТО», що використовує краудсорсінг для
залучення громади до вирішення проблем відповідального поводження з відходами в м.
Івано-Франківськ. ПРООН/МПВСР залучила консультанта для доопрацювання структури
інтернет-ресурсу проекта;

- Завершено реалізацію 266 проектів громад в містах-партнерах з початку роботи Програми,
38 знаходяться на фінальній стадії реалізації (середній статус виконання 75-90%). 10 проектів
виконано менш ніж на 50%;

4. Розвиток людських ресурсів:
- Проведено 6 заходів для розвитку людських ресурсів протягом кварталу, з яких 6 заходів

проведено Муніципальними відділами підтримки в містах-партнерах та 3 заходи – Командою
управління проекту в м. Київ. У заходах взяли участь 221 особа, (59.7% жінок, 40.3% чоловіків);

- Організовано тренінг для представників ОСББ в м. Нововолинськ, щодо процедур створення
ОСББ, законодавства, що регулює створення та роботу ОСББ;

- За підтримки ПРООН/МПВСР у м. Вознесенськ було створено блог  у формі електронного-
офісу;

5. Результати комунікаційних заходів
- В 3 кв. 2012 р., у ЗМІ 70 раз згадували проект та його результати, з них 32 рази у національних

мас-медіа, а 38 – у місцевих;
- Проект ПРООН/МПВСР, спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України провели конкурс на найкращі публікації,
присвячені висвітленню історій успіху об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) та успішних практик підтримки ОСББ на місцевому рівні. На сьогоднішній день було
отримано 32 матеріали;

- Рівне, місто-партнер проекту ПРООН /МПВСР, створило відео про засвоєння підходу
залучення громади, який пропагує проект;

- Було створено та поширено 2 карти за результатами діяльності ПРООН/МПВСР та проекту
«Кожна краплина має значення»;

- Серед міст-партнерів Програми було оголошено конкурс на найкращу фотографію, що
відображатиме результати діяльності ПРООН/МПВСР.

6. Мобілізація і використання ресурсів
- Загалом, 551 тис. дол. було отримано від різних донорів, в т. ч.  150.0 тис. дол.  від ПРООН, 410

тис. дол.  від ШАРС, 2.9 тис. дол. від Посольства Королівства Норвегія і 109 тис. дол. внесено
містами-партнерами.

Плани на 2012:
 Завершити розробку навчальних програми для членів ОСББ та  управителів будинків у

партнерстві з Мінірегіоном;
 Завершити розробку 2-х аналітичних документів з місцевого самоврядування та забезпечити

їх широке поширення;
 Завершити проекти по впровадженню інноваційних практик місцевого самоврядування,

задокументувати та розповсюдити кращі практики;
 Підтримати краудсорсинговий проект соціальних інновацій для 1 міста;
 Підтримати проведення щорічних громадських слухань «Комунтех-2012», що проводяться

Міністерством;
 Провести щорічне засідання Національного форуму міст-партнерів ПРООН/МПВСР;
 Розробити та поширити рекомендації, розроблені на основі результатів проведення

щорічного засідання національного форуму міст-партнерів ПРООН/МПВСР;
 Підтримати проект з електронного врядування у м. Львів;
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1.1 ГЕНЕЗИС ПРОГРАМИ

Передумови

Підготовча фаза «Муніципальної програми врядування та сталого розвитку» (МПВСР)
ПРООН в Україні була започаткована у квітні 2004 р. для розробки спільного та прозорого
механізму локалізації принципів сталого розвитку. У 2005 році Програма увійшла у другу фазу
своєї діяльності для демонстрації ефективності громадсько-приватного партнерства з метою
вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем у містах. Третя фаза –
«Муніципальне врядування та розширення повноважень громад» – проходить протягом 2008-
2012 рр. Програма виконується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй.

МПВСР є частиною Програми місцевого розвитку (ПМР) ПРООН / Україна разом з іншими
проектами, такими як «Програма розвитку та інтеграції Криму», «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду». Програма місцевого розвитку слугує парасольковою програмою для
сприяння підтримуваному громадянами місцевому розвитку та місцевому демократичному
врядуванню в Україні через модель сталого розвитку за участі громад.  Головним донором, що
підтримує проектні заходи ПРООН/МПВСР є Швейцарська агенція розвитку та співробітництва.

Мета, стратегія та схема виконання

Метою МПВСР є сприяння врядуванню за широкої участі громадян для покращення якості
життя населення міст України.

За стратегією, Програма втілюється на засадах партнерства, що базується на зобов’язаннях
щодо співфінансування, власності та сталості. Діяльність Програми здійснюється через місцевих
та національних партнерів з громадського та приватного секторів. Основними партнерами є
міські ради, місцеві громади, Парламентський комітет із питань державного будівництва та
місцевого самоврядування; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України; Інститут хімічних технологій Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), Національний університет
водного господарства та природокористування (м. Рівне) та Таврійський гуманітарно-
екологічний інститут (м. Сімферополь).

Розвиток вмінь місцевих громад вирішувати проблеми місцевого розвитку

 Проект підтримує формування організацій громад за широкої участі громадян у містах
України - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), обслуговуючих
кооперативів, громадських організацій  шкіл та дитсадків та їх мереж.

 Розвиток спроможності місцевих громад чітко окреслити та реалізувати місцеві ініціативи
для сталого розвитку в партнерстві з місцевою владою.

 Підтримка міжгалузевих (соціально-економічних та екологічних)  ініціатив для сталого
розвитку шляхом надання малих грантів на засадах співфінансування.

Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування для покращення
надання послуг

 Розвиток інституційного потенціалу (створення муніципальних відділів підтримки
громадських ініціатив та розвиток спроможності їхніх працівників).

 Дорадчі послуги, організація тренінгів, логістична підтримка стратегічного планування,
впровадження системи управління якістю муніципальних послуг відповідно до міжнародної
системи ISO, проведення громадських слухань,  сприяння інтегруванню планів організацій
громад до планів розвитку міст.

 Підтримка муніципалітетів у впровадженні електронного врядування, інноваційних практик
управління твердими побутовими відходами, енергоефективності, реформи житлово-
комунального господарства та ін.
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 Інформаційно-комунікаційні технології – підтримка створення сучасних офіційних веб-
сторінок для ефективної комунікації місцевої влади та громад.

 Підтримка міжмуніципальної співпраці між містами-партнерами для обміну досвідом.
 Ознайомчі візити для службовців органів місцевого самоврядування із метою вивчення

успішного досвіду застосування підходу до місцевого розвитку за участю громади, східно-
західні обмінні візити для ознайомлення з досвідом та практикою місцевого самоврядування.

 Підвищення обізнаності щодо Цілей Розвитку Тисячоліття,  сталого розвитку,
енергоефективності та людського розвитку.

Заходи у сфері політики та законодавства
 Накопичення та поширення досвіду у сфері децентралізації та місцевого самоврядування по

всій Україні (шляхом проведення досліджень, семінарів, конференцій, круглих столів та ін.).
 Співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та

місцевого самоврядування, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, для сприяння реформі місцевого самоврядування та
децентралізації в Україні.

 Аналітичне дослідження стану місцевого самоврядування, залучення громадян до процесу
прийняття рішень на місцевому рівні.

 Консультації для органів державної влади з метою удосконалення надання житлово-
комунальних послуг.

 Тренінги для посадових осіб центральних органів влади та органів місцевого
самоврядування з курсу «Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування», підходів
залучення громад до процесу прийняття рішень щодо місцевого розвитку, розробка
місцевих стратегій для сталого розвитку.

 Підготовка майбутнього покоління, компетентного у питаннях підходу до місцевого розвитку
за участю громади, глобальних проблем людства та сталого розвитку, через упровадження
навчального курсу «Сталий розвиток суспільства» в українських вищих навчальних закладах.

1.2.ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМИ ЗА 8 РОКІВ

Рівень громади: Муніципальні відділи підтримки (МВП) були створені в 29 містах-партнерах
задля мобілізації місцевих громад та підтримки проектів місцевого розвитку. Завдяки роботі МВП
було створено 660 організацій громад в секторі житлово-комунального господарства та
навчання; покращилися умови проживання 214 тисяч міських жителів через надання малих
грантів для більш ніж 306 проектів громад, що були реалізовані на засадах спів- фінансування.

Загалом, ПРООН підтримала реалізацію 311 грантових проектів, спрямованих на покращення місцевої
інфраструктури та підтримку сталого розвитку. Загальна вартість проектів сягає 35,4 млн. грн. Реалізація
цих проектів безпосередньо покращила умови проживання більш ніж 215 тис. людей. Досвід Програми
свідчить, що об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) – юридична форма організації
жителів будинку, що сприяє власності, обслуговуванню та управлінню створеної  та відремонтованої
інфраструктури.

Муніципальний рівень: Навчання посадовців та службовців органів місцевого самоврядування
та майбутнього покоління (більше 14,5 тисяч вигодонабувачів) дало змогу широко застосовувати
підхід до місцевого розвитку за участю громади. Потенціал системи муніципального управління в
сфері надання громадських послуг та широкого залучення місцевих громад в процес прийняття
рішень, посилився через підтримку розробки Стратегічного плану для одного міста Новоград-
Волинський, впровадження системи управління якістю муніципальних послуг відповідно до
стандарту ISO 9001:2008 для шести міст, впровадження засобів електронного врядування через
створення офіційних веб-сторінок для 18 муніципалітетів та ін.

ПРООН/МПВСР зміцнює порозуміння між Східною і Західною Україною шляхом поширення
інформації та обміном досвіду між посадовцями та організаціями громад міст Східної та Західної
України. Програма підтримала 9 обмінних візитів, в яких взяли участь 321 посадовця (міські
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голови, їх заступники, голови департаментів), представники навчальних закладів та місцевих
громад з 20 областей України.

В 2010-2012 роках Програма за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні» впроваджує проект міжмуніципальної співпраці щодо поводження з
твердими побутовими відходами в Тульчинському районі. Цей проект є унікальним для України
та допоможе покращити якість послуг, пов’язаних зі збором, сортуванням, вивезенням та
утилізацією або переробкою твердих побутових відходів для більш ніж 55 тис. мешканців району.

На додачу до проектів розвитку інфраструктури, МПВСР пропагує принципи ґендерної рівності
та підвищує обізнаність з найважливіших питань сталого розвитку, запобігання ВІЛ/СНІДу, прав
людини, прав споживача та енергоефективності в 12 містах. Проект підтримав запровадження
курсу зі сталого розвитку в школах для того, щоб виховувати в майбутнього покоління
правильне ставленням до ресурсів та навколишнього середовища.

Національний рівень: На національному рівні діалог було підтримано завдяки виробленим
рекомендаціям для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України щодо реформи системи комунального господарства через 1) формування
та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); 2)системи
поводження з твердими побутовими відходами в містах та ролі населення міста в сортуванні
сміття; 3) підтримка зусиль Мінрегіону України щодо міжмуніципальної співпраці; 4) розробка
рекомендацій щодо електронного врядування; внесок у Парламентські слухання щодо порядку
денного місцевого самоврядування та ін.
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1.3. ТЕРИТОРІЯ, ОХОПЛЕНА ЗАХОДАМИ ПРОЕКТУ

МПВСР працює в 24 містах та 5 селищах з 12 областей України, зокрема в містах Івано-Франківськ,
Галич, Долина (Івано-Франківська область); Рівне; Житомир, Новоград-Волинський (Житомирська
область); Миколаїв, Вознесенськ (Миколаївська область); Кагарлик, Українка (Київська область);
Нововолинськ (Волинська область); Могилів-Подільський, Тульчин, Калинівка, Вінниця
(Вінницька область); Львів (Львівська область), Кіровське (Донецька область); Рубіжне (Луганська
область); Гола Пристань (Херсонська область); Саки, Джанкой, Щолкіне, Євпаторія, Бахчисарай
та  селищах міського типу Нижньогірський, Красногвардійське, Первомайське, Зуя та
Новоозерне (АР Крим).

Карта - 1: Територія, охоплена заходами МПВСР
Де:

Пілотні міста-партнери 2004 р.
Міста-партнери 2005 р.
Міста-партнери 2006 р.
Міста-партнери 2007 р.
Міста-партнери 2008 р.
Міста-партнери 2009 р.
Міста-партнери 2010 р.
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2.1 РЕЗУЛЬТАТИ  РОЗВИТКУ
Заплановані результати проекту згідно з робочим планом ПРООН/МПВСР на 2012 рік наведено в
Схемі-І:

Схема – I: Бачення заходів ПРООН/МПВСР в 2012 році

Прогрес в цих сферах відстежується через моніторинг цільових показників вказаних в Таблиці – І.
Таблиця-I: Досягнення цільових показників розвитку МПВСР в 2012 році

№ Очікувані
результати

Донор, що
підтримує Річний цільовий показник Досягнення у 2012 р. %

1. Посилення
потенціалу
центральних
органів
влади щодо
децентралізації
фінансових і
адміністративних
повноважень для

ПРООН,
ШАРС

1. Розроблено два пакети
рекомендацій/пропозицій
щодо покращення надання
громадських послуг (СУЯ, е-
врядування)
2. Підтримано проведення
трьох круглих столів (в т.ч.
засідання Національного
форуму міст-партнерів),

1.Розроблено два пакети
рекомендацій/пропозицій
щодо покращення надання
громадських послуг

2. Підтримано проведення
семи круглих столів

50

233

Дорадча та управлінська
підтрика

Управління знаннями та
комунікації

Очікувані результати:
 Підтримано проведення

дослідження щодо
врядування за участі
громад для розробки
державної політики  у сфері
надання громадських
послуг (СУЯ, ТПВ, е-
врядування)

 Ініційовано діалог (через
проведення круглих столів,
засідань робочих груп) для
сприяння реформі
місцевого самоврядування
та ж.к.г., децентралізації,
доброго врядування  та
участі громадян в
місцевому розвитку;

Міжмуніципальна співпраця

Розвиток
спроможності громад

Очікувані результати:
 Придбано офісне

обладнання для МВП,
ресурсних центрів та МРСР
 Надано гранти (в т.ч. 1

проект муніципального рівня)

Очікувані результати:
 Надано підтримку містам у

впровадженні інноваційних
практик місцевого самовряду-
вання з застосуванням соціаль-
них медіа;
 Створено ролик соціальної

реклами для поширення ідеї
створення ОСББ;
 Проведено медіа заходи для

сприяння реформі місцевого
самоврядування,
децентралізації, житлово-
комунального господарства;

Сфери роботи
Програми

Очікувані результати:
 Проведено дослідження та

інформаційну кампанію з
міжмуніципальної співпраці з
ТПВ
 Надано підтримку місцевій

владі для впровадження проекту

Розвиток потенціалу на
місцевому рівні

 Надано підтримку містам у
впровадженні е-врядування,
СУЯ, розробки стратегічних
планів щодо поводження з ТПВ в
т. ч. інструментів для покра-
щення якості надання муніци-
пальних послуг та участі громад
в місцевому розвитку;
 Проведено тренінги для

місцевих лідерів та посадовців
на регіональному/ муніци-
пальному рівні щодо управління
та обслуговування будинку та
особливостей ОСББ;
 Розвиток спроможностей у

сфері доброго врядування   для
працівників МВП, ресурсних
центрів і Муніципальних рад
сталого розвитку (МРСР);

Очікувані результати:
 Організовано тренінги для
національних /місцевих
посадовців та керівників
стосовно ключових питань
місцевого самоврядування  в т.
ч. підходу за участі громади;
 Розроблено та пілотовано
навчальні програми для
керівників ОСББ та управля-
ючих будинків в партнерстві з
Мінрегіоном;

Розробка рекомендацій у
сфері політики та
законодавства

Розвиток потенціалу
посадовців на центр. рівні
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підтримки
місцевого
розвитку

зустрічі робочих груп щодо
місцевого самоврядування,
реформи житлово-
комунального господарства
3. Розроблено та впроваджено
тренінговий курс щодо
ключових питань місцевого
самоврядування у партнерстві
з НАДУ
4. Проведено навчання для 40

державних службовців та
службовців о.м.с. (чол. та жін.)
щодо ключових питань
місцевого самоврядування

5. Розроблено 2 тренінгові
програми для лідерів ОСББ
та управителів будинків

6. Дві кращі моделі доброго
врядування, розроблені за
підтримки проекту, визнано на
національному рівні  для
поширення та повторення

3. Розроблено та презентовано
тренінговий курс щодо
ключових питань місцевого
самоврядування у партнерстві
з НАДУ
4. Проведено навчання для 50
державних службовців та
службовців о.м.с. (чол. та жін.)
щодо ключових питань
місцевого самоврядування
5. Триває розробка 2
тренінгових програм для
лідерів ОСББ та управителів
будинків

6. модель реформування
житлово-комунального
господарства в м. Новоград-
Волинський визнано на
національному рівні

100

125

50

50

2. Посилення
потенціалу
місцевих органів
влади прозоро
визначати і
впроваджувати
стратегії
місцевого
розвитку,
надавати
громадські
послуги і
сприяти
місцевому
розвитку

ПРООН,
ШАРС, міські

ради

1. В 2 містах впроваджено
інноваційні практики
врядування (е-врядування, СУЯ,
енергоефективні практики)
2. Розроблено пакет
рекомендацій для покращення
якості надання громадських
послуг на місцевому рівні;
3. Мін. 50  місцевих лідерів та
керівників обласних/місцевих
посадовців (чол. та жін.)
пройшли навчання з
управління та обслуговування,
управління житлово-
комунальним господарством та
ОСББ
4. Розроблено і підтримано 1

міжмуніципальну ініціативу з
ТПВ

1. в 2 містах впроваджуютья
інноваційні практики
врядування (e- врядування в м.
Вознесенськ та СУЯ  в м.
Бахчисарай)

4. Мін. 50  місцевих лідерів та
керівників обласних/місцевих
посадовців (чол. та жін.)
пройшли навчання з
управління та обслуговування,
управління житлово-
комунальним господарством та
ОСББ
5. Розроблено і підтримано 1
міжмуніципальну ініціативу з
ТПВ

150

0

0

100

100

3. Зміцнення
потенціалу
громад для
покращення
соціальних,
економічних та
екологічних
умов
проживання

ПРООН,
ШАРС

1. Створено 20 організацій
громад
2. З них 10 ОСББ
3. Проведено навчання для 150
членів ОСББ (чол. та жін.) з
управління та обслуговування
житлом, особливостей ОСББ
4.  Проведено навчання для 40
працівників та працівниць МВП
щодо підходу до місцевого
розвитку і планування за участі
громад

1. Створено 24організацій
громад
2. З них 24 ОСББ
3. Проведено навчання для 114
членів ОСББ (чол. та жін.) з
управління та обслуговування
житлом, особливостей ОСББ

4.  Проведено навчання для 50
працівників та працівниць МВП
щодо підходу до місцевого
розвитку і планування за участі

120

240

76

125
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5.  Проведено навчання щодо
важливих питань людського
розвитку для 100 осіб (чол. та
жін.)

6. Підтримано 10 ініціатив зі
сталого розвитку  у сфері жкг,
що принесли користь 500
особам

громад
5. Проведено навчання щодо
важливих питань людського
розвитку для 121 осіб (чол. та
жін.)
6. Підтримано 17 ініціатив зі
сталого розвитку  у сфері жкг,
що принесли користь 3027
особам

242

170

Опис досягнень Програми можна знайти у наступному розділі. Результати, що були досягнуті у
сфері реформ законодавства та політики для сталого місцевого врядування та надання послуг
відображено у розділі «Реформи у сфері законодавства та політики» (2.1.1); здобутки розвитку
інституційного потенціалу управління за широкої участі громадян висвітлені у розділі «Розвиток
інституційного потенціалу» (2.1.2); місцеві ініціативи сталого розвитку (2.1.3); досягнення у сфері
розвитку людських ресурсів (2.1.4);  діяльність щодо розробки рекомендацій з питань
муніципального управління та управління проектами відображено у розділі «Менеджмент та
ефективність» (2.2).

2.1.1 Реформи у сфері законодавства та політики
Досвід здобутий на місцевому рівні, особливо у сфері децентралізації і місцевого

самоврядування, виноситься ПРООН/МПВСР  та Національним форумом міст-партнерів для
проведення діалогу і вдосконалення політики. Це здійснюється через дослідження у сфері
політики, семінари, конференції, круглі столи, тощо.

A) Cистема управління розвитком міст «Smart city» обговорювалась на міжнародній
конференції у Вінниці, проведеній за підтримки ПРООН

26-27 липня з ініціативи Вінницької міської ради у співпраці з ПРООН, а також Асоціацією
«Міста електронного врядування України» та КП «Інститут розвитку міст» у Вінниці проведено
міжнародну конференцію «Smart city: електронні технології для забезпечення розвитку
локальної демократії та сталого міського розвитку». Фахівці у галузі інформаційних
технологій ряду обласних центрів України, а також експерти з Грузії, Естонії, Словаччини та
Польщі обговорили концепцію «розумних міст» (Smart City) та обмінялись кращими практиками
між містами.

Володимир Гройсман, Вінницький міський голова вітаючи учасників конференції,
зазначив, що концепція «розумне місто» і є тим інструментом, який можливо запроваджувати на
територіях для підвищення якості життя людей та вдосконалення системи управління містом і
його сталого розвитку. «Для нас дуже важливо залучення досвіду від наших партнерів, незалежно
від того, де вони знаходяться – чи-то Канада, чи Грузія, чи Естонія. Ми вивчали досвід різних
країн, і з поточного місяця ми розпочали удосконалення наших зовнішніх ресурсів».
Традиційно міста визначають як «smart city», якщо на місцевому рівні інвестиції в людський та
соціальний капітал, а також в традиційні (транспорт) та сучасні (ІТ) інфраструктури комунікацій
сприяють сталому економічному розвитку і високому рівню життя при розумному управлінні
природними ресурсами та розвитку управління за широкої участі громадян.

27 липня, у Міжнародний день системного адміністратора, учасники конференції
познайомились із напрацюванням Вінниці у сфері міського врядування. Вони відвідали Центр
адміністративних послуг «Прозорий офіс» та ознайомились із планами впровадження Центрів
адміністративних та соціальних послуг на території міста, які запрацюють вже восени. Крім того,
представники інших міст ознайомились із роботою відділу оперативного реагування
«Цілодобова варта», із системами внутрішньої та зовнішньої комунікації, досвідом
запровадження електронної картки пацієнта з метою реформування галузі охорони здоров’я,
практикою автоматизованої системи нарахування субсидій тощо.
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Фото-1: Фахівці у галузі інформаційних технологій ряду
обласних центрів України, а також експерти з Грузії,
Естонії, Словаччини та Польщі обговорили концепцію
«розумних міст» (Smart City) та обмінялись кращими
практиками між містами

Фото-2: Оксана Реміга, Старший програмний менеджер
ПРООН високо оцінила досягнення міста Вінниця у сфері
впровадження е-врядування

Оксана Реміга, Старший програмний менеджер ПРООН розповіла, що саме місцевий
розвиток є пріоритетним напрямком роботи ПРООН. «Близько половини всієї діяльності, що
здійснює Програма розвитку ООН, присвячена саме місцевому розвитку. Ми тісно працюємо з
сільськими територіями, проте передові ідеї стосовно управління розпочинаються саме в
містах, - сказала Оксана Реміга. - Ми вдячні, що в нас є такі партнери як Вінниця, які йдуть
набагато попереду ідей, інновацій та віянь, які відбуваються в Україні. Це яскравий приклад того,
як взагалі дивитися на покращення життя населення комплексно. Я сподіваюсь, що питання, які
розглядатимуться саме у Вінниці, дадуть поштовх до розвитку концепції впровадження Smart
City по всій Україні».

За більш детальною інформацією, звертайтесь за посиланням
http://msdp.undp.org.ua/news/p219. 19 відео-презентацій учасників можна подивитися на веб-
сайті ПРООН/МПВСР: http://msdp.undp.org.ua/videogallery. Презентації можна переглянути тут:
http://msdp.undp.org.ua/pages/p19.

B) Програма розвитку ООН представила досвід реалізації проектів місцевого розвитку на
з’їзді Української асоціації районних та обласних рад

12-14 вересня в смт. Чорноморське (Одеська область) відбувся З’їзд Української асоціації
районних та обласних рад, приурочений до 20-річчя створення Асоціації. У роботі з’їзду взяли
участь голови районних та обласних рад – члени Асоціації, а також представники Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Програми
розвитку ООН, провідні експерти та науковці – усього понад 150 осіб.

У ході зібрання, яке провів Президент Української асоціації районних та обласних рад
Сергій Чернов, було підбито підсумки роботи Асоціації та визначено основні напрямки її
діяльності на майбутній період, затверджено звіти Правління, Ревізійної комісії, рішення
Правління, внесено зміни та доповнення до Статуту Асоціації, вирішено кадрові питання.
«Українська асоціація районних та обласних рад сьогодні об’єднує всі обласні ради, Верховну Раду
АР Крим та майже 80 відсотків районних рад у всіх куточках України. Це потужна сила, - зазначив
президент Асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов під час брифінгу, що
проходив в рамках З’їзду членів Асоціації в Одеській області. – Ми генеруємо ідеї розвитку
регіонів, доводимо їх до відома керівництва держави та хочемо мати можливість впливу на
процеси, які відбуваються у країні».

Частина наради-семінару була присвячена міжнародним проектам та програмам технічної
допомоги з питань регіонального та місцевого розвитку. Оксана Реміга, Старший програмний
менеджер ПРООН в Україні представила напрямки роботи та результати Програми місцевого
розвитку ПРООН в Україні.
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Олена Урсу, експерт із врядування та сталого розвитку ПРООН/МПВСР, презентувала
досвід проекту у запровадженні систем управління якістю при наданні муніципальних послуг у
містах-партнерах. ПРООН/МПВСР підтримує проекти міських рад щодо впровадження СУЯ
відповідно до вимог ISO 9001 з 2006 року. На сьогодні, СУЯ за підтримки ПРООН впроваджено в
містах-партнерах Вознесенськ, Новоград-Волинський, Кіровське, Долина, Львів та відбувається
впровадження в м. Бахчисарай. У 2012 році проектом проведено аналітичне дослідження на тему
«Впровадження систем управління якістю при наданні муніципальних послуг у
відповідності до вимог ISO 9001:2008: існуючі практики та напрями удосконалення».
Дослідження здійснено за підтримки Швейцарської Конфедерації. Документ готується до друку і
буде представлений наприкінці 2012 року. Зі змістом майбутньої публікації можна ознайомитись
на веб-сайті проекту.

С) Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні обговорили в Севастополі

27-28 серпня 2012 року в м. Севастополь за підтримки Ради Європи та сприяння
Адміністрації Президента України відбувся круглий стіл «Шляхи реформування місцевого
самоврядування в Україні». В круглому столі взяли участь близько 50 представників
профільних міністерств та відомств, обласних державних адміністрацій і рад, асоціацій органів
місцевого самоврядування в Україні, українські та міжнародні експерти.

Ірина Скалій, менеджер проекту
ПРООН/МПВСР взяла участь в роботі
круглого столу.

Учасники та учасниці круглого столу
ухвалили рекомендації, у яких звернулися
до Президента України з проханням після
відповідного обговорення та
доопрацювання затвердити Концепцію
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні
з метою визначення напрямів, механізмів та
строків формування ефективного місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади, спроможної максимально
забезпечити передовсім, надання якісних та
доступних публічних послуг, становлення
інститутів демократії участі, задоволення
інтересів громадян в усіх сферах
життєдіяльності на відповідній території.

Фото-4: 50 представників профільних міністерств та
відомств, обласних державних адміністрацій і рад, асоціацій
органів місцевого самоврядування в Україні, українські та
міжнародні експерти

D) Інноваційний проект «Екомісто», що впроваджується за підтримки ПРООН/МПВСР
було представлено на “Social Good Summit"

Інтерактивний семінар «Social Good Summit» об’єднав наукові кола, провідних доповідачів
в сфері розвитку, громадянське суспільство, представників влади, підприємців, студентів,
журналістів, які обговорили досвід застосування новітніх технологій та соціальних медіа, а також
представили інноваційні ідеї щодо розвитку, націлені на покращення життя людей. Семінар
проходив 24 вересня.

В Україні організаторами заходу виступили Представництво ПРООН, Дитячий фонд ООН
(UNICEF) та Волонтери ООН в Україні, спільно з Київським Національним Університетом ім.
Шевченка та Інститутом журналістики КНУ. Цей захід є частиною Глобального Форуму «Social
Good Summit», який пройшов в цей день у Нью-Йорку та у різних куточках світу на тему: «Як нові
технології та соціальні медіа можуть допомогти у вирішенні проблем людства та громади?»
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Відкриваючи семінар, Директор представництва Програми розвитку ООН в Україні пані
Рікарда Рігер зазначила, що для ООН нові технології не є самоціллю, натомість завдяки їм можна
покращити життя людей, в першу чергу тих категорій населення, що внаслідок інвалідності,
тяжкої хвороби чи бідності виключені з суспільства.

Фото-5: В заході також взяли участь представники
компаній «Майкрософт», «DTEK», урядовці, представники
громадських організацій, викладачі та студенти

Фото-6: Проект «Екомісто», що використовує
краудсорсінг для залучення громади до вирішення
проблем відповідального поводження з відходами в м.
Івано-Франківськ був представлений Богданом Біликом,
муніципальним координатором ПРООН/МПВСР

Проект, що використовує краудсорсінг для залучення громади до вирішення проблем
відповідального поводження з відходами в м. Івано-Франківськ був представлений Богданом
Біликом, муніципальним координатором ПРООН/МПВСР, начальником управління
економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради. Веб-платформа
дозволятиме громадянам, міській владі та підприємствам, що працюють у сфері ТПВ оперативно
та просто обмінюватися інформацією. Завдяки цьому, громадяни зможуть повідомити
комунальним службам про появу несанкціонованого сміттєзвалища чи замовити вивезення
будівельних відходів поза графіком та багато іншого. Реалізація проекту здійснюється за
підтримки проекту ПРООН/МПВСР. Більш детальну інформацію про проект можна знайти на
стор. 23, секція С.

E) Мінрегіон схвалив типові навчальні програми для ОСББ, розроблені за підтримки
ПРООН/МПВСР

З 2009 року в Україні діє Загальнодержавна програма реформування житлово-
комунального господарства, що передбачає
запровадження ефективніших форм управління
багатоквартирними житловими будинками.
Планується, що до 2014 р. значна частина
багатоквартирних будинків управлятимуться
ОСББ.

В Україні створено близько 17 тисяч ОСББ,
втім багато з них стикаються з складнощами у
своїй роботі. Зокрема, браком знань щодо
ефективного ведення діяльності ОСББ,
експлуатації та обслуговування будинку,
юридичних та бухгалтерських аспектів
діяльності ОСББ. До сьогодні в Україні не було
освітньо-професійної програми для голів та членів правління ОСББ, а також для управителів
будинків.

15 серпня відбулося засідання секції житлово-комунального господарства Науково-
технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства. На засіданні навчальні програми презентували Леонід Туловський, експерт з
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Відкриваючи семінар, Директор представництва Програми розвитку ООН в Україні пані
Рікарда Рігер зазначила, що для ООН нові технології не є самоціллю, натомість завдяки їм можна
покращити життя людей, в першу чергу тих категорій населення, що внаслідок інвалідності,
тяжкої хвороби чи бідності виключені з суспільства.

Фото-5: В заході також взяли участь представники
компаній «Майкрософт», «DTEK», урядовці, представники
громадських організацій, викладачі та студенти

Фото-6: Проект «Екомісто», що використовує
краудсорсінг для залучення громади до вирішення
проблем відповідального поводження з відходами в м.
Івано-Франківськ був представлений Богданом Біликом,
муніципальним координатором ПРООН/МПВСР

Проект, що використовує краудсорсінг для залучення громади до вирішення проблем
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комунальним службам про появу несанкціонованого сміттєзвалища чи замовити вивезення
будівельних відходів поза графіком та багато іншого. Реалізація проекту здійснюється за
підтримки проекту ПРООН/МПВСР. Більш детальну інформацію про проект можна знайти на
стор. 23, секція С.
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контролю якості ПРООН/МПВСР та Наталія Балдич, доцент кафедри управління національним
господарством Національної академії державного управління при Президентові України, яка
була залучена ПРООН для розробки освітньо-професійних програм.

Члени секції вирішили схвалити проекти навчальних програм підвищення кваліфікації голів
і/або членів правлінь ОСББ та управителів багатоквартирних житлових будинків, а також,
доручили Департаменту житлової політики Мінрегіону України доопрацьовані навчальні
програми направити на експертизу до вищих навчальних закладів з підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців для житлово-комунального господарства.

Обидві освітні програми, після їх затвердження Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, будуть включені до переліку програм основних навчальних закладів, які
надають в Україні післядипломну освіту.

Навчальні програми можна переглянути на сайті ПРООН/МПВСР у розділі «Документи».

2.1.1 Розбудова інституційного потенціалу

ПРООН/МПВСР надає підтримку містам-партнерам у мобілізації місцевих громад жителів
для створення організацій громад  (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх
асоціацій, громадських організацій шкіл та дитсадків, обслуговуючих кооперативів). Програма
також сприяє освітнім установам, громадським організаціям у створенні їх мереж (асоціацій). Такі
самоврядні організації засновуються за принципами демократичного врядування. Вони
співпрацюють із міськими радами, обласними/районними органами влади для вироблення
спільного бачення сталого розвитку. Впродовж 2012 року у цьому відношенні було виконано
наступні головні заходи:

A) Інституційний розвиток на місцевому рівні

Створено 8 організацій громад (ГО) в містах-партнерах, які охопили 8 будинків (763 жінки
та 259 чоловіків).

Відповідні дані з інституційного розвитку наведені у Таблиці – ІІ. Таблиця відображає дані
по 3 містах-партнерах, які мали певні досягнення в інституційному розвитку протягом кварталу.

Таблиця – II: Інституційний розвиток в містах-партнерах протягом липня-вересня 2012 р.
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1 Всього до 3
кварталу 2012

652 67767 38708 29025 1579 268

2 Прогрес у містах
2.1 Рівне 2 265 109 80 2
2.2 Джанкой 5 467 403 73 5
2.3 Івано-Франківськ 1 357 251 106 1
3 Разом в 3 кв. 2012 8 1089 763 259 8 0
4 Разом 2004-2012 660 68856 39471 29284 1587 268

З початку року було створено 24 ОСББ в містах-партнерах МПВСР за підтримки
муніципальних відділів підтримки.

Згідно інформації наданої Мінрегіоном, в Україні, станом на 1 липня 2012 року було
створено 17041 ОСББ. Це на 19,5% більше у порівнянні з попередніми 6 місяцями. Лідерами
серед створення ОСББ були Донецька область (2936 ОСББ), Львівська область (1145 ОСББ) та
Дніпропетровська область (1028 ОСББ).



Проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» Третій квартальний звіт 2012

15

Найменше ОСББ було створено в Чернівецькій області (263 ОСББ), Закарпатській (212
ОСББ) та Кіровоградській (129 ОСББ). МПВСР розробила карту щільності створення ОСББ в
областях України.

Карта-3: Карта щільності створення ОСББ в областях України

Карта також надає дані про проекти ОСББ, реалізовані за підтримки МПВСР та контактну
інформацію МВП в містах. Карту можна переглянути за посиланням:
http://msdp.undp.org.ua/pages/p32.

2.1.3 Місцеві ініціативи сталого розвитку

ПРООН/МПВСР має на меті покращення якості життя людей. Для цього Програма підтримує
реалізацію пріоритетних проектів місцевих громад шляхом надання малих грантів за критеріями
рівності, продуктивності і сталості. Ці проекти розробляються для безпосереднього покращення
умов проживання.

A) Проекти громад, затверджені протягом кварталу

Протягом третього кварталу 2012 р., 5 проектних пропозицій місцевих громад було
затверджено в контексті ШАРС, в т. числі 5 проектів від мм Гола Пристань,
Нововолинськ,Тульчин, Долина та Рубіжне. Загальна вартість проектів становить 731,83 тис. грн,
з яких 74,8 тис. грн. (10,22%)- внесок ГО, 409,19 тис. (55,91%) грн. - внесок муніципалітетів, 247,8
тис. грн. (33.87%) внесок МПВСР (за підтримки ШАРС).
Таблиця- III: Проекти місцевих громад затверджені до фінансування в третьому кварталі

2012 р. в контексті ШАРС

SN ГО/Мережа Мета проекту
Загальна
вартість,

грн.

Співфінансування сторін Вигодонабувачі

ОГ Міська
рада

МПВСР/
ШАРС Жінки Чоло

віки
Діти

1 Гола Пристань
1.1 ОСББ “Голяни” Будівництво вуличної

каналізації
64540 22100 27586 14854 19 7 9

2 Нововолинськ
2.1 ОСББ "Вулик - НВ" Капітальний ремонт

електричного щита та
освітлення

11492
2698 5716 3078 16 13

3 Тульчин
3.1 Обслуговуючий Реконструкція вуличної 249817 50000 119890 79927 56 48 45
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ОСББ) та Кіровоградській (129 ОСББ). МПВСР розробила карту щільності створення ОСББ в
областях України.

Карта-3: Карта щільності створення ОСББ в областях України

Карта також надає дані про проекти ОСББ, реалізовані за підтримки МПВСР та контактну
інформацію МВП в містах. Карту можна переглянути за посиланням:
http://msdp.undp.org.ua/pages/p32.

2.1.3 Місцеві ініціативи сталого розвитку

ПРООН/МПВСР має на меті покращення якості життя людей. Для цього Програма підтримує
реалізацію пріоритетних проектів місцевих громад шляхом надання малих грантів за критеріями
рівності, продуктивності і сталості. Ці проекти розробляються для безпосереднього покращення
умов проживання.

A) Проекти громад, затверджені протягом кварталу

Протягом третього кварталу 2012 р., 5 проектних пропозицій місцевих громад було
затверджено в контексті ШАРС, в т. числі 5 проектів від мм Гола Пристань,
Нововолинськ,Тульчин, Долина та Рубіжне. Загальна вартість проектів становить 731,83 тис. грн,
з яких 74,8 тис. грн. (10,22%)- внесок ГО, 409,19 тис. (55,91%) грн. - внесок муніципалітетів, 247,8
тис. грн. (33.87%) внесок МПВСР (за підтримки ШАРС).
Таблиця- III: Проекти місцевих громад затверджені до фінансування в третьому кварталі

2012 р. в контексті ШАРС

SN ГО/Мережа Мета проекту
Загальна
вартість,

грн.

Співфінансування сторін Вигодонабувачі

ОГ Міська
рада

МПВСР/
ШАРС Жінки Чоло

віки
Діти

1 Гола Пристань
1.1 ОСББ “Голяни” Будівництво вуличної

каналізації
64540 22100 27586 14854 19 7 9

2 Нововолинськ
2.1 ОСББ "Вулик - НВ" Капітальний ремонт

електричного щита та
освітлення

11492
2698 5716 3078 16 13

3 Тульчин
3.1 Обслуговуючий Реконструкція вуличної 249817 50000 119890 79927 56 48 45
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кооператив
“Броварський”

системи водопостачання

4 Долина
4.1 Долинська міська

рада
Облаштування
велосипедних доріжок та
паркувального
майданчика

405984 256000 149984 --*

5 Рубіжне
5.1 ОСББ “Наш

квартал -1”
Заміна старих вікон та
дверей в під’їздах

22503 2528 12984 6991 10 8 1

Разом * 731833 74798 409192 247843 91 68 55
*Вигодонабувачами проекту по облаштуванню велосипедних доріжок та паркувального майданчика стануть 20500 жителів міста.

Від виконання затверджених проектів вигоду отримають 214 людей, з них 91 жінки, 68
чоловіків та 55 дітей.

Завершені проекти значно покращили якість життя місцевих громад. Історію успіху ОСББ
«Будівельник» в м. Євпаторія наведено у Вставці – І.

Вставка-I: Від пілотних ініціатив до справжнього успіху
Проект “Заміна старих труб системи опалення в двох будинках ОСББ «Будівельник» в м. Євпаторія.

Україна – країна в якій гостро стоїть проблема житлово-комунального господарства. Але з
активізацією ОСББ ситуація починає нормалізувуватись. Створювати  ОСББ почали жителі багатьох
міст та селищ України. Євпаторія – одне з південних міст країни, яке давно прямує в цьому напрямку і
є активним партнером проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку».

ОСББ «Будівельник» успішно виконало проект по заміні труб системи опалення в будинках № 59
та 88 по вулиці Некрасова м. Євпаторія. Чим цей проект є цікавим? Особливість полягає в тому, що
проект розрахований на два дев’ятиповерхові будинки, де проживає багато сімей.

Будинки було збудовано ще в 1985 році і
до 2008 році вони обслуговувалися місцевим
ЖЕКом. В будинках не проводилися ремонтні
роботи з самого будівництва. Термін експлуатації
труб системи опалення в підвалі давно минув,
через що жителі будинків мали серйозні
проблеми та незручності. Підвали будинків були
затоплені. Руйнувалися елементи конструкції
будинку і фундаменту, під'їздів і квартир на
першому поверсі, поширювався неприємний
сморід і комарі, а в квартирах часто були відсутні
водопостачання та опалення. Мешканці будинків
не могли користуватися ванною/душем, мити
посуд і прати. У холодну пору року температура в
квартирах була набагато нижчою за необхідну.Фото-7: Сухий та чистий підвал будинку

Це викликало появу плісняви на стінах і руйнування штукатурки.Все це значно погіршувало
санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях будинків, створювало незручності для жителів і чинило
негативний вплив на їх здоров'я. Здається, в таких умовах неможливо було жити!

ОСББ «Будівельник» є об’єднанням мешканців будинків і має свій бюджет. Мешканці регулярно
роблять внески на спеціальний  рахунок в банку. Якщо ж коштів на ремонтні роботи не вистачає,
збирається позачергове зібрання де вносяться корективи щодо фінансових питань. Отже, мешканці
будинків мали високий рівень підготовки до участі в проекті ПРООН/МПВСР. Загалом в проекті взяло
участь 247 людей (144 – жінки, 103 чоловіків) і витрачено 73116 грн., з них 31713 грн. виділила місцева
влада, 25947 грн. - ПРООН/МПВСР з фонду Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, 15456
грн. – мешканці будинків. В об’єднанні є особа яка представляє спільноту це – Якубова Лейла
Енанівна. Всі питання стосовно роботи ОСББ вирішуються загальними зборами мешканців.

Під час робіт у підрядників не виникало жодних проблем і обидва об’єкти були здані вчасно.
Мешканці будинків були настільки мотивовані, що навіть допомагали підрядникам, здійснювали
прибирання та вивезення будівельних відходів з підвалів.
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Стан труб системи опалення в будинках був не єдиною  проблемою. Мешканці будинків
готуються до реалізації проектів по заміні систем електропостачання та труб системи
водопостачання.

Цікаво, що об’єднання співвласників багатоповерхових будинків міста Євпаторія спрямовують
свої сили на створення Асоціації ОСББ. В Асоціації працюватимуть спеціалісти різних сфер:
економісти, юристи, бухгалтери та ін., тому що одна людина не може бути компетентною в усіх
питаннях. Створення Асоціації ОСББ в місті Євпаторія має бути завершене до кінця 2013 року.

Як результат ремонту будинків №59 та 88 мешканці нарешті отримали комфорт та затишок у
своїх домівках. Реалізація запропонованого проекту дозволила значно поліпшити санітарно-гігієнічні
умови в приміщеннях будинку і навколо. Неприємний запах зник з під’їздів і квартир, приміщення та
підвали стали чистими та сухими. Це дозволило значно покращити якість життя  мешканців.

Як кажуть, «Amat Victoria curam» - кожна перемога любить підготовку.

Назар Бречко, інтерн проекту ПРООН/МПВСР

B) В Долині створено систему транспортування, дружню до довкілля

За підтримки ПРООН та за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації в Долині
облаштовано перші велосипедні доріжки та місця для паркування велосипедів.
Вставка-II: За підтримки ПРООН в Долині облаштовано перші велосипедні доріжки та місця для

паркування велосипедів

В Україні велосипедні доріжки вже є у Києві, Полтаві, Львові, Вінниці та Маріуполі. За підтримки
проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» (за фінансової підтримки
Швейцарської Конфедерації) велосипедні доріжки з’явилися і в м. Долина, невеликому місті в Івано-
Франківській області з 20,5 тис. жителів.

Основою розвитку велосипедного руху в Долині є стратегічний вектор розвитку міста Долина
на принципах сталого енергетичного розвитку. Останнє поняття є, до слова, надзвичайно широким та
включає в себе зокрема такі фундаментальні принципи як енергоефективність та охорона
навколишнього середовища від негативного антропогенного впливу. Зокрема, аналізуючи структуру
викидів парникових газів в Долині, при розробці Плану дій сталого енергетичного розвитку міста на
2011-2020 роки, було виявлено, що близько 33% від загального їх обсягу становлять викиди від
транспортної інфраструктури, яка в місті практично повністю представлена автомобілями. Серед
джерел викидів, транспортна інфраструктура в м. Долина займає перше місце, випереджаючи
житловий та комунальний сектор, а також  і всю промисловість.

В цих умовах зрозуміло, що одні з основних завдань міста на найближчі роки в сфері сталого
енергетичного розвитку, полягають у зменшенні обсягів викидів парникових газів транспортною
інфраструктурою, за рахунок її поступового реформування на принципах сталої мобільності. Цей
шлях передбачає створення всіляких передумов для якнайсуттєвішого скорочення обсягів
використання автомобілів в якості засобів пересування по місту, зокрема і шляхом розвитку
альтернативних засобів. Таким видом, безперечно, в першу чергу, є велосипедний транспорт.

Виходячи з вищенаведеного, з 2010 року Долинською міською радою було взято стратегічний
курс на підтримку розвитку велосипедного руху в місті. З цією метою, в співпраці з програмою “PUM –
Netherlands Senior Experts”, до Долини в листопаді 2010 року було запрошено нідерландського
фахівця в сфері планування велосипедного руху та міської інфраструктури Роберта ван Хамерена.
Подібна практика запрошення в місто такого роду експерта була інноваційною та на той час
безпрецедентною в Україні. Робочою групою, сформованою з компетентних спеціалістів міської ради
разом з експертом було детально проаналізовано транспортну систему міста Долина та стан розвитку
велосипедного руху. На основі вивченого, було сформовано підсумкову презентацію щодо проблем
та перспектив велосипедного руху в Долині, яку було презентовано перед депутатським корпусом
міської ради та громадськістю. Зібрана та систематизована інформація, разом з висновками та
рекомендаціями експерта через деякий час лягли в основу стратегічного документу – Концепції
підтримки розвитку велосипедного руху в м. Долина на 2011-2020 роки, що до речі, отримала
одноголосну підтримку депутатів під час голосування на сесії міської ради в травні минулого року.

Проте, мабуть центральним вектором Концепції та пріоритетним завданням на найближчі роки
є будівництво базової велосипедної інфраструктури. Іншими словами, це еволюція Долини, як
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населеного пункту від «міста для автомобілів» до міста для людей. А основною метою цього напрямку
є створення для велосипедистів як мінімум рівних можливостей з іншими учасниками руху для
комфортного, безпечного та безперешкодного переміщення по місту. А для цього, в свою чергу,
необхідна широка та розгалужена мережа велосипедних доріжок.

Зрозуміло, що за один рік неможливо
збудувати в місті мережу велодоріжок, що як
мінімум будуть рівноцінними за рівнем
охоплення з дорогами для автомобілів. Тому, в
рамках Концепції було заплановано в початкові
роки реалізувати пілотний проект будівництва
першої велосипедної доріжки, що покликана
стати своєрідною веломагістраллю та
охоплювати на шляху свого слідування найбільшу
кількість місць призначення. А враховуючи
географічні особливості нашого міста, ідеальним
напрямком для цього пілотного проекту стали
вулиці Грушевського та Шевченка, що є
ключовими транспортними артеріями нової
частини міста.

Власне, робота над цим проектом в
Долинській міській раді тривала більше року.

Фото-8: В Долині проведено тиждень
велосипедного руху 12-10 жовтня, коли офіційно
відкрито вело доріжки

Позаду довгі місяці роботи над робочою проектно-кошторисною документацією, яка стала справжнім
викликом для досвідчених проектних організацій, які вперше в своїй історії отримали від якогось
міста замовлення на проектування велосипедної інфраструктури. Надзвичайно важливим в цьому
процесі став той факт, що в процесі роботи над проектною документацією свою підтримку
Долинській міській раді активно надавала Державна автомобільна інспекція, Служба автомобільних
доріг, а також численні міжнародні експертні організації.

Зокрема, міський голова Володимир Гаразд разом з цілим рядом працівників апарату та
депутатами міської ради, незмінно брали участь в кожному з трьох велопробігів. А кульмінацією
консолідації велосипедної громади стало створення в Долині окремої громадської організації –
Асоціації велосипедистів Долинщини «Велоком», що вже сьогодні є активним партнером міської
влади в справі втілення в життя велосипедної політики міста.

Для реалізації проекту своє плече підставив партнер нашого міста – проект Програми розвитку
ООН в Україні «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку. Загальна вартість проекту
склала 405984 грн., в тому числі 256000 грн. (63,05%) внесено Долинською міською радою і  149984
грн. (36,94%) внесено проектом ПРООН/МПВСР (з фонду донора - Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва).

Перша велосипедна доріжка в Долині – реорганізована та впорядкована система дорожнього
руху в межах проїжджих частин вулиць Грушевського та Шевченка. На цих вулицях по обидва краї
дороги влаштовані відокремлені горизонтальною розміткою велосипедні смуги шириною 1м.
Доповнюють її придбані та встановлені силами КП «Комунгосп» відповідні дорожні знаки.
А найбільш цінним та мабуть найочікуванішим з точки зору потреб громади елементом велосипедної
доріжки стало капітальне відновлення асфальтного покриття в сквері на м-ні Січових Стрільців, що є
зв’язковим елементом між вулицями Грушевського та Шевченка.

До останнього часу стан асфальтного покриття існуючої пішохідної доріжки в цій зоні м’яко
кажучи бажав бути кращим, і створював масу незручностей долинянам та гостям, що прямували по
ній на ринок, вокзал, в парк, чи в протилежному напрямку – до центральної частини міста. Тепер в
цьому місці маємо новенький та рівний асфальт, а ширина доріжок збільшилась, враховуючи те, що
тепер нею активно користуватимуться і численні велосипедисти.

Проект «Будівництво велосипедних доріжок та парковки» в місті Долина реалізується
Долинською міською радою за підтримки Муніципальної програми врядування та сталого розвитку
Програми розвитку ООН в Україні.

Сергій Гаргат, виконавчий директор ГО "Центр підтримки та розвитку реформ
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С) Оголошено конкурс для громад в рамках Другої фази спільного проекту ПРООН та
компанії «Кока-Кола» «Кожна краплина має значення»

З вересня 2012 року офіційно розпочато роботу II фази проекту «Кожна краплина має
значення» – спільного глобального проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в
Україні (ПРООН) та компанії «Кока-Кола» (за підтримки ТМ «BonAqua»), який буде реалізовуватись
в рамках проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку».

В рамках другої фази проект «Кожна краплина має значення» підтримає два основні
напрямки:

1.Очищення та відновлення водних джерел:
відновлення природних джерел води та створення навколо них рекреаційних зон

відпочинку;
очищення берегів водойм.

Проекти реалізовуватимуться на умовах спільного фінансування 80%/20% (80% загальної
вартості проекту надасть донор, 20% розділять між собою міська/селищна/сільська рада та
громада-учасник).

2.Інформаційно-просвітницький компонент, який включатиме такі види діяльності:
інформаційні кампанії, спрямовані на пропагування важливості бережливого ставлення

до водних ресурсів. В рамках таких кампаній можливе виготовлення коротких відео- та аудіо-
роликів, підготовка інформаційних матеріалів, статей, листівок, проведення різноманітних
конкурсів серед школярів та учнів дитячих садочків, тощо;

проведення тренінгів для вчителів/школярів/учнів дитячих садочків на тему
«Бережливе/відповідальне ставлення до водних ресурсів планети «Земля»;

особливий пріоритет надаватиметься інформаційним проектам, що передбачають
активне залучення соціальних медіа.

Проекти реалізовуватимуться на умовах спільного фінансування з організацією громади у
пропорції 90%/10% (90% вартості проекту надасть донор,10% має надати організація громади-
учасник). Конкурс оголошено серед організацій громад міст та селищ-партнерів
ПРООН/МПВСР, а також до участі запрошено громадські організації прилеглих до міст, селищ та
сіл, які входять до адміністративного складу міста-партнеру.

Представники організацій громад-переможців конкурсу запрошені для участі у
навчальному семінарі, присвяченому проблемам збереження та охорони водних ресурсів та
особливостям роботи другої фази проекту «Кожна краплина має значення».

9 проектних пропозицій було отримана від міст-партнерів ПРООН/МПВСР та 6 від селищ -
партнерів  ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ».

Карта-4: Інтерактивна карта щодо заходів, проведених в контексті проекту «Кожна краплина має значення»
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C) В Івано-Франківську впроваджують проект «Екомісто» - інтернет проект на основі
краудсорсингу

Метою проекту «Екомісто» є залучення громад до сприяння відповідальному поводженню
з відходами, організації ефективної комунікації громадян, комунальних служб, компаній з
переробки та утилізації сміття та органів місцевого самоврядування й їхніх установ з питань
роздільного збирання, вивезення та утилізації відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ,
мобілізація громадянської активності задля забезпечення чистоти довкілля.

Підґрунтям для розробки Інтернет платформи стало впровадження проекту “Покращення
навколишнього середовища в м. Івано-Франківськ та прилеглих регіонах шляхом
застосування екологічно безпечних технологій управління твердими побутовими
відходами з використанням досвіду Бая Маре Мармуреш (Румунія)”.

Ідею проекту було розроблено в ході Innovation Lab, організованого Internews. За 2 доби
було розроблено філософію проекту, головні цілі та функціональні особливості для користувачів
та створено прототип веб-ресурсу.

Реалізацію проекту підтримав проект
ПРООН/МПВСР. Подібний успішний
український проект “УкрЯма” на основі
краудсорсингу був використаний як
приклад. Проект дозволяє активістам ДАІ
повідомляти про вибоїни на дорозі через
скарги. 20% вибоїн, про які повідомлено на
сайті заасфальтовано. Платформа проекту
“Екомісто” матиме наступну структуру:
«Подивитися», «Повідомити»,
«Скооперуватися», «Допомогти», «Дізнатися”,
«Позмагатися”, «Про нас». Завдяки участі
у проекті цільові групи матимуть наступні
можливості.

Фото-10: Прототип веб-ресурсу «Екомісто»

Мешканці матимуть можливість:
 Переглядати місця розміщення

контейнерних майданчиків, пунктів
прийому відсортованих ТПВ
 Повідомляти про появу

несанкціонованих звалищ та порушень
 Налагодити співпрацю з

представниками органів місцевого
самоврядування
 Знайти однодумців, поспілкуватися з

ними та багато іншого
 Втілити власну екологічну ідею в місті
 Скооперуватися щодо вирішення

спільної проблеми
 Дізнатися нову інформацію щодо

екожиття міста

Підприємці, що займаються
переробкою ТПВ/перевізники
зможуть
 Дізнаватися про завантаження

контейнерів для відходів, які
використовуються для вторинної
переробки
 отримати інформацію щодо потреби в

додаткових контейнерах
 інформувати мешканців, яким чином

вони мають сортувати сміття
(наприклад, розчавити пет-пляшку)
 отримати поради та пропозиції щодо

встановлення додаткових місць для
збору ТПВ
 інформувати/рекламувати, як можна

отримати їх послуги або продукцію
 пропонувати мешканцям бартерні

обміни
 обмінятися досвідом із

підприємствами інших міст
 виробити пропозиції щодо проектів,

нормативних актів та законів,
пов’язаних із  заготівлею та переробкою
вторсировини
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Консультант ПРООН/МПВСР вдосконалив
структуру веб-ресурсу проекту.

A) Місцеві ініціативи для сталого розвитку за 2004-2012 рр.
Статус завершеності проектів за період впровадження Програми наведений в Таблиці-IV:

Таблиця - IV: Статус завершеності проектів (2004-2012)

# Рік
К-ть
ініційованих
проектів

Фінансовий статус завершеності

Повністю
завершені 75-90% Менше

50%
Середній рівень
завершеності, %

1 2004 11 11 0 0 100,0

2 2005 12 12 0 0 100,0

3 2006 39 39 0 0 100,0

4 2007 77 69 8 0 98,2

5 2008 31 25 3 3 93,5

6 2009 65 52 10 3 95,0

7** 2010 35 31 4 0 98,0

8 2011 19 6 10 3 82,9

9* 2012 12 2 3 1 82,9

Разом 311 266 38 10 96,1
* Деякі проекти реалізовуютья в рамках проекту «Кожна краплина має значення»

** 6 проектів скасовано на прохання міст-партнерів

Загалом, завершено реалізацію 266 проектів громад в містах-партнерах з початку
Програми, 38 знаходяться на фінальній стадії виконання (середній статус виконання 75-90%). 10
проектів виконано менш ніж на 50%.

2.1.4. Розвиток людських ресурсів

Програма досягла суттєвих результатів у підвищенні якості людських ресурсів на різних
рівнях для кращого управління місцевим розвитком через спільну участь, громадсько-приватне

Представники органів місцевого
самоврядування зможуть
 Отримувати постійний зовнішній

моніторинг стану контейнерних
майданчиків та вдосконалити схему
санітарного очищення міста

 Моніторинг роботи комунальних служб,
перевізників, підприємців, що
займаються збором та переробкою ТПВ

 Впровадити інноваційні методи роботи
із громадськістю

 Отримати корисні поради та
рекомендації з боку мешканців

 Вчасно реагувати на виникнення
проблем із ТПВ в місті
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партнерство, використання інформаційних технологій. 221 особа з МВП/ОГ/мереж/міських рад
підвищили кваліфікацію  із питань підходів та принципів Програми через орієнтаційні сесії,
тренінги, оглядові візити, конференції,  семінари і т. д. Деталі щодо заходів, які сприяли
досягненню цих результатів, наведено далі.

Заходи для розвитку людських ресурсів, проведені Програмою, спрямовані на розвиток
спроможностей національних та місцевих партнерів для зміцнення врядування за участі громад
та сталого розвитку. Загалом, проведено 6 заходів для розвитку людських ресурсів протягом
року, з яких 3 заходів проведено МВП в містах-партнерах та 3 заходи – Командою управління
проекту в м. Київ. У заходах взяли участь 221 особа, зокрема 59.7% чоловіків та 40.3% жінок
(Таблиця – V).

Таблиця – V: Заходи з розвитку людських ресурсів в 3 кварталі 2012 р.

SN Захід з розвитку людських ресурсів

Кількість
заходів

Кількість учасників

МВП
КУП1 в
м.
Київ

Жін Чол. Разом

1 Тренінг 2 1 57 31 88
1.1 Щодо створення ОСББ 2 1 57 31 88

2 Навчальні поїздки /ознайомчі візити
3 Семінари/Конференції 1 2 75 58 133
4 РАЗОМ 3 3 132 89 221

* Кількість учасників наведено без повторення
Заходи для людського розвитку, організовані КУП в м. Києві

Тренінги організовувалися з наступними цілями:
 Навчання для членів/лідерів ОСББ та інших організацій громад;

Тренінг для членів правлінь ОСББ в м. Нововолинськ пройшов за підтримки ПРООН

28-29 вересня проект ПРООН/МПВСР організував в м. Нововолинськ дводенний семінар
для 23 членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та
представників ініціативних груп, які мають на меті створити такі об’єднання.

Семінар провів Леонід Туловський, експерт ПРООН/МПВСР з контролю якості. З
промовою виступив Володимир Рожелюк, перший заступник міського голови, секретар ради,
який відзначив важливість реформування житлово-комунальної сфери міста.

Учасники семінару ознайомились із
законодавством, що регулює створення й
діяльність ОСББ. Тренер розповів про майнові
права, обов'язки та відносини між власниками
приміщень в багатоквартирному будинку,
процедуру передачі приміщень на баланс,
особливості створення об'єднання
співвласників у багатоквартирному будинку.
Під час семінару Леонід Туловський розповів
про планування господарської діяльності
ОСББ: кошториси доходів і витрат, розрахунок
внесків за утримання будинку та до Фонду
капітального ремонту, заходи з
енергозбереження. Голови об’єднань, які
взяли участь у навчанні, отримали багато Фото-11: Тренінг для 23 представників Нововолинських

ОСББ
практичної інформації, яку зможуть використати у щоденній діяльності.

1 КУП-Команда управління проектом в м. Київ
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Місто Вознесенськ створило блог на платформі WordPress

11-13 липня, Олена Урсу, експерт ПРООН/МПВСР з
урядування і сталого розвитку відвідала м. Вознесенськ
для надання допомоги у створенні блогу і наповнення
первинної інформації, а також консультацій делегованим
працівникам міської ради, які будуть розміщувати
інформаційні статті на блог.

Робочою групою міської ради було вирішено
створити блог в формі електронного офісу місцевих
посадовців для створення платформи комунікацій міської
влади та громадян. Е-офіс було створено на
voznesensk.wordpress.com.

В блозі розміщено сторінки кожного місцевого
посадовця з назвою посади, обов’язками, контактною
інформацією, приймальними годинами, електронною
поштою, фотографією та ін. Всі відвідувачі можуть
розміщувати запитання через створений блог.
Просвітницьку компанію щодо блогу необхідноФото-12: Місто Вознесенськ створило блог

на платформі WordPress
проводити, щоб більше мешканців міста дізналися про можливості, які пропонує блог.

Заходи для розвитку людських ресурсів, проведені МВП

 Івано-Франківськ. Ресурсний центр провів круглий стіл щодо покращення поводження
з твердими побутовими відходами в місті.

 Рівне. МВП провело семінар з ОСББ для 30 членів і членів правлінь ОСББ і другий для 16
бухгалтерів ОСББ та інших типів ГО.

2.2 МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

2.2.1 Партнери /Зв’язки

Протягом кварталу Програмою було докладено зусилля для налагодження зв’язків з
іншими подібними агенціям з метою  досягнення синергії. Заходи в цьому напрямку включали
такі:

З Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
 Розробка і затвердження типових навчальних програм для керівників ОСББ та

управляючих будинків;
 Створення соціального відеоролика про ефективного власника житла;
 Організація конкурсу для журналістів на кращу історію успіху ОСББ;

Зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва
 Проекти ПРООН/МПВСР та  DESPRO надають підтримку впровадженню

міжмуніципальному проекту по впровадженню інтегрованого підходу до поводження з
ТПВ в Тульчинському районі;

2.2.2 Результати комунікаційних заходів

Розповсюдження інформації про Програму протягом кварталу відбувалося  у різних
формах та на різних рівнях.
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для надання допомоги у створенні блогу і наповнення
первинної інформації, а також консультацій делегованим
працівникам міської ради, які будуть розміщувати
інформаційні статті на блог.

Робочою групою міської ради було вирішено
створити блог в формі електронного офісу місцевих
посадовців для створення платформи комунікацій міської
влади та громадян. Е-офіс було створено на
voznesensk.wordpress.com.

В блозі розміщено сторінки кожного місцевого
посадовця з назвою посади, обов’язками, контактною
інформацією, приймальними годинами, електронною
поштою, фотографією та ін. Всі відвідувачі можуть
розміщувати запитання через створений блог.
Просвітницьку компанію щодо блогу необхідноФото-12: Місто Вознесенськ створило блог

на платформі WordPress
проводити, щоб більше мешканців міста дізналися про можливості, які пропонує блог.

Заходи для розвитку людських ресурсів, проведені МВП

 Івано-Франківськ. Ресурсний центр провів круглий стіл щодо покращення поводження
з твердими побутовими відходами в місті.

 Рівне. МВП провело семінар з ОСББ для 30 членів і членів правлінь ОСББ і другий для 16
бухгалтерів ОСББ та інших типів ГО.

2.2 МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

2.2.1 Партнери /Зв’язки

Протягом кварталу Програмою було докладено зусилля для налагодження зв’язків з
іншими подібними агенціям з метою  досягнення синергії. Заходи в цьому напрямку включали
такі:

З Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
 Розробка і затвердження типових навчальних програм для керівників ОСББ та

управляючих будинків;
 Створення соціального відеоролика про ефективного власника житла;
 Організація конкурсу для журналістів на кращу історію успіху ОСББ;

Зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва
 Проекти ПРООН/МПВСР та  DESPRO надають підтримку впровадженню

міжмуніципальному проекту по впровадженню інтегрованого підходу до поводження з
ТПВ в Тульчинському районі;

2.2.2 Результати комунікаційних заходів

Розповсюдження інформації про Програму протягом кварталу відбувалося  у різних
формах та на різних рівнях.

Проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» Третій квартальний звіт 2012

23

Місто Вознесенськ створило блог на платформі WordPress

11-13 липня, Олена Урсу, експерт ПРООН/МПВСР з
урядування і сталого розвитку відвідала м. Вознесенськ
для надання допомоги у створенні блогу і наповнення
первинної інформації, а також консультацій делегованим
працівникам міської ради, які будуть розміщувати
інформаційні статті на блог.

Робочою групою міської ради було вирішено
створити блог в формі електронного офісу місцевих
посадовців для створення платформи комунікацій міської
влади та громадян. Е-офіс було створено на
voznesensk.wordpress.com.

В блозі розміщено сторінки кожного місцевого
посадовця з назвою посади, обов’язками, контактною
інформацією, приймальними годинами, електронною
поштою, фотографією та ін. Всі відвідувачі можуть
розміщувати запитання через створений блог.
Просвітницьку компанію щодо блогу необхідноФото-12: Місто Вознесенськ створило блог

на платформі WordPress
проводити, щоб більше мешканців міста дізналися про можливості, які пропонує блог.

Заходи для розвитку людських ресурсів, проведені МВП

 Івано-Франківськ. Ресурсний центр провів круглий стіл щодо покращення поводження
з твердими побутовими відходами в місті.

 Рівне. МВП провело семінар з ОСББ для 30 членів і членів правлінь ОСББ і другий для 16
бухгалтерів ОСББ та інших типів ГО.

2.2 МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

2.2.1 Партнери /Зв’язки

Протягом кварталу Програмою було докладено зусилля для налагодження зв’язків з
іншими подібними агенціям з метою  досягнення синергії. Заходи в цьому напрямку включали
такі:

З Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
 Розробка і затвердження типових навчальних програм для керівників ОСББ та

управляючих будинків;
 Створення соціального відеоролика про ефективного власника житла;
 Організація конкурсу для журналістів на кращу історію успіху ОСББ;

Зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва
 Проекти ПРООН/МПВСР та  DESPRO надають підтримку впровадженню

міжмуніципальному проекту по впровадженню інтегрованого підходу до поводження з
ТПВ в Тульчинському районі;

2.2.2 Результати комунікаційних заходів

Розповсюдження інформації про Програму протягом кварталу відбувалося  у різних
формах та на різних рівнях.



Проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» Третій квартальний звіт 2012

24

A) Мас-медіа та інформація
Було відстежено 70 медіа згадування проекту та його результатів в другому кварталі 2012

р, з яких 32 національного рівня, а 38 – місцевого.
Таблиця –V: Кількість згадок у мас-медіа в 3 кв. 2012р.
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1 Газети 10 1 1 3 15
2 Радіо 2 1 10 11
3 ТБ 6 2 1 12 19
4 Інтернет 16 1 8 25

Разом 32 1 4 30 3 70

Деякі статі розміщено в секції «ЗМІ про нас» на сайті ПРООН/МПВСР
http://msdp.undp.org.ua/pages/p6

Заходи у сфері комунікацій включали наступне:

- Проект ПРООН/МПВСР, спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України провели конкурс на найкращі публікації,
присвячені висвітленню історій успіху ОСББ та успішних практик підтримки ОСББ на
місцевому рівні;

- Рівне, місто-партнер проекту ПРООН /МПВСР, створило відео про засвоєння підходу
залучення громади, який пропагує проект;

- Було створено та поширено 2 карти за результатами діяльності ПРООН/МПВСР та
проекту «Кожна краплина має значення»;

- Серед міст-партнерів Програми було оголошено конкурс на найкращу фотографію, що
відображатиме результати діяльності ПРООН/МПВСР;

В) ПРООН/МПВСР у співпраці з Мінрегіоном провели конкурс для журналістів на краще
висвітлення історій успіху об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Проект ПРООН/МПВСР, що впроваджується за
фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації,
спільно з Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
України оголошено конкурс на найкращі публікації,
присвячені висвітленню історій успіху об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та
успішних практик підтримки ОСББ на місцевому рівні.

До участі у конкурсі запрошуються штатні та позаштатні кореспонденти всіх видів ЗМІ
(преса, телебачення, радіо, Інтернет), чиї матеріали на тему ОСББ опубліковано з 1 січня 2012 р.
по 1 листопада 2012 року. Прийом робіт триває до 15 листопада 2012 року включно. Переможці
отримають призи – фотоапарати, диктофони, об’ємні флеш накопичувачі, інші учасники
отримають почесні відзнаки Представництва ООН в Україні та Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та сувеніри. Для участі оримано
20 статей, 10 відео та 2 радіо сюжети.

С) Місто-партнер Рівне створило відео про успіх Муніципальної програми врядування

Рівне, місто-партнер проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого
розвитку», створило відео про засвоєння підходу залучення громади, який пропагує проект.
Нагадаємо, в місті ухвалено Муніципальну програму сталого розвитку м. Рівне на 2009-2012 рр., в
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основу якої покладено підхід за участі громади, принцип співфінансування проектів громад,
забезпечення сталого розвитку міста. Цей приклад є справжнім успіхом засвоєння підходу
ПРООН/МПВСР.

У відео Володимир Хомко, Рівненський міський голова зазначив: «Це моя улюблена
програма. Думаю, це найуспішніша програма, яка реалізується в місті і хочу сказати, що в цьому
році коштів заклали, не менше ніж в минулому - 4,7 млн. грн. На все комунальне господарство
міста ми виділили 6,6 млн. грн., уявіть собі масштаби цього проекту! 29 проектів громад, які
мають цінність з точки зору енергозбереження та ресурсозбереження, всі потрапили в цю
програму. На жаль, в цьому році було більше охочих ніж є цих коштів, тому будемо вирішувати, як
в наступному році збільшити підтримку цієї програми».

Відео можна переглянути за посиланням
http://www.youtube.com/watch?v=EnnhBke_M0o&feature=youtu.be

2.2.3 Мобілізація та використання ресурсів

В 2012 році ресурси різних організацій були використані Програмою, зокрема ресурси
ПРООН/Україна, міст-партнерів, Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

A) Мобілізація та використання ресурсів в розрізі донорів

Загалом, 551 тис. дол. було отримано від різних донорів, в т. ч.  150.0 тис. дол.  від ПРООН,
289 тис. дол.  від ШАРС, 2,9 тис. дол. від Посольства Королівства Норвегія і 109 тис. дол. внесено
містами-партнерами.

Таблиця - VIII: Мобілізація та використання ресурсів в розрізі донорів в 3 кв. 2012 р., дол.

№ Місто/донор
Бюджет на
2012 ***

Використано
в 1-му кв.

Використ
ано в 2-му

кв.

Викорис
тано в 3-

му кв.

Разом
викори-
стано в
2012 р.

Вико-
нання,

%

1 Рівненська міська рада 28437,2 1608,7 3683,8 6964,6 12257,2 43,1

2 Новоград-Волинська міська рада 841,7 0,0 0,0

3 Кіровська міська рада 934,9 0,0 0,0

4 Голопристанська міська рада 3149,3 0,0 0,0

5 Українська міська рада 2350,8 0,0 0,0

6 Могилів-Подільска міська рада 1471,3 0,0 0,0

7 Нововолинська   міська рада 1718,1 179,4 179,4 10,4

8 Миколаївська   міська рада 525,7 459,8 459,8 87,5

9 Долинська  міська рада 1858,3 506,8 1288,5 1795,4 96,6

10 Сакська міська рада 8238,3 1121,5 875,2 1996,6 24,2

11 Івано-Франківська міська рада 6887,0 0,0 0,0

12 Джанкойська міська рада 14243,1 1226,8 1905,4 3132,2 22,0

13 Кагарлицька міська рада 503,3 0,0 0,0

14 Тульчинська міська рада 22227,9 2284,0 2284,0 10,3

15 Вознесенська міська рада 6440,5 4788,1 4788,1 74,3

16 Рубіжанська міська рада 6559,0 5725,7 5725,7 87,3

16 Галицька міська рада 1079,7 0,0 0,0

17 Євпаторійська міська рада 631,0 146,7 146,7 23,2

18 Калинівська міська рада 348,1 321,9 321,9
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19 Бахчисарайська міська рада 622,5 601,9 601,9 96,7

20 ПРООН 150000,0 68153,7 5328,7 16295,1 89777,4 59,9

21 ШАРС 289810,0 16819,4 100962,6 83385,3 201167,3 69,4

22 Норвезьке Посольство 2939,1 0,0 0,0

РАЗОМ 551816,6 89773,1 118362,7 116497,6 324633,4 58,8

* GMS (адміністративні витрати) включено
** Дані базуються на показниках системи Атлас від 10/10/2012.

*** Дані від 10/10/2012.
До кінця третього кварталу було використано 324,6 тис. дол. Загалом, це становить 58,8 %

виконання бюджету 2012 року.
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3.1 НАГРОМАДЖЕННЯ ДОСВІДУ

На основі набутого досвіду співпраці з зацікавленими сторонами, МПВСР є успішною у
демонстрації цінності підходу за участі громади і соціальної мобілізації на місцевому рівні. Також
протягом кварталу були досліджені та використані можливості національного рівня щодо
сприяння розповсюдження підходу Програми. Проте існують деякі труднощі в розкритті
потенціалу людей.

A) На основі досвіду роботи Програми за рік були визначені такі можливості:

1) Досвід підтримки інформаційних кампаній в містах-партнерах, виконавцями яих були місцеві
ГО виявився успішним. Завдяки інформаційним кампаніями будо доягнуто широку
громадськість, надруковано публікації в ЗМІ, розроблено велику кількість комунікаційних
продуктів, створено та поширено відео проекту «Кожна краплина має значення».

2) Досвід підтримки інформаційних кампаній в містах-партнерах, виконавцями яих були місцеві
ГО виявився успішним. Завдяки інформаційним кампаніями будо доягнуто широку
громадськість, надруковано публікації в ЗМІ, розроблено велику кількість комунікаційних
продуктів, створено та поширено відео проекту «Кожна краплина має значення».

3) Проблеми розвитку, які потребують вирішення, були виявлені в ході реалізації Програми –
енергоефективність  в багатоквартирних будинках і громадському секторі, міжмуніципальна
співпраця, в т.ч. з ТПВ, е-врядування. Ці напрямки повністю співпадають з пріоритетами
Уряду України і були підкреслені містами-партнерами.

4) МПВСР активно застосовує веб-ресурси та соціальні медіа для інформування партнерів про
результати Проекту. Ці інструмент и довели ефективність в оперативному донесенні
інформації до цільової аудиторії.

5) Завдяки постійному навчанню, що проводить команда МПВСР для спеціалістів МВП та
місцевої влади, накопичено значний досід та спроможність. Працівники МВП є ресурсними
особами в сфері підходу за участі громад, їх залучають до різних національних заходів в
якості експертів та консультантів.

6) МПВСР нагромадила значну кількість історій успіху, які можуть бути цінними для просування
національної реформи житлово-комунального господарства. Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства готове поширювати досвід
МПВСР.

В) У процесі реалізації Програми виникають труднощі, особливо пов’язані з таким:
 Брак ресурсів в проекту для підтримки ініціатив місцевих громад для сталого розвитку в

усіх містах.

3.2. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
В 2012 р. Програма зосереджуватиметься на наступних заходах:

 Завершити процес затвердження програм для керівників ОСББ та  управителів будинків у
партнерстві з Мінірегіоном;

 Завершити розробку 2-х аналітичних документів з місцевого самоврядування та
забезпечити їх широке обговорення;

 Завершити проекти по  впровадженню інноваційних практик місцевого самоврядування,
задокументувати та розповсюдити кращі практики;

 Підтримати краудсорсинг-проект соціальних інновацій для 1 муніципалітета;
 Підтримати проведення щорічних громадських слухань «Комунтех-2012», що

проводяться Міністерством;
 Провести щорічне Засідання національного форуму міст-партнерів ПРООН/МПВСР;
 Розробити та поширити рекомендації, розроблені на основі результатів проведення

щорічного Засідання національного форуму міст-партнерів ПРООН/МПВСР;
 Підтримати проект з електронного врядування у м. Львів;
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Додаток – I: Фінансовий статус місцевих ініціатив для сталого розвитку,  що реалізуються
за підтримки Швейцарської Конфедерації , грн.

№ Мета

К
-т

ь
тр

ан
са

кц
ій

20
12

 р
.

Загальна сума, сплачена до
кінця 3 кв. 2012 року у

співфінансуванні
Загальна сума для сплати в

майбутньому

Статус
завершення
проекту (%)

Фонд
ШАРС Міська рада Фонд ШАРС

Міська
рада

2009
1,0 Кіровське
1.1 ОСББ “Леніна” 10800,0 16200,0 1200,0 1800,0 0,9
1.2 Місто Кіровське** 52500,0 7000,0 0,9
1.3 ОСББ “Молодіжний 10” 2052,0 3078,0 11628,0 17442,0 0,2
1.4 ОСББ “Гірняцький 2” 13770,0 13770,0 1530,0 1530,0 0,2

3 Новоград-Волинський
3.1 ОСББ “Звягель” 54000,0 54000,0 6000,0 6000,0 0,9

2010
1 Миколаїв

1.1
ОСББ “Зелений
барвінок” 1,0 18511,2 34377,9 1,0

1.2 ОСББ “Вектор” 42528,5 78981,4 4725,4 8775,7 0,9
2 Долина

2.1
ОСББ “Обліски-
Затишок” 1,0 78920,1 96457,9 1,0

2.2
ОСББ “Каштан на
облісках” 1,0 31081,9 37989,1 1,0

2.3
ГО “Піклувальна рада
дитячого садочка
“Золота рибка” 85252,5 104197,5 12189,6 14898,4 0,9

3 7

3.1
Львівська міська
рада** 33982,5 1,0

4 Саки*
4.1 ОСББ “Лад” 1,0 786,5 9612,9 1,0
4.2 ОСББ “Согласіє 1,0 7423,8 72885,2 1,0

2011
1,0 Долина

1.1 ОСББ “Затишна оселя на
Незалежності 2” 17234,6 25852,0 1915,0 2872,4 0,9

1.2 ОСББ “Поштарочка” 3349,6 5024,4 18981,2 28471,8 0,2
2 Джанкой

2.1 ГО “Світлячок” 1,0 63680,0 95520,0 1,0
3 Бахчисарай

3.1 ГО “Буратіно” 1,0 46478,0 46478,0 1,0

3.2 Бахчисарайська міська
рада (ISO) 4412,4 25003,6 0,2

4 Калинівка

4.1 ГО “Малятко-
Калинівчатко” 1,0 27000,0 27000,0 1,0

5 Рівне
5.1 ОСББ “Оріба-Північ” 1,0 27301,8 81905,3 1,0
5.2 ОСББ “Галицького-4” 1,0 33341,3 100023,8 1,0
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5.3 ЖБК “Будівельник” 1,0 34858,0 104574,0 1,0

5.4
ЖБК “Електроапарат-
2” 1,0 41650,5 124951,5 1,0

6 Вознесенськ
6.1 ОСББ “Нова доба” 43134,9 100648,2 4792,8 11183,1 0,9

6.2 Вознесенська міська
рада 2,0 99400,0 1,0

7 Тульчин

7.1
Тульчинська міська
рада 1,0 60000,0 1,0

8 Рубіжне

8.1
ГО “ГО
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3
«Крапелька щастя» 2,0 29808,0 44712,0 3312,0 4968,0 0,9

9 Євпаторія

9.1
Товариство
співвласників 36-кв.
будинку “Меркурій” 1,0 9331,2 11404,8 1,0

9.2 ОСББ “Будівельник” 23352,3 28541,7 2594,7 3171,3 0,9
10 Нововолинськ

10.1
Асоціація ОСББ
“Жовтневе” 1,0 9287,2 13930,8 1,0

2012
1 Вознесенськ

1.1
ОСББ “Сухомлинського” 12486,0 37458,0 0,0

1.2
Вознесенська міська
рада 1,0 15362,3 87052,8 0,2

2 Джанкой
2.1 ГО “Кіровець” 53856,3 100018,8 0,0

3 Євпаторія

3.1 ОСББ “Санаторська,
8/11” 35200,0 52800,0 0,0

3.2
ОСББ “Серпень 14-16” 22898,4 34347,6 0,0

3.3
ОСББ “Промінь” 19366,0 29049,0 0,0

РАЗОМ
431609,0 521549,8 44273,0 50446,1

0,9
20,0

*1й та 2й транші  було сплачено з фонду КАМР
** 1й транш, частково  2й та 3й  були
сплачені з фонду ПРООН
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Додаток – ІІ:
Команда впровадження проекту

Персонал проекту Посада
Ірина Скалій Менеджер проекту (квітень 2008 – дотепер)
Олена Урсу Експерт із врядування та сталого розвитку (червень 2008 – дотепер)
Галина Смірнова Спеціаліст із моніторингу та зовнішніх зв’язків (липень 2008 – дотепер)
Леонід Туловський Спеціаліст з управління якістю (квітень 2006 – дотепер)
Олександра Юдина Асистент Програми / адміністративний (вересень 2009 – дотепер)
Лідія Мовчан Фінансовий  Асистент Програми /(вересень 2009 – дотепер)
Андрій Руденко Водій (травень 2004 – дотепер)
Муніципальні команди реалізації Посада

Івано-Франківськ Богдан Білик Муніципальний координатор програми (Квітень 2004 – дотепер)
Олег Федоришин Громадський активіст (Червень 2004 – дотепер)

Рівне
Петро Вахнюк Муніципальний координатор програми (Лютий 2006 – дотепер)
Олена Казьмірчук Громадський активіст (Червень 2004 – дотепер)

Громадський активіст (Березень 2007 – дотепер)
Житомир Борис Пахолюк Муніципальний координатор програми (2011)

Галич Оксана Стефунько Муніципальний координатор програми (Листопад 2005 – дотепер)
Зоряна Мартинюк Громадський активіст (Листопад 2005 – дотепер)

Миколаїв Алла Манакова Громадський активіст (Листопад 2005 – дотепер)

Новоград-Вол. Ірина Ґудзь Муніципальний координатор програми (Листопад 2005 – дотепер)

Кіровське
Муніципальний координатор програми (Березень 2006 – дотепер)

Сергій Полисюк

Кагарлик
Любов Павленко Муніципальний координатор програми (січень 2011)

Гола
Пристань

Ніна Шаманська Муніципальний координатор програми (Червень 2006 – дотепер)
Анна Сергеєва Громадський активіст (Червень 2006 – дотепер)

Вознесенськ
Олександр Заїка Муніципальний координатор програми (Серпень 2006 – дотепер)
Юлія Гуртова Громадський активіст (Грудень 2008 – дотепер)

Українка
Оксана Кирилюк Муніципальний координатор програми (2011)

Нововолинськ Олена Шаповал Муніципальний координатор програми (2011)

Львів Наталія Міхнова Муніципальний координатор програми (серень 2010 – дотепер)

Рубіжне Ірина Божич Муніципальний координатор програми (березень 2007– дотепер)

Долина Олександр Кізима Муніципальний координатор програми (червень 2007– дотепер)
Сергій Гаргат Громадський активіст (червень 2007– дотепер)

Тульчин Олександр Мельник Муніципальний координатор програми (серпень 2007– дотепер)

Саки
Сергій Гнатюк Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)
Зера Емірсалієва Громадський активіст (листопад 2007 – дотепер)

Джанкой Дорогун Ірина Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)

Бахчисарай Абдуалаєв Алі Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)
Щолкіно Пустоветова Ніна Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)

Нижньогірський Азаренко Юрій Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)
Зуя Кириленко Світлана Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)

Краснгвардійське Семашко Геннадій Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)
Первомайське Ромаш Галина Муніципальний координатор програми (квітень 2009 – дотепер)

Євпаторія Джулай Олександр Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)
Новоозерне Сідєльнік Наталія Муніципальний координатор програми (Січень 2011 – дотепер)
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Наші контакти:
ПРООН/ Муніципальна програма
врядування та сталого розвитку

01601, м. Київ, вул.  Еспланадна, 20, поверх 7-й (к.  №713-
715),

Тел.: 584-34-75, факс.: 584-34-76
http://msdp.undp.urg.ua e-mail: mgsdp.info@undp.org.ua

Оксана Реміга, Старший програмний менеджер ПРООН –
Oksana.Remiga@undp.org

Ірина Скалій, Менеджер Проекту ПРООН/МПВСР-
iryna.skaliy@undp.org

Міські ради – партнери

Бахчисарай, АР Крим
Муніципальний координатор проекту: Абдулаєв Алі Фахрієвич
Адреса: 98400, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 14
Тел.: (06554) 4-04-61, E-mail: rubanenko-k@rambler.ru
http://backhchisaray.zxq.net/
Вінниця
Муніципальний координатор проекту: Кістіон Володимир
Євсейович
Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, оф. 503
Тел.: (0432)59- 53-09, E-mail: osbb@vmr.gov.ua
http://vinnytsya.osp-ua.info/

Вознесенськ, Миколаївська обл.
Муніципальний координатор проекту: Заїка Олександр
Анатолійович
Адреса: 56500, м. Вознесенськ,  вул. Леніна, 41
Teл.: (05134)4-26-74,  Е-mail: vpmii@mail.ru
http://voznesensk.org/

Галич, Івано-Франківська обл.
Муніципальний координатор проекту: Стефунько Оксана
Михайлівна
Адреса: 77101, м. Галич, майдан Різдва, 16
Teл.: (03431)2-21-88
Е-mail: oksana.stefunko@mail.ru
http://www.galych-rada.gov.ua
Гола Пристань, Херсонська обл.
Муніципальний координатор проекту: Шаманська Ніна
Миколаївна
Адреса: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14
Teл.: (05539)2-69-79, Е-mail: sergeeva@online.ua
http://golapristan.org
Джанкой, АР Крим
Муніципальний координатор проекту: Дорогун Ірина
Валентинівна
Адреса: 96100, м. Джанкой, вул. Карла Маркса, 15
Тел.: (06564)4-10-75, Е-mail: Eko_dzhan@rambler.ru
http://dzhankoi-rada.gov.ua/

Долина,  Івано-Франківська обл.
Муніципальний координатор проекту: Кізима Олександр
Романович
Адреса: 77500, м. Долина, вул. Грушевського, 11, 2-й поверх
Тел. (03477)2-52-30, Е-mail: SergEs@meta.ua, centr.prr@meta.ua
http://rada.dolyna.info/

Євпаторія, АР Крим
Муніципальний координатор проекту: Стрельбицький Сергій
Валентинович
Адреса: м. Євпаторія, ул. Караєва, 4,  к. 1
Тел. (06569)4-45-14, Е-mail: spip@meta.ua
http://www.kalamit.info/
Житомир
Муніципальний координатор проекту: Борис Пахолюк
Адреса: 10014, м. Житомир, майдан С. П. Корольова, 4/2,
Teл.: (0412) 48-12-00, Е-mail: municipal.zt@gmail.com
http://www.zt-rada.gov.ua/

Зуя,

АР Крим
Муніципальний координатор проекту: Кириленко Світлана
Василівна
Адреса: 97630, АР Крим, Білогірський р-н, Зуя,  вул. Шосейна, 64
Тел.: (06559)2-61-30, Е-mail: zuyapossovet@rambler.ru
http://zujapossovet.org.ua/
Івано-Франківськ
Муніципальний координатор проекту: Білик Богдан Іванович
Адреса: 76015, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26
Teл.: (0342)50-98-83, Е-mail: bilyk@mvk.if.ua
http://www.mvk.if.ua

Кагарлик, Київська обл.
Муніципальний координатор проекту: Павленко Любов
Миколаївна
Адреса: 09200, м. Кагарлик, вул. Якіра,1, каб. 8
Teл.: (04573)6-09-93, Е-mail: fedorchenkom_rada@ukr.net
http://kagarlyk.org.ua/

Калинівка, Вінницька обл.
Муніципальний координатор проекту: Щьов Олександр
Васильович
Адреса: 22400, м. Калинівка, вул. Дзержинського, 47
Тел.: (04333)2-38-09
e-mail: kalynivka-vpi@i.ua, http://kalynivka.vn.ua/

Кіровське,  Донецька обл.
Муніципальний координатор проекту: Полисюк Сергій
Володимирович
Адреса: 86300, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 39
Teл.: (06250)6-39-51, E-mail: kirovskcity@i.ua
http://www.kirovskoe.com.ua

Красногвардійське,  АР Крим
Муніципальний координатор проекту: Дорошенко Вікторія
Анатоліївна
Адреса: 97000, смт Красногвардійське, вул. Совєцька, 3, Тел.:
(06556) 2-38-20,
Е-mail: possovet07@list.ru, http://krasnogvardeyskoe.zxq.net/
Львів
Муніципальний координатор проекту: Міхнова Наталія Олегівна
Адреса: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
Тeл.: (032)297-58-10, E-mail: projects@city-adm.lviv.ua
http://www.city-adm.lviv.ua
Миколаїв
Муніципальний координатор проекту: Богославець Іван
Іванович
Адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7
Teл.: (0512)47-17-04, Е-mail: departament_nik@mail.ru
http://www.gorsovet.mk.ua

Нижньогірський
Муніципальний координатор проекту: Азаренко Юрій
Григорович
Адреса: 97100, Нижньогірський, 8-a Шкільна, Тел.: (06550) 21-69-

4, Е-mail: nig-possovet@mail.ru, www.nig-rada.gov.ua
Нововолинськ,  Волинська обл.
Муніципальний координатор проекту: Савік Едуард
Анатолійович
Адреса: 45400, м. Нововолинськ, просп. Дружби, 27
Тел.: (03344)32335, Е-mail: nvkonk@novovolynsk-rada.gov.ua
http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Новоград-Волинський
Житомирська обл.
Муніципальний координатор проекту: Гудзь Ірина Леонідівна
Адреса: 11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16,
каб.11
Teл.: (04141)5-22-15, Е-mail: mvp_nv@ukrpost.ua
http://www.novograd.osp-ua.info
Новоозерне , АР Крим
Муніципальний координатор проекту:  Сідєльнік Наталя
Іванівна
Адреса: 97491, АР Крим, смт Новоозерне, вул. Героїв
Десантників, 3
Тел.: (06569) 4-60-28, E-mail: novsovet@planar.bz
www.novoozernoe.net
Первомайське, АР Крим
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Муніципальний координатор проекту: Ромаш Галина
Геннадіївна
Адреса: 96300, смт. Первомайське, вул. Совєцька, 3
Тел.: (06552)9-12-33
Е-mail: possovet2@yandex.ua
http://1mayskoe.zxq.net/
Рівне
Муніципальний координатор проекту: Вахнюк Петро
Сидорович
Адреса: 33000, м. Рівне, вул. Поштова, 2
Тел.: (0362)63-36-66, Е-mail: ludmyla1980@mail.ru,
petr.vahnyuk@mail.ru
http://www.city-adm.rv.ua

Рубіжне, Луганська обл.

Муніципальний координатор проекту: Божич Ірина
Володимирівна

Адреса: 93011 м. Рубіжне, пл. Леніна, 2, оф. 489
Тел.: (06453)6-20-75, Е–mail: iniciativ@rambler.ru,
http://www.rubizhne.lg.ua

Саки, АР Крим
Муніципальний координатор проекту: Гнатюк
Сергій Ярославович
Адреса: 96500, АР Крим, м. Саки, вул. Леніна, 15
Тел.: (06536) 2-55-90 Е–mail: gorsovetsaki@mail.ru
http://www.saki-rada.gov.ua
Тульчин, Вінницька обл.
Муніципальний координатор проекту: Овчарук Олександр
Сергійович
Адреса: 23600, м. Тульчин, вул. Леніна, 1, оф. 114
Тел.: (04335)2-28-99 , Е-mail: dasti11@yandex.ru,
http://tulchyn-rada.org.ua/
Українка, Київська обл.
Муніципальний координатор проекту: Оксана Кирилюк Адреса:
м. Українка, пл. Шевченка 1, Е-mail: v.poltavets@gmail.com
http://www.ukrainka.org
Щолкіно, АР Крим
Муніципальний координатор проекту: Пустоветова Ніна
Василівна
Адреса: 98213, Ленінський район, м. Щолкіне, а/с 18
Тел.: (06557) 53073, E-mail: eolgai@yandex.ru, bolpus@mail.ru
http://schelkino.org


