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Подяка нашим партнерам

Національні партнери
ІваноФранківська
міська рада

Житомирська
міська рада

Рівненська міська
рада

Калинівська міська
рада

НовоградВолинська міська
рада

Галицька міська
рада

Миколаївська
міська рада

Сакська міська рада

Кіровська міська
рада

Голопристанська
міська рада

Кагарлицька
міська рада

Джанкойська
міська рада

Вознесенська
міська рада

Українська
міська рада

Нововолинська
міська рада

Щолкінська міська
рада

МогилівПодільська
міська рада

Львівська міська
рада

Долинська міська
рада

Рубіжанська міська
рада

Тульчинська
міська рада

Міністерство з
питань житловокомунального
господарства
України

Міністерство
регіонального
розвитку та
будівницта
України

Новоозернівська
селищна рада

Комітет
Верховної Ради
України з
державного
будівництва та
місцевого
самоврядування

Первомайська
селищна рада

Зуйська селищна
рада

Євпаторійська
Міська рада

Бахчисарайська
міська рада

Красногвардійська
селищна рада

Академія
муніципального
управління

Нижньогірська
селищна рада

Міжнародні партнери

Досягнення проекту були б неможливими без підтримки та співпраці міст-партнерів нашої програми,
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 з питань житлово-комунального господарства України,
Міністерства регіонального розвитку
та будівницта
України, Інституту хімічних технологій
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), Національного
університету водного господарства та природокористування, 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 МПВСР хотіла б подякувати за співпрацю всім інституціям/ людям, залученим до процесу
ПРООН/МПВСР
Головна
статистична
інформація
заходи ПРООН/МПВСР
у 3-му кварталі
2009
впровадження програми,
зокрема,
керівництву
ПРООН, про
Бізнес-центру,
та іншим структурним
підрозділам
в р.
Україні, а також громадянам, службовцям муніципалітетів, працівникам закладів освіти, членам бізнес-громад,
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4
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Територія, охоплена заходами

Області (включаючи АР Крим)
Міста
Інституційний розвиток

Організації жителів
Мережі навчальних закладів
Мережі бізнес-структур
Мережі громадських організацій
Муніципальні ради сталого розвитку
Національний форум міст-партнерів
Національний форум ВНЗ-партнерів
Членство

Кількість громадян – всього
Жінок
Чоловіків
Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади
Неурядові громадські організації
Бізнес-структури
Розвиток людських ресурсів

Кількість впроваджених заходів РЛР
Вигодонабувачі / учасники – всього
Покращення якості життя людей
Підтримані проекти місцевих громад
Загальна вартість проектів (тис. грн) *
Внесок громади
Частка міської ради
Частка ПРООН / ШАРС/ КАМР
Частка інших місцевих донорів
Статус впровадження проектів
Перерахована сума, (тис. грн.)***
Завершені проекти
Прямі вигодонабувачі проектів
Жінки
Чоловіки
Діти
Мобілізація та використання ресурсів, дол. США

Рівненська міська рада
Новоград-Волинська міська рада
Кіровська міська рада
Голопристанська міська рада
Українська міська рада
Могилів-Подільська міська рада
Нововолинська міська рада
Миколаївська міська рада
Долинська міська рада
Сакська міська рада
Івано-Франківська міська рада
Джанкойська міська рада
Кагарлицька міська рада
Тульчинська міська рада
Вознесенська міська рада
Рубіжанська міська рада
Програма розвитку ООН
ШАРС
Посольство Норвегії
КАМР
Всього
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0

0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1 долар США = 8,05 грн. (вересень 2009)
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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3,716.08
12,616.58
0
15,731.86
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0
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291,765.00

17361.8
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38001
29791
55391
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31.81
0
16.35
0
13.27
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0
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Перегляд основних досягнень МПВСР
протягом третього кварталу 2009
Основними завданнями протягом кварталу були наступні:
- Розбудова спроможності центральних органів влади децентралізувати фіскальну та адміністративну
владу/відповідальність у підтримку місцевого розвитку.
- Посилення спроможності місцевої влади прозоро розробляти та впроваджувати стратегії місцевого
розвитку, надавати якісні громадські послуги та сприяти місцевому розвитку.
- Підвищення спроможності громад покращувати місцеві соціальні, економічні та екологічні умови.
- Зосередження діяльності на підпроекті Швейцарського бюро співробітництва у Вінницькій області, АР
Крим та містах Івано-Франківськ, Долина (Івано-Франківська область), Новоград-Волинський
(Житомирська область), Вознесенськ (Миколаївська область), Гола Пристань (Херсонська область),
Кіровське (Донецька область).
- Зосередження діяльності на підпроекті КАМР в АР Крим.
Основними досягнення МПВСР протягом кварталу стали:
1. Реформи в сфері законодавства та політики:
- Всеукраїнська конференція «Громадсько-приватне партнерство як механізм розвитку малих міст»
проведена 6-7 липня 2009 р. за підтримки ПРООН/МПВСР. Конференція зібрала 311 мерів малих міст та
селищ, які представили список головних проблем, що стоять на заваді розвитку місцевого
самоврядування. Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко представила зміни до Бюджетного кодексу
спрямовані на фіскальну децентралізацію, які отримали підтримку мерів.
- Семінар з планування нового підпроекту в співпраці з ШАРС на 2010-2012 роки проведений із
залученням національних партнерів ПРООН/МПВСР в м. Ялта (АР Крим) 3-5 липня 2009 р. Учасники
представили бачення майбутніх заходів Проекту для підтримки розвитку місцевого самоврядування та
реформи децентралізації в Україні. Учасники висловили потребу в подальшій підтримці реформи
житлово-комунального господарства і заходів для енерго-ефективності.
2. Розбудова інституційного потенціалу:
- Створено 15 організацій громад (ОГ) за участю 576 жінок та 467 чоловіків. Створено Асоціацію ОСББ
«Околиця» в м. Кіровське та міську Асоціацію ОСББ в м. Миколаїв.
- Місто Бахчисарай селища Красногвардійське Первомайське, Нижньогірський, Зуя
(http://zujapossovet.org.ua/) отримли нові офіційні веб-сторінки, які були розміщені на тимчасовий
хостинг.
- Євпаторійська міська рада та Новоозернівська селищна рада підписали Угоди про партнерство з
ПРООН для покращення якості життя мешканців міста та селища.
- Представники ПРООН, компанії «Кока-Кола» та Івано-Франківської міської влади 10 вересня
обговорили можливості співпраці та залучення місцевих громад для збереження та відновлення
водних ресурсів України. Заходи були сплановані в контексті ПРООН/МПВСР з використанням досвіду
м. Івано-Франківськ, яке було активним партнером міста з 2004 р.
3. Розвиток людських ресурсів:
- Протягом кварталу було проведено 12 заходів по розвитку людських ресурсів, з яких 8 було
організовано МВП міст-партнерів та 4 – відділом управління проектом у м. Київ.
- 317 учасників підвищили власний потенціал на цих заходах; з них 61.0% - чоловіки та 39,0% - жінки.
- З 12 організованих заходів, проведено 3 тренінги з управління проектами (для функціональних груп
для проектів громад для сталого розвитку), 4 тренінги – для створення та управління ОСББ та іншими
організаціями громад, створено гендерну школу в м. Рубіжне, 3 навчальні та обмінні візити,
конференцію «Громадсько-приватне партнерство як механізм розвитку малих міст».
4. Покращення якості життя – інфраструктурні проекти громад:
- З початку року, перераховано 58 траншів для 49 організацій громад для реалізації проектів для сталого
розвитку в 14 містах.
- Загальна сума використаних коштів склала 1434 тис. грн., включаючи 22% з фонду ПРООН, 12% фонду
ШАРС, 17% від КАМР, 1% від Посольства Королівства Норвегія в Україні та 49% коштів від міських рад
міст партнерів .
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- Протягом кварталу було завершено 5 проектів громад, таким чином, було повністю завершено 153
проектів із часу започаткування Програми.
- 19 проектів громад були схвалені для фінансової підтримки, розміром 1465 тисячі грн., включаючи по 1
проекту від міст Долина, Джанкой, Українка та Тульчин, по 2 - м. Саки та Вознесенськ, 3 – від м. Рубіжне
та 8 від м. Кіровське.
- Вигодонабувачами схвалених проектів стануть 5791 людей, включаючи 1682 жінок, 1229 чоловіків та
2880 дітей.
6. Мобілізація та використання ресурсів:
- Протягом кварталу для заходів Програми було залучено ресурси обсягом 1188 тис. дол. США,
включаючи 100 тис. дол. США від ПРООН, 222,88 тис. дол. США від ШАРС, 560,47 тис. дол. США від КАМР,
14,46 від Посольства Королівства Норвегія в Україні та 291,2 тис. дол. США в якості національного
співфінансування.
- З початку цього року було використано, включаючи зобов'язання до сплати, 604.73 тис. дол. США (або
50,9%).
7. Результати комунікаційних заходів
- Протягом кварталу було відстежено 37 медіа-згадки про заходи Програми, з яких 9 були національного
рівня та 28 - місцевого рівня.
- Серед 37 медіа-згадок, 48.65% були розміщені на офіційних веб-сторінках, 27,0% - у радіопрограмах та
газетах, 24.35% у теленовинах. Загалом з часу започаткування Програми у 2004 році, відстежено 1232
медіа-згадки.
8. Зв'язки для синергії
- З ШАРС: для створення синергії для підтримки децентралізації в Україні.
- З КАМР: для покращення надання громадських послуг в містах АР Крим та мобілізації громад для
підтримки і розвитку спроможності для місцевого розвитку за участі громади
Плани на 4-й квартал 2009 року
- Підвищення потенціалу центральних органів влади щодо децентралізації фіскальних та
адміністративних повноважень для підтримки місцевого розвитку, зокрема через організацію
громадського заходу присвяченого якості води.
- Зміцнення потенціалу органів місцевої влади щодо прозорого визначення та реалізації стратегій
місцевого розвитку, надання громадських послуг та сприяння місцевому економічному розвитку.
- Збільшення потенціалу посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо надання громадських
послуг на місцевому рівні.
- Збільшення потенціалу громад для реалізації покращення умов в соціальній, економічній та екологічній
сферах через підтримку громадських проектів.
- Зосередження на підпроекті за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва у
Вінницькій обл. та АР Крим та містах Івано-Франківськ, Долина (Івано-Франківська область), НовоградВолинський (Житомирська область), Вознесенськ (Миколаївська область), Гола Пристань (Херсонська
область), Кіровське (Донецька область).
- Зосередження діяльності на підпроекті КАМР в АР Крим.
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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” – передбачена на період 2008-2010 рр. Програма зареєстрована
Міністерством економіки України та виконується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй.
Третя фаза Проекту «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» передбачена на 20082010 рр.
МПВСР є частиною Програми місцевого розвитку (ПМР) ПРООН / Україна разом з іншими
проектами, таким як «Програма розвитку та інтеграції Криму», «Чорнобильська програма
відродження та розвитку», «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та «Створення безпечного
середовища для молоді України». Програма місцевого розвитку слугує парасольковою програмою
для сприяння підтримуваному громадянами місцевому розвитку та місцевому демократичному
врядуванню в Україні через модель сталого розвитку за участю громад.
Головними двосторонніми донорами, що підтримують проектні заходи ПРООН/МПВСР є
Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, Канадська агенція міжнародного розвитку та
Посольство Королівства Норвегія в Україні.

Мета, стратегія та схема виконання
Метою МПВСР є сприяння врядуванню за широкої участі громадян для покращення якості
життя населення міст України. З цією метою, у 2009 році Програма зосереджуватиметься на
досягненні таких результатів:
• Підвищення потенціалу центральних органів влади щодо децентралізації фіскальних та
адміністративних повноважень для підтримки місцевого розвитку, зокрема через організацію
публічному заходу, присвяченого сталому розвитку.
• Зміцнення потенціалу органів місцевої влади щодо прозорого визначення та реалізації стратегій
місцевого розвитку, надання громадських послуг та сприяння місцевому економічному розвитку.
• Підтримка передачі досвіду між державними службовцями та посадовими особами для покращення
надання місцевих громадських послуг.
• Збільшення потенціалу громад для покращення умов в соціальній, економічній та екологічній сферах
через підтримку проектів громад.
• Концентрація діяльності на підпроекті КАМР в АР Крим та підпроекті ШАРС в Вінницькій області та АР
Крим.

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 житлово-комунального господарства України; Інститут хімічних
технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Рубіжне),
Національний університет водного господарства та природокористування.
Використовуючи підхід соціальної мобілізації, Програма сприяє створенню відповідних
організацій місцевих громад жителів, навчальних закладів, малих бізнесових структур та організацій
громадянського суспільства. Ці організації засновуються в обраних містах України за принципами
самодопомоги та ефективного врядування. З допомогою інтервенцій Програми, інституційна
спроможність цих організацій розбудовується таким чином, аби вони були спроможними планувати,
мобілізувати ресурси та визначати пріоритети щодо вирішення своїх соціальних, економічних та
екологічних проблем у сталий спосіб, що, у кінцевому підсумку, призводить до досягнення
українських Цілей розвитку тисячоліття. Це відбувається за підтримки відповідних міських рад та
інших національних / міжнародних агенцій із розвитку. Міські ради включають плани громад до
власних загальноміських планів розвитку та виділяють ресурси на впровадження таких планів.
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Таким чином, процес сталого місцевого розвитку відбувається у повному сенсі слова за принципом
«знизу-вгору». Він рухається від місцевого рівня по всій схемі до національного рівня.
1.2

ТЕРИТОРІЯ, ОХОПЛЕНА ЗАХОДАМИ ПРОГРАМИ

Програма функціонує у 28 містах та селищах з 12 областей України, зокрема міста, ІваноФранківськ, Галич, Долина (Івано-Франківська обл.); Рівне (Рівненська обл.); Житомир, НовоградВолинський (Житомирська обл.); Миколаїв, Вознесенськ (Миколаївська обл.); Кіровське (Донецька
обл.); Гола Пристань (Херсонська обл.); Кагарлик, Українка (Київська обл.); Нововолинськ (Волинська
обл.); Могилів-Подільський, Тульчин, Калинівка (Вінницька обл.); Львів (Львівська обл.); Рубіжне
(Луганська обл.); Саки, Джанкой, Щолкіне, Бахчисарай та Євпаторія та селища Нижньогірський,
Красногвардійське, Первомайське, Зуя та Нововзерне (АР Крим).
Три міста приєдналися до Програми протягом 2004 року; 3 долучилися у 2005 році; 8 міст
налагодили партнерство протягом 2006 року; 7 стали партнерами у 2007 році, одне місто
приєдналося в 2008 та 4 селища в 2009. Угоди про партнерство між ПРООН/МПВСР та м. Євпаторією і
с. Новоозерним були підписані у третьому кварталі 2009 року.
Карта – 1 показує розміщення міст, охоплених заходами Програми, у розрізі років партнерства.

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.
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2.1 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ
У 2009 році ПРООН/МПВСР зосереджується на посиленні потенціалу центральних органів
влади проводити децентралізацію фінансових та адміністративних повноважень для підтримки
місцевого розвитку; зміцненні потенціалу місцевої влади прозоро визначати та впроваджувати
стратегії місцевого розвитку, надавати громадські послуги та сприяти місцевому розвитку; розбудові
потенціалу громад самостійно покращувати місцеві соціальні, економічні та екологічні умови
проживання. Окрім цього, ПРООН/МПВСР зосереджується на підпроекті Швейцарської агенції
розвитку та співробітництва та заходах в рамках співпраці з Канадською агенцією розвитку та
співробітництва в АР Крим. Прогрес в цих сферах відстежується за допомогою моніторингу цільових
показників, визначених у робочому плані (Таблиця - І).
№
1.

2.

Таблиця – I: Досягнення цільових показників розвитку МПВСР до жовтня 2009 року
Донор, що
Очікувані результати
Річний цільовий показник
Фактичні досягнення у 2009 р.
підтримує
ПРООН, • Розробити рекомендації спільно з
Посилення потенціалу
ШАРС,
центральних органів
місцевими та центральними
КАМР
влади щодо
посадовцями
децентралізації
• Провести тренінг для 50 посадових осіб
фінансових і
• Навчальний план з курсу
центральних органів влади щодо
адміністративних
«Сталий розвиток»
сталого розвитку
повноважень для
переглянутий в ході тренінгу
• Переглянути та поширити навчальний
підтримки місцевого
•
2 семінари по
план з курсу «Сталий розвиток» (СР)
розвитку
децентралізації та
• Провести 1 захід для просування
ефективному місцевому
реформи децентралізації, стосовно
самоврядуванню
водопостачання
ПРООН, • Провести тренінги для 30 обласних та
Посилення потенціалу
ШАРС,
місцевих органів
міських рад по розробці стратегії
КАМР,
влади прозоро
місцевого розвитку
• Визначено 4 міста в яких буде
Посольство • Запровадити систему ISO в двох містах
визначати і
запроваджено систему ISO(
Норвегії, • 2 міські ради провели громадські
впроваджувати
Кіровське, Долина, Новоградміські ради слухання
стратегії місцевого
Волинський і Джанкой)
містрозвитку, надавати
•
Розроблений
набір
• Розробити ряд рекомендацій для
партнерів удосконалення надання громадських
громадські послуги і
рекомендацій для
сприяти місцевому
удосконалення надання
послуг
розвитку
громадських послуг
• Провести заходи в 2 містах для
• Проведено тренінги для 80
покращення надання громадських
службовців органів місцевого
послуг
самоврядування на тренінгах
• 2 міста отримали ІКТ підтримку
по децентралізації, 50 осіб- в
• Провести тренінги для 50 державних
обмінних візитах (міжмуніц.
службовців місцевого рівня та
співпраця) та 16 в обмінних
посадовців органів місцевого
візитах Схід-Захід
самоврядування
•
3
міста отримали ІКТ підтримку,
• Кількість міст, які ініціювали
в
5
містах – робота в процесі
міжмуніципальну співпрацю
•
Пройшли
навчання 35 місцевих
• Кількість пілотних ППП та
посадових
осіб
задокументований досвід
•
4
міста
ініціювали
підписання
• Кількість трастових фондів для
угод
про
міжмуніципальну
залучення інвестицій
співпрацю

5

ПРООН Муніципальна програма врядування та сталого розвитку

3.

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

ПРООН,
ШАРС,
КАМР,
Посольство
Норвегії,

• Створити 30 організацій
жителів/мереж
• Провести тренінги для 60 лідерів
організацій громад
• Сформувати 4 МРСР
• Надати фінансову та технічну
підтримку 20 місцевим ініціативам
СР
• Надати технічну допомогу
місцевим проектам СР (без участі у
фінансуванні)
• Підготувати 40 тренерів для
проведення тренінгів з
ґендерного аналізу
• Залучити 10 громад до семінарів
для активізації роботи з питань
людського розвитку
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• Створено 73 ОЖ та 2 мережі
НГО
• Пройшли навчання
104
лідери громад
• Сформовано 2 МРСР
• Схвалено 53 місцеві проекти
СР з наданням фінансової та
технічної підтримки
• Схвалено 2 місцеві проекти
без участі у фінансуванні
• 54 учасників взяли участь в
1-му етапі навчання і 10 – в
2-му і отримали сертифікати
• 5 громад залучено до
семінарів з активізації
роботи з питань людського
розвитку

Опис досягнень Програми наведено у відповідному розділі. Результати, досягнуті у сфері
законодавства і політики для місцевого сталого розвитку та надання громадських послуг,
відображені у підрозділі «Реформи у сфері законодавства і політики» (2.1.1); здобутки у розбудові
інституційного потенціалу для врядування за широкої участі громадян висвітлені у підрозділі
«Розбудова інституційного потенціалу» (2.1.2); підрозділ «Місцеві ініціативи сталого розвитку» (2.1.3)
описує прогрес у покращенні якості життя; Розвиток людських ресурсів та заходи з ґендеру, описані
у розділах 2.1.4 та 2.1.5; заходи із дорадчої підтримки муніципального врядування та проектного
менеджменту відображені у відповідному розділі «Менеджмент та ефективність» (2.2).

2.1.1 Реформи у сфері законодавства і політики
Досвід здобутий на місцевому рівні, особливо у сфері децентралізації і місцевого
самоврядування, виноситься Програмою для проведення діалогу і вдосконалення державної
політики. Це здійснюється через дослідження у сфері політики, семінари, конференції, круглі столи
та ін.
Всеукраїнська конференція з питань приватно-публічного партнерства для поширення
досвіду Програми
З метою підтримки місцевого самоврядування, 311 мерів малих міст обговорили методи
покращення розвитку міст районного значення за допомогою механізму державно-приватного
партнерства під час Всеукраїнської конференції, яку організувала Асоціація малих міст у співпраці з
Програмою розвитку ООН, Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, Посольством
Королівства Норвегія та Німецьким товариством технічного співробітництва. Конференцію провели
в м. Українка (Київська область), 6-7 липня 2009 року.
Три чверті українських міст відносяться до групи малих міст з населенням менше 50 тисяч
мешканців. Малі міста є найчисельнішою за кількісним складом групою міст, значна частина яких - це
адміністративні центри районів. Взагалі, з малими містами безпосередньо пов'язане життя майже 22
млн українців. І саме ці території, на думку учасників конференції, є найбільш депресивними, вже
багато років їх проблеми вирішуються по залишковому принципу.
Під час наради з Прем'єр-міністром Юлією Тимошенко та членами Кабінету міністрів України,
мери малих міст та представники місцевих органів державної влади обговорили численні проблеми,
пов'язані з життєдіяльністю громад малих міст. Мери запропонували спільно з Урядом переглянути
та наповнити конкретними заходами Державну програму розвитку малих міст, яку було
проголошено в 2004 році.
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Юлія Тимошенко, Прем'єр-міністр України виступила за посилення заходів для фіскальної
децентралізації і жорсткий перерозподіл коштів з центрального рівня на місцевий. Прем'єр-міністр
наголосила на важливості прийняття Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»
(нова редакція) стосовно сіл, селищ, міст районного значення, які передбачають розширення
надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів, перехід на прямі міжбюджетні стосунки з усіма
місцевими бюджетами.
Новим Бюджетним кодексом, запропонованим
Урядом передбачено повернення 50% надпланових
надходжень
за
переліком
показників
загальнодержавних податків і зборів та ін.
Нововведення
за
словами
Прем'єр-міністра
кардинально змінять процес формування бюджетів
місцевого рівня, а загальна кількість бюджетів
територіальних громад, що розраховуються на рівні
держави зросте з більше 700 до понад 12 000. «Якщо
ми нічого не змінимо для громад - не змінимо України»,
сказала Юлія Тимошенко.
На думку мерів міст, головними проблемами, що
Фото - 1: «Якщо ми нічого не змінимо для громад - не
заважають становленню та розвитку місцевого змінимо України», сказала Юлія Тимошенко.
самоврядування є наступні. Передусім, це
неврегульованість бюджетних відносин та потреба прийняття змін до Бюджетного кодексу із
запропонованими Урядом змінами. Також, потребують врегулювання управління земельними
ресурсами, покращення стану житлово-комунального господарства та диспропорція забезпечення
штатів органів місцевого самоврядування, а також перехід до мажоритарної системи виборів до
міських рад.
Під час Всеукраїнської конференції Асоціації малих міст, партнери проекту ПРООН/МПВСР, що
впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН/МПВСР), представили свій досвід
застосування механізмів державно-приватного партнерства та підходу за участі громади для
покращення життя громадян в містах України.
Прем'єр-міністр запропонувала вирішувати питання затвердження типових штатів малих міст
із врахуванням системи управління якістю муніципальних послуг ISO 9001:2000.
До речі, ця система була впроваджена в м.
Вознесенськ у 2007-2008 рр. за підтримки ПРООН. Для
оцінки результатів запровадження системи управління
якістю муніципальних послуг, міська влада проводила
опитування в 2007, 2008 та на початку 2009, результати
яких показували поступове зростання задоволеності
якістю муніципальних послуг, які надає виконавчий
комітет міської ради після запровадження системи ISO
9001:2000.
Василь
Федоров,
Перший
заступник
Вознесенського міського голови представив переваги
системи для працівників міської ради та населення. «В
Фото-2:
Прем'єр-міністр
запропонувала
вирішувати питання затвердження типових контексті постійного покращення системи управління
штатів малих міст із врахуванням системи ми вдосконалили місцеві нормативні акти з метою
управління якістю муніципальних послуг ISO модернізувати якість адміністративних послуг та
9001:2000.
змінили години роботи інформаційного центру
відповідно до побажань мешканців. Також, ми оновили «Політику якості виконавчих органів
Вознесенської міської ради» та додали в цей документ 12 Європейських принципів доброго
врядування», - сказав Василь Федоров. Для отримання детальної інформації звертайтесь, будь-ласка:
http://msdp.undp.org.ua/index.php?news_id=130.&language=ukr.
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Міста встановлювали пріоритети для нової фази під проекту в контексті Швейцарської
агенції розвитку та співробітництва
Національні партнери ПРООН/МПВСР планували новий підпроект в рамках співпраці зі
Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва на 2010-2012 рр 3-5 липня в м. Ялта (АР Крим).
Учасники та учасниці запропонували бачення майбутніх заходів Програми для підтримки місцевого
самоврядування та реформи децентралізації в Україні.
ПРООН/МПВСР співпрацює з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (ШАРС) з
2005 року. Перша фаза (2005-2006) реалізувалася як підпроект Програми «Створення умов
демократичного врядування та розвитку на міських територіях». Досягненнями першої фази
перевершили сподівання донорів та керівництва ПРООН. Програма залучила 8 нових міст-партнерів,
підтримала реалізацію 33 проектів місцевих громад для сталого розвитку, організувала 3 обмінні
візити «Схід-Захід» та провела багато тренінгів для лідерів громад та службовців органів місцевого
самоврядування по урядуванню за участі громади для місцевого розвитку.
Друга фаза (2007-2009) ставила за мету зміцнення процесу децентралізованого
муніципального управління через засвоєння містами-партнерами підходу за участі громади у
Вінницькій області та АР Крим. Досягненнями другої фази стали залучення 6 нових міст-партнерів,
підтримка 3 проектів місцевих громад, проведення 2 обмінних візитів «Схід-Захід», дослідження по
міжмуніципальній співпраці та поширенню підходу за участі громади на національному рівні. Окрім
цього, Програма сприяла політичному діалогу щодо залучення громади до процесу прийняття
рішень на місцевому рівні та підтримці Проекту Закону «Про внесення зміні і доповнень до Закону
України «Про орагани самоорганізації населення», який був прийнятий за основу у ВРУ.
Завданням семінару в Ялті було обмінятися баченням щодо майбутніх заходів Програми між
представниками ШАРС, керівництвом ПРООН, мерами міст-партнерів та інших партнерів Програми.
Ключові досягнення ПРООН/МПВСР з точки зору
донору представила Олена Литвиненко, Програмний
менеджер ШАРС. Зокрема, вона відзначила досвід та
практику соціальної мобілізації та розвитку громад,
покращення якості соціальних та комунальних послуг
на муніципальному рівні, запровадження ефективних,
дієздатних та сталих механізмів співпраці між
місцевою владою та громадами. Олена Литвиненко
запропонувала
зосереджуватися
в
процесі
планування
на
консолідації
та
управлінні
накопиченими знаннями, співпраці українських та
швейцарських муніципалітетів та підтримці пакету
Фото - 3: Мери міст-партнерів пропонують реформ на національному рівні та посиленні ролі
підтримувати заходи із
енергозбереження,
управління водними ресурсами та покращення Національного форуму міст партнерів для цього
завдання.
якості муніципальних послуг
Виходячи з пріоритетів місцевого розвитку, міста-партнери наголосили на важливості
підтримки заходів по енергозбереженню в бюджетній та комунальній сферах а також проведення
інформаційно-просвітницької роботи з енергозбереження серед населення. Також, для місцевих
партнерів є важливим подальше покращення надання послуг населенню. «Ми пропонуємо сприяти
створенню Центрів надання адміністративних послуг як механізму децентралізації влади. Такі
центри допоможуть спростити процедури надання адміністративних послуг, зменшити корупцію
та збільшити задоволеність громадян якістю адміністративних послуг», сказав Богдан Білик,
Начальник управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради під
час обговорення.
Навчання та вдосконалення навичок є важливою складовою участі громадян в місцевому
розвитку і залишається пріоритетом для міст. В цьому контексті, Микола Боровець, НовоградВолинський міський голова сказав: «Дуже важливим питанням є створення організацій громад (ОСББ,
кооперативів, асоціацій). Але після офіційної реєстрації нових організацій, наступний і найважчий
крок – навчити людей і допомогти їм організувати їх роботу ефективно. Тому необхідно
підтримувати семінари, тренінги та обмін досвідом. Другою ключовою темою безумовно сьогодні є
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енергозбереження та мобілізація громади для здійснення заходів з енергозбереження. Ми бажаємо
системно працювати в цій сфері, особливо в питаннях публічної роз’яснювальної роботи».

Фото-4: Мери міст-партнерів пропонують
продовжити підтримку житлової реформи та
заходів у сфері енергоефективності на новій
стадії реалізації проекту за підтримки ПРООН та
ШАРС

Однією з пропозицій, озвучених місцевими
партнерами було створення регіональних центрів для
передачі знань. Володимир Гаразд, Долинський міський
голова та Головуючий національного форуму містпартнерів сказав: «Абсолютно переконаний що напрямок
роботи з підтримки ОСББ повинен бути продовжений,
тому що ми представляємо індустріальні міста в яких
більшість мешканців мешкає в багатоповерхових
будинках. Так само важлива підтримка ОСББ для розробки
фінансових моделей для дослідження можливостей
залучення
ресурсів
для
реноваційних
заходів».
Енергозбереження має бути пріоритетом на наступний
період, тому що воно веде до охорони довкілля і зменшує
видатки місцевих бюджетів. Ми пропонуємо створення
регіональних центрів для передачі знань

– площадки з енергоощадними технологіями, з навчанням та демонстрацію кращих практик».
Національні партнери Програми, серед яких Міністерство регіонального розвитку та
будівництва України та Міністерство економіки АР Крим, також висловили бачення майбутнього
курсу заходів Програми в Україні. Всі рекомендації мерів та партнерів програми будуть узагальнені
та взяті до уваги при розробці нового програмного документу для нового етапу співпраці з ШАРС.
Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ПРООН/МПВСР за посиланням
http://msdp.undp.org.ua/index.php?news_id=131.

2.1.2 Розбудова інституційного потенціалу
ПРООН/МПВСР надає підтримку містам-партнерам у мобілізації жителів місцевих громад для
створення об’єднань громадян (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та їхніх
асоціацій, обслуговуючих кооперативів, громадських організацій шкіл і дитячих садочків і т.п.).
Програма також сприяє освітнім установам, громадським організаціям та малому / середньому
бізнесу у створенні їхніх мереж (асоціацій). Такі самоврядні організації засновуються на принципах
демократичного врядування. Вони співпрацюють із міськими радами для вироблення спільного
бачення сталого розвитку. Впродовж кварталу в цій сфері було виконано наступні головні заходи:

A) Інституційний розвиток на місцевому рівні
Процес інституційного розвитку складається із налагодження діалогу між зацікавленими
сторонами, формування організацій або мереж громадян, розбудови їх потенціалу з питань
врядування за широкої участі громадян, інституціоналізації (офіційного визнання) цих організацій та
супроводження їхнього розвитку командами МПВСР / МВП. Ці кроки є важливими для закладення
підвалин демократичного врядування на місцевому рівні, розбудови потенціалу місцевої громади
щодо встановлення партнерства із місцевими органами влади та іншими організаціями розвитку та
для залучення місцевих/зовнішніх ресурсів для впровадження ініціатив розвитку та сталості заходів
спрямованих на розвиток. Досягнення в інституційному розвитку у містах-партнерах у другому
кварталі 2009 наведено далі:
- Створено 15 організацій громад (ОГ) за участю 576 жінок та 467 чоловіків.
- Створено Асоціацію ОСББ «Околиця» в м. Кіровське та міську Асоціацію ОСББ в м. Миколаїв.
Інформація про інституційний розвиток наведена в Таблиці-ІІ. Таблиця відображає дані для 7
міст-партнерів, які досягли інституційного зростання протягом кварталу.
Таблиця – ІІ. Інституційних розвиток в містах-партнерах у третьому кварталі 2009 року
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1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
4

Всього до 3 кв.2009

4
432 46687 26784 19923 1351 26643 11 235
Прогресс в 3 кв. 2009 в розрізі міст
Івано1
1
116
70
46
70
3
Франківськ
Рівне
2
151
61
90
2
160
Кіровське
1
2
308
162
146
2
154
Вознесенськ
1
126
71
55
Щолкіне
2
146
86
60
5
92
Рубіжне
5
155
102
53
5
104
Миколаїв
1
2
41
24
17
2
16
Всього у 3-му кв.
2
15
1043
576
467
17
596 0
4
2009
Всього 2004-2009
6 447 47730 27360 20390 1368 27239 11 239

Організації розвитку
житлових районів

Місто

Кількість мереж НГО
Кількість членів мереж
НГО
№

Кількість шкіл НГО

Кількість мереж шкіл

Кількість
домогосподарств

Третій квартальний звіт 2009

Кількість будинків

Чоловіки

Жінки

Члени організацій
громад

Організації громад

Асоціації організацій
громад

Місто

№

ПРООН Муніципальна програма врядування та сталого розвитку

6 92

2 31

67

6 92

2 31

67

Головною організацією, відповідальною за сприяння інституційному розвитку на місцевому
рівні, є муніципальний відділ підтримки (МВП), що створюється міськими радами –партнерами після
підписання «Угоди про партнерство». Завдяки зусиллям МВП, місцеві жителі створюють організації
громад та реєструють їх у відповідній правовій формі.
Процесом МПВСР передбачається, що з часом МВП на місцевому рівні стануть міжгалузевими
Ресурсними центрами по підтримці ініціатив громад зі сталого розвитку. У містах існують успішні
приклади таких організацій в різних організаційних формах. У деяких містах МВП створені як
внутрішній відділ міської ради, а в інших МВП функціонує як незалежна громадська організація.

B) Інформаційно-комунікаційні технології для міст-партнерів
ПРООН/МПВСР підтримує міста-партнери у розбудові їхнього потенціалу через сучасні
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). ІКТ допомагають підвищити рівень доступу громадян до
інформації про діяльність міських рад, а також до важливої інформації у сфері місцевого
самоврядування, спільного врядування, сталий розвиток, інвестицій тощо. Відповідно до робочого
плану Програми на 2009 рік, підтримка для створення / покращення офіційних веб-сторінок була
надана всім зацікавленим містам-партнерам.
Діяльність в містах-партнерах
Наступні міста отримали веб-сторінки, що були розміщенні в мережі Internet за підтримки
ПРООН/МПВСР:
• Бахчисарай – на тимчасовому хостінгу;
• Красногвардійське – на тимчасовому хостінгу;
• Первомайське - на тимчасовому хостінгу;
• Нижньогірський – на тимчасовому хостінгу;
• Зуя - http://zujapossovet.org.ua/
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Фото-5: Дизайн офіційної веб-сторінки
міста Бахчисарай
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Фото -6: Дизайн офіційної веб-сторінки пмт
.Зуя

Офіційні веб-сторінки міст та селищ-партнерів були створені та розміщені у глобальній мережі
Інтернет. Міські ради розробили структуру веб-сторінок, підготували інформацію для розміщення на
ній та призначили головних адміністраторів веб-сторінок для забезпечення міжвідділової
координації з метою оновлення інформації та забезпечення безперервної діяльності веб-сторінок.
ПРООН/MПВСР підтримала створення веб-сторінок, підготовку інструкцій та проведення навчання
для офіційних осіб та представників міських рад.
Співпраця базувалася на принципах розподілу відповідальності та співфінансування.
ПРООН/МПВСР підтримала створення офіційних веб-сторінок і розміщення в інтернеті. Програма
підтримала створення веб-сторінок та тренінги для службовців органів місцевого самоврядування та
представників міст.
Веб-сторінки міст партнерів ПРООН/МПВСР було визнано незалежним рейтингом за критерієм
інформаційної прозорості. Коаліція моніторингу інформації неурядових організацій оголосила
результати 17 серпня 2009 року. Рейтинг був спрямований на оцінювання інформативності вебсторінки для міського населення. Офіційні веб-сторінки міст Житомир, Новоград-Волинський,
Джанкой, Могилів-Подільський та Саки були зазначені в рейтингу. Офіційна сторінка міста Житомир
(http://zt-rada.gov.ua/) займає 13 позицію з 176 та відзначається в номінації «Наповнення змісту» та
«Послуги». Сторінка міста Новоград-Волинський (http://www.novograd.osp-ua.info/) відмічена в
номінації “Участь громадськості”, сайт міста Могилів-Подільський (http://www.misto.mogpod.com.ua)
відмічено в номінації “Послуги”; сторінка міста Джанкой (http://dzhankoi.org.ua) відзначена в
номінації “Зручність в користуванні”. Для отримання більш детальної інформації процедури
рейтингу звертайтесь на: http://rirc.if.ua.

С) Євпаторійська міська рада, Новоозернівська селищна рада та Програма розвитку
ООН співпрацюватимуть для покращення якості життя жителів міста
Міська влада м. Євпаторія та представники Програми розвитку ООН підписали Угоду про
партнерство між ПРООН та Євпаторійською міською радою та ПРООН та Новоозернівською
селищною радою у рамках проекту ПРООН/МПВСР 4 вересня. Сторони домовились впроваджувати
принципи сталого розвитку і допомагати розв’язувати пріоритетні проблеми місцевих громад,
представлених їх організаціями.
Місто Євпаторія стало дев’ятим партнером в АР Крим Муніципальної програми врядування та
сталого розвитку, що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН/МПВСР). До цього
партнерами ПРООН/МПВСР в Криму стали 4 міста – Саки, Джанкой, Бахчисарай та Щолкіне і 4 селища
міського типу – Красногвардійське, Нижньогірський, Зуя та Первомайське.
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В підписанні договору і обговоренні перспектив
співробітництва взяли участь Андрій Даниленко,
Євпаторійський міський голова, Едуард Кугель,
Заступник Євпаторійського міського голови, Роман
Герасимчук, Новоозернівський селищний голова,
Оксана Реміга, Старший програмний менеджер ПРООН в
Україні, Ірина Скалій, Менеджер проекту ПРООН/МПВСР,
Микола Смірнов, спеціаліст з розвитку демократичного
врядування ПРООН/МПВСР.
Після підписання договору Едуард Кугель,
заступник Євпаторійського міського голови сказав: «В
кризи, співробітництво з міжнародними
Фото-7: М. Євпаторія стало девятим партнером період
організаціями є одним з дієвих методів розв’язання
ПРООН/МПВСР в АР Крим
проблем у сфері міського господарства і системи освіти.
Також наша успішна співпраця дозволить консолідувати громадськість і досягти реального
результату в покращенні рівня життя жителів міста».
Євпаторійська міська рада ініціювала партнерство, яке передбачає покращення інституційного
потенціалу міста на всіх рівнях та покращення ефективності роботи органів місцевої влади. Метою
співпраці є надання підтримки місцевим громадам, недержавним організаціям, навчальних
закладам, міській і селищній радам для мобілізації зусиль для розв’язання соціально-економічних і
екологічних проблем.
В рамках договору, сторони підвищуватимуть
ефективність
роботи
органів
місцевого
самоврядування, що надасть реальну можливість
жителям міста брати участь в прозорому процесі
планування і розв’язання соціально-економічних та
екологічних проблем місцевих громад, враховуючи
принципи сталого розвитку. Також, сторони
зобов’язалися мобілізувати фінансові ресурси для
реалізації програм і проектів, спрямованих на
встановлення державно-приватних партнерств.
Більш детальну інформацію можна отримати
на
сайті
ПРООН/МПВСР
за
посиланням
Євпаторійський міський голова та http://msdp.undp.org.ua/index.php?news_id=132

Фото-8:
керівницто ПРООН
партнерство

підписують

Угоду

про

D) Програма розвитку ООН, Компанія «Кока Кола Україна» та міська влада м. ІваноФранківськ обговорили нову ініціативу
Представники Програми розвитку ООН, Компанії «Кока Кола Україна» та Івано-Франківської
міської влади 10 вересня обговорили можливість співпраці для залучення місцевих громад до
ініціатив по збереженню та відновленню водних ресурсів України. Заходи плануються в рамках
Проекту ПРООН/МПВСР із застосуванням досвіду міста Івано-Франківськ, що успішно співпрацює з
ПРООН/МПВСР з 2004 року.
За підтримки Івано-Франківської міської ради та ПРООН/МПВСР, місцеві громади реалізували
75 проектів на загальну суму 10,2 млн. грн., які принесли користь більше 30 тисячам жителів міста і
продемонстрували надзвичайний успіх співпраці між місцевою владою, міжнародними
організаціями та місцевими громадами. Завдяки навчальним заходам ПРООН/МПВСР, в місті
створено організації громад різної форми (ОСББ, громадські організації та ін.).
Проекти, реалізовані організаціями громад були спрямовані на реконструкцію підвальних
розгалужень, ремонт дахів, встановлення лічильників споживання тепла, реконструкцію приміщень
та ін. Проекти громадських організацій шкіл та дитячих садків були спрямовані на заміну вікон,
ремонт систем водопостачання та водовідведення, ремонт туалетів, будівництво спортивних
майданчиків та ін. Делегація представників ПРООН та Компанії «Кока Кола Україна» ознайомилась з

12

ПРООН Муніципальна програма врядування та сталого розвитку

Третій квартальний звіт 2009

досвідом реалізації Програми в м. Івано-Франківськ під час візиту до школи №13, де реалізовано
проекти по ремонту туалетів та будівництву спортивного майданчику в рамках Програми загальною
вартістю 295 тис. грн.
В обговоренні результатів співпраці з ПРООН/МПВСР та плануванні нової ініціативи взяли
участь Віктор Анушкевичус, Івано-Франківський міський голова, Богдан Білик, начальник
управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради та
Муніципальний координатор ПРООН/МПВСР в м. Івано-Франківськ, Оксана Реміга, Старший
програмний менеджер ПРООН, Ірина Скалій, Менеджер проекту ПРООН/МПВСР, Кадрі Озен,
директор з корпоративних комунікацій, Кока Кола Євразія та Африка, Ольга Чумак, менеджер зі
зв’язків зі ЗМІ Компанії «Кока Кола Україна», Богачан Бенлі, регіональний координатор проекту
«Кожна краплина має значення» та Тетяна Кудіна, Програмний асистент ПРООН, координатор
проекту «Кожна краплина має значення».
В 2009 році Програма розвитку ООН за
підтримки ТМ “BonAqua” провела конкурс «Кожна
краплина має значення». Метою конкурсу було
зініціювати бажання місцевих громад долучатися до
ініціатив по збереженню та відновленню водних
ресурсів нашої держави. В рамках конкурсу громади
визначили природні джерела, які спільними
зусиллями та за підтримки ПРООН, були відновлені та
перетворені в рекреаційні зони відпочинку. В рамках
конкурсу проведено також ряд освітніх заходів, до
яких залучались місцеві громади усіх міст, селищ та
сіл України. Особливо до участі у конкурсі
Фото-9: Віктор Анушкевичус, Івано-Франківський
міський голова, Богдан Білик, начальник управління заохочувалися шкільні громади. Проект «Кожна
має значення» проведений, щоб
економічного та інтеграційного розвитку Івано- краплина
Франківської міської ради та Муніципальний підтримати: а) відновлення та захист джерел, б)
координатор ПРООН/МПВСР в м. Івано-Франківськ, сприяння культурі самодопомоги через дії громади
Оксана Реміга, Старший програмний менеджер
та в) підвищення обізнаності молоді щодо
ПРООН,
Ірина
Скалій,
Менеджер
проекту
збереження та захисту природних водних ресурсів і
ПРООН/МПВСР
навколишнього середовища.
Завдяки проекту, 15 місцевих громад з 12 областей України вже до кінця цього року
отримуватимуть якісну питну воду з відновлених природних джерел.
Оксана Реміга, Старший програмний менеджер ПРООН сказала: «Програма розвитку ООН з
величезним задоволенням працює з містом Івано-Франківськ, тому що місцеві громади
застосовують цікаві інноваційні способи ефективного використання ресурсів. Міська влада за
власний кошт розповсюджує цей досвід на інші громади. Дуже добре, що міська влада прислухається
до експериментів громад».
Виступаючи під час офіційної зустрічі Ірина Скалій, Менеджер проекту ПРООН/МПВСР,
сказала: «Якість питної води значною мірою впливає на якість життя в містах України. Зусилля, які
міжнародні організації спрямовують на покращення якості питної води, мають величезне значення.
Сподіваємось, що ця робота буде і надалі підтримана, і надаватиметься допомога не лише від
проектів міжнародної технічної допомоги і міської влади, але й від бізнесу».
Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ПРООН/МПВСР за посиланням
http://msdp.undp.org.ua/index.php?news_id=133

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.
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A) Місцеві ініціативи, затверджені протягом кварталу
Впродовж кварталу було затверджено 19 проектів місцевих громад вартістю 1 465 846 гривень,
включаючи по одному проекту з м. Долина, Джанкой, Українка та Тульчин, по 2 проекти з м. Саки та
Вознесенськ, 3 проекти з м. Рубіжне, 8 – з м. Кіровське. Детальнішу інформацію про затверджені
проекти наведено в Таблиці – ІІІ
Таблиця - III: Короткий опис проектів місцевих ініціатив, затверджених протягом 3-го кварталу
2009 року в містах-партнерах

№

ОЖ / мережа

Мета

Загальна
вартість
(грн.)

Кошторисна вартість у співфінансуванні
( грн.)
ПРООН

ШАРС

КАМР

Норве
зьке
Інші
посоль донори
ство

Виг
одо
наб
увач
і

Міська
рада

ОГ/Мере
жа

70000
70000

22360
22360

235
235

67498
67498

15600
15600

170
170

Долина
1

ОСББ "Затишна оселя по
вул. Незалежності, 2"
Разом:

Ремонт
цоколю
*

162360
162360

Каналіза
ційна
система
*

150596
150596

70000
70000

Джанкой
2

ГО «Тополек»
Разом:

67498
67498

Рубіжне
3

ОСББ "Наш квартал"
ОСББ "Наш квартал-2"

4
5

ОСББ "Наш квартал-4"
Разом:

Заміна
вікон
Заміна
вікон
Заміна
вікон

*

18069

7247

7247

3575

34

10378

4100

4100

2178

21

20803

8232

8232

4339

49

49250

19579

19579

10092

104

131099

51070

62419

17610

626

131099

51070

62419

17610

626

61692

61692

14989

542

128844

57620

57620

13604

778

267217

119312

28593

1320

Українка
6

ОСББ"Житловий
комплекс "Дніпро"
Разом:

Заміна
труб

*

Саки
ГО "Родина"
7
ГО "Наш дім – м. Саки"
8
Разом:

Каналіза
ційна
система
Каналіза
ційна
система
*

138373

119312

Кіровське
9 ОСББ «Аквамарин»
10 ОСББ "Гірняцький 2"
11 ОСББ «Леніна»
12 ОСББ "Шахтарська 35"
13 ОСББ "Молодіжний- 5"
14 ОСББ " "Молодіжний 12"

15 ОСББ " Об’єднаний "

16 ГО "Світ дитинства",
Разом:

Ремонт
даху
Заміна
труб
Ремонт
стін
Ремонт
даху
Заміна
труб
Заміна
труб
Ремонт
єл.поста
чання
Тех.
докумен
тація

*

39798

16091

12980

10727

216

37500

18360

6900

12240

120

45517

18000

15517

12000

178

43036

17000

15036

11000

109

22862

10456

5436

6970

134

37096

14000

9096

14000

215

28036

13519

5504

9013

158

49623

0

9623

40000

500

303468

107426

80092

115950

1630

Вознесенськ
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ОСББ «ЗалізничникВознесенський» "
Благодійний фонд
«Берегиня»
Разом:
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Ремонт
даху
Ремонт
туалетів

40097

12767

19151

8179

16

109559

27830

61736

19993

1403

*

149656

40597

80887

28172

1419

Заміна
вікон

252200

101250

123750

27200

287

101250

123750

27200

Тульчин
19 ГО "Дитячий добробут"
Разом:

РАЗОМ:
Відсоток, %

252200

*
*

1465846 70649
100

4.82

211847 186810 650871 229719 115950 0
*
14.45
12.74
44.40
15.67
7.92

287

5791
*

Загальну вартість проектів профінансовано різними партнерами в співвідношенні: 44.40 %
було надано містами-партнерами, 39.93% - ПРООН /МПВСР (з цієї сумі 4.82 % поступило з фонду
ПРООН, 14.45% - з фонду ШАРС, 12.74% - з фонду КАМР та 7.92% від Посольства Королівства
Норвегія); 15.67 % буде надано громадами (ОГ/мережам).
Загалом, реалізацій проектів принесе користь 5791 громадян міст-партнерів, включаючи 1682
жінки, 1229 чоловіка та 2880 дітей. Історію успіху про сталу організацію громади в м. ІваноФранківськму розміщено далі.
Вставка - I: До зразкового будинку громада БК в м. Івано-Франківськ йшла роками
Наш будинок зданий в експлуатацію в 1987 р. Це була типова „панелька”, в якій майже
20 років не проводились жодні ремонтні роботи: затоплений підвал, обдерті стіни в під’їздах,
темрява на сходових, дах, який тече, гори сміття перед вікнами, поламані залишки дитячих ігрових
споруд в дворі. Численні звернення до ЖЕО не давали жодних результатів, щурі розмножувались і
все більше почували себе господарями будинку, а мешканців все більше охоплював відчай. І навіть
коли у 2006 р. мешканці будинку дізнались, що в м. Івано-Франківську почала успішно працювати
Муніципальна програма врядування та сталого розвитку, яка впроваджується Програмою розвитку
ООН в Україні, не всі відразу повірили, що це є шанс змінити щось в своєму житті. Щоб подолати
недовіру людей, ініціативна група мешканців зверталась до працівників Ресурсного центру (МВП),
які розповідали про вже виконані проекти та ті, які виконуються, а також відвідувала будинкові
комітети, які вже завершили виконання проектів.
Переконавшись, що програма ПРООН справді
дає можливість вирішити певні проблеми, мешканці
нашого будинку також вирішили організуватись та
самостійно сприяти покращенню своїх умов
проживання. Таким чином у червні 2006 р. був
утворений
Орган
самоорганізації
населення
„Будинковий комітет по вул. В. Стуса, 25”. На загальних
зборах був прийнятий план розвитку громади, в якому
визначені
пріоритети
потреб.
Найголовнішою
проблемою було визнано реконструкцію підвальних
розгалужень. Виділивши відповідні кошти, програма
розвитку ООН допомогла реалізувати у 2006 р. цей
Фото-9: Члени громади беруть активну участь в
проект, в рамках якого було проведено повну заміну
покращенні прилеглої до будинку території
труб тепло- та водопостачання
і каналізації в підвалі, прочистку дренажних систем, підключення опалювальних батарей в
під’їздах, встановлено прилад обліку теплової енергії.
Силами мешканців було закрито всі входи в підвальні приміщення, встановлено на вікнах у
підвал решітки та сітки. Завдяки виконаним роботам мешканці отримали сухий підвал, зник
неприємний запах, значно зменшилась кількість гризунів і комарів, припинились перебої
водопостачання. Встановлений прилад обліку тепла дозволяє економити теплову енергію та
платити тільки за фактично використану, а отже економити кошти мешканців.
Після успішного завершення першого проекту мешканці вирішили продовжити ремонтні
роботи в будинку. У 2007-2008 рр. зроблений ремонт сходових кліток в під’їздах. На всіх поверхах
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поміняні світильники і всі сходові клітки тепер освітлюються. В 2008 р. проведений капітальний
ремонт м’якої покрівлі даху, перекриті козирки над входами до під’їздів. В результаті проведених
робіт покращився технічний стан будівлі, перестало текти з даху, зменшилась вологість та перестав
розповсюджуватись грибок на стінах, мешканці верхніх поверхів перестали витрачати гроші на
ремонт помешкань після дощів.
Будинковим комітетом організовано також облаштування прибудинкової території. Для
озеленення двору восени 2007 року було закуплено в Ботанічному саду та посаджено 6 оцтових
дерев, у 2008-2009 роках в дворі посаджено більше 40 декоративних кущів, отриманих в зеленому
господарстві на кошти міської влади. Також завдяки допомозі міської ради згідно „Програми
будівництва та реконструкції малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових
майданчиків в мікрорайонах м. Івано-Франківська” в квітні 2008 року на нашому подвір’ї був
встановлений дитячо-спортивний майданчик. Рядом поставлені нові красиві ковані лавки. Окрім
того силами жильців будинку були відремонтовані, почищені від іржі та пофарбовані старі металеві
господарські та дитячі ігрові споруди в дворі. Щороку під час передвеликодної толоки мешканці
прибирають подвір’я, чистять та білять вапном дерева та кущі, садять квіти під вікнами.
Своїми силами ми вирішили ще одну проблему. В
зв’язку з постійним збільшенням кількості приватних
автомобілів та нестачею місця для їх паркування водії
почали використовувати дитячий майданчик як
автостоянку. Щоб оберегти газони від повного
знищення під колесами автомобілів та гарантувати
безпеку дітям, мешканці звели загорожу з старих
автомобільних шин. Навколо відпочинкової частини
двору було вкопано 15 коліс, які відгородили її від
проїжджої частини. Діти прикрасили імпровізований
паркан, розмалювавши колеса різнокольоровими
фарбами.
Фото-10: Лозунгом громади БК є «Гуртуймося і
робімо самі своє життя кращим, бо ми того варті!”

Приємно відзначити, що до спільних робіт по облаштуванню двору проявляли інтерес все
більше людей. Щоразу долучались до роботи нові мешканці не тільки нашого, а і сусіднього
будинку. Особливо приємним фактом була активна участь в роботах по облаштуванню двору дітей
різного віку. Вони залюбки виносили сміття, білили дерева, розфарбовували старі дитячі атракціони
та колеса, носили воду і землю при висаджуванні кущів. Тепер діти не тільки самі нічого не ламають,
але й роблять зауваження гостям двору, щоб ті відносились до майданчика та зелених насаджень
бережніше. Результатом нашої спільної праці став затишний двір, в якому діти з усіх прилеглих
будинків розважаються та грають в спортивні ігри, а дорослі мають можливість відпочити та
поспілкуватись.
Такими є наші досягнення за три роки роботи будинкового комітету. Ми не зупиняємось на
досягнутому і плануємо ще багато чого зробити: провести заміну асфальтового покриття
прибудинкової території, відремонтувати вікна в під’їздах, замінити вхідні двері на металеві,
поставити сміттярки біля лавок, встановити тенісний стіл в дворі, відремонтувати, а частково
замінити поштові скриньки, встановити на подвір’ї альтанку тощо. А все починалось завдяки
Програмі розвитку ООН в Україні, яка дала нам не тільки матеріальну підтримку, а й дозволила
повірити в свої сили і навчила самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми утримання
будинку. І сьогодні хочемо сказати тим людям, які досі вагаються і очікують: „Гуртуймося і робімо
самі своє життя кращим, бо ми того варті!”
Голова ОСН «Будинковий комітет по вул. В. Стуса, 25», Г.Гринюк
Широке залучення членів громади сприяє покращенню якості життя, додає впевненості і доводить,
що кожен член громади важливий для досягнення спільної мети. Справжній прогрес можливий
лише коли громада залучена в процес розвитку. Програма розвитку ООН та місто Рівне підписали
Угоду про партнерство 17 червня 2004 року. З того часу, місто м. Рівне стало активним партнером в
процесі мобілізації місцевих громад, у період 2004-2009 виконало 10 проектів та започаткувало
підхід на базі громади, прийнявши муніципальну програму у 2009 році. Чотири проекти знаходяться
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на стадії завершення. Завдяки діяльності муніципальних центрів підтримки, що була спрямована на
розвиток спроможності, у період партнерства було засновано 34 організації на базі громади, що
об’єднують 9267 членів, серед яких 5519 жінок та 3748 чоловіків. Також, було засновано 73 шкільних
громадських організацій та одна мережа шкіл, що об’єднує 47 місцеві школи. Історія успіху ОСББ «Д.
Галицього 4» демонструє, як місцеві громади та місто застосовують підхід за участі громади.
Вставка – ІІ: ОСББ «Галицького 4» ремонтує дах спільними зусиллями
ОСББ «Галицького 4» було засноване в 2006. Головною метою було надання якісних послуг
та належної якості проживання членів об’єднання. Будинок був збудований в 1978. Жителі мали
багато ідей, як покращити будинок, але всі погодились, що реконстурція даху є пріоритетом №1.
Під час дощів вода потрапляла у шахти ліфтових відділень та у помешкання верхніх поверхів, що
призводило до частої зупинки ліфтів та перебоїв з електропостачанням. Все це пошкоджувало
електрику, погіршувало технічний стан ліфтів негативно впливало на здоров’я жителів будинку,
особливо людей похилого віку та дітей. В будинку проживало 375 жителів, з яких 110 –чоловіки,
195 – жінки, 55- діти.
Як наслідок, виникла критична ситуація з рубероїдною покрівлею. Під час дощів вода
потрапляла у шахти ліфтових відділень та у помешкання верхніх поверхів, що призводило до
частої зупинки ліфтів та перебоїв з електропостачанням. Разом з тим, постійно надходили скарги
про те, що квартири потребують ремонту, а без проведення ремонту даху цього зробити
неможливо. А члени об’єднання реально розуміли, що власних коштів на проведення ремонту
будинку не вистачає. Тому, загальними зборами було прийнято рішення ремонтувати дах та
звернутися по допомогу до Муніципальної програми врядування та сталого розвитку.
У 2006 році дізналися, що в місті Рівне діє
ПРООН/МПВСР. На загальних зборах об’єднання
працівники
Муніципального
відділу
підтримки
ознайомили мешканців із заходами Проекту,
реалізованими проектами. Але мешканці відразу не
повірили, що хтось може надати фінансову допомогу
на вирішення проблем будинку, яких було дуже багато.
Адже з моменту здачі будинку в експлуатацію його не
ремонтували. Як наслідок, виникла критична ситуація з
рубероїдною покрівлею. Разом з тим, постійно
надходили скарги про те, що квартири потребують
ремонту, а без проведення ремонту даху цього зробити
неможливо. А члени об’єднання реально розуміли, що
Фото-12: 150 членів громади об’єднали зусилля
для справи, яка принесла користь всім жителям власних коштів на проведення ремонту будинку не
будинку

вистачає. Тому, загальними зборами було прийнято рішення ремонтувати дах та звернутися по
допомогу до Муніципальної програми врядування та сталого розвитку. На той час вже було
відомо, що ОСББ «Шухевича-2» впроваджує проект «Покрівельник». У кінці 2007 року ми
звернулися у відділ підтримки проектів ООН, а у 2008 році подали заявку на грантову підтримку.
Скарженюк Валерій, член функціональної групи каже: «Станом на сьогодні роботи по
проекту завершені. Результатами впровадженого проекту є відремонтована покрівля площею
1250м2». Робчинська Алла, мешканка квартири 107 додає: «Реалізація проекту згуртувала
мешканців будинку, підвищила рівень свідомості та відповідальності за спільне майно.
Користь від реалізації проекту безпосередньо отримали
близько 150 осіб та
опосередковано всі мешканці будинку – 357 осіб. Члени ОСББ «Галицького - 4» висловлюють
вдячність Муніципальній програмі врядування та сталого розвитку за підтримку та надання
допомоги.
Похильчук Галина, голова правління ОСББ «Галицького 4»
Завершені проекти принесли користь та покрашили якість життя вигодо набувачів – чоловіків,
жінок і дітей. Навчальні умови в школах значно покращилися. Проект реконструкції спортивної
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зали, став першим проектом місцевої громади в м. Джанкой, який показав зразкове партнерство
місцевих громад, влади та ПРООН/МПВСР.
Вставка - ІІІ: ГО «Доброє Дєло» реконструювала спортивну залу і показала вигоди
партнерства
Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» №6 м. Джанкой – найбільший
навчальний заклад міста. В школі навчаються 840 дітей, що складає 20% всіх джанкойських
школярів. Будівля школи споруджена в 1967 році. За 42 роки капітальний ремонт не
проводився жодного разу. Найбільше ремонту потребувала спортивна зала. В результаті
багаторічного протікання даху, зіпсувалися стіни та підлога та на 90% дерев’яні віконні рами.
Через аварійний стан вікон, не дивлячись на наявність автономної котельні, не вдавалося
забезпечити необхідний температурний режим в приміщенні спортзали.
За рахунок коштів місцевого бюджету (95 тис. грн.) вдалося провести капітальний ремонт
і заміну даху. Але коштів на заміну вікон, прогнилої підлоги, фарбування, ремонт туалетів та
роздягалень в міському бюджеті не було. На виконання цих робіт необхідно було 150 тис. грн.
В будь-який момент, експлуатація зали могли заборонити рішення СЕС. Склалося критичне
становище і варіантів було небагато: чекати поки необхідні кошти з’являться в місцевому
бюджеті і проводити частковий ремонт спортивної зали, орендувати спортивну залу міського
будинку культури для проведення уроків фізкультури або шукати партнерів для проведення
ремонту спортивної зали. Громада обрала останній варіант.
Громада школи взяла участь у фінансуванні проекту і зібрала 10% його вартості,
Джанкойська міська рада внесла 45% вартості та 45% вніс ПРООН/МПВСР (за підтримки
Канадської агенції міжнародного розвитку).
Люди, сповнені натхнення почали вірити в
себе. На щорічній загальношкільній конференції в
жовтні 2007 року було прийнято одностайне
рішення розпочати пошук партнерів для спільного
проведення капітального ремонту спортивної зали.
Приймаючи це рішення, делегати конференції
розуміли, що поточним ремонтом проблему не
розвязати, а очікування появи коштів в місцевому
бюджеті в будь-який момент може спричинити
травми дітей.
Тільки завдяки проведенню
капітального ремонту в спортивній залі школи
можна було забезпечити безпечні умови навчання
Фото-13: Громада активно бере участь в
реалізації проекту, а особливо у сфері дітей і працівників школи, знизити витрати на
теплопостачання і покращити стан здоровя
моніторингу та нагляду
школярів. На конференції було прийнято рішення звернутися до міського голови Валерія
Синицького з проханням про підтримку проекту капітального ремонту спортивної зали.
Після
отримання
підтримки
від
Джанкойської
міської
ради
щодо участі в проекті ПРООН/МПВСР, директор школи зібрав увесь колектив. У зборах взяли
участь всі родини школярів. Щодо усіх питань, рішення ухвалювалисяь
поіменним
голосуванням. В результаті було прийнято рішення про створення громадської організації
«Доброє дєло», а директор школи Олександр Бочкала призначений головою.
Ми визначили суму добровільних внесків на реалізацію проекту, обрали групу активістів,
які б запезпечувалу успіх реалізації проекту. Також, ми створили тендерний комітет для
відбору найкращого підрядника для надання послуг. Вчителі фізичного вихоавання були
призначені відповідальними за постійний контроль за процесом ремонтних робіт, тому що
вони краще за інших знали вимоги, яким має відповідати спортивна зала. Відділ освіти
Джанкойської міської ради зі свого боку забезпечив виконання технічного нагляду за ходом
будівельних робіт.
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11 листопада тендерний комітет «Доброє дєло»
обрав ТОВ «Джанкойський будівельник» для
виконання робіт. Підприємство могло забезпечити
виконання всіх видів будівельних робіт і розпочати
роботоу без передплати за рахунок власних
ресурсів.
У травні 2009 було підписано тристоронню
угоду між ГО «Доброє Дєло», ПРООН в Україні та
Джанкойською міською радою для реалізації
проекту. Заплановано було провести ремонтні
роботи протягом літніх канікул, так щоб у вересні
діти могли відвідувати уроки фізкультури. cal culture.
Фото-14: Учні насолоджуються відвідуванням
Договір між ГО «Доброє Дєло» та ТОВ.
відремонтованої спортзали
«Джанкойський будівельник» був підписний в червні 2009, спеціалісти з відділу освіти
міської ради допомагали розробити угоду. Протягом 2008 громада збирала кошти для
реалізації проекту. Добровільні внески збирали голови батьківських комітетів. Всі добре
розуміли причину для збору коштів, тому конфліктів не виникало. Зібрані кошти – 15 тис. грн.
було перераховано контракторові для купівлі необхідних матеріалів. Ми отримали дозвіл від
Державного архітектурно-будівельного контролю і розпочав роботу. В червні 2009 ми
отримали перший транш від ПРООН. В результаті реалізації проекту ми отримли спортивну
залу з безпечними умовами для 840 учнів.
Завдяки нашій участі в ПРООН/МПВСР і співпрації з ГО «Доброє Дєло», Джанкойська
міська рада, маючи обмежені ресурси, зуміла розвязати гостру соціальну проблему аварійного
стану спортивної зали. Цей приклад є важливим для інших громад м. Джанкой.
На основі нашого досвіду реалізації проекту можна зробити деякі висновки про ключові
фактори успіху:
- Важливо, щоб ініціатива виходила від громади;
- Проект має бути ретально спланований перед початком реалізації;
- Важливо, щоб проектом керувала одна людина, яка має авторитет та підтримку
громади та огранізаторський досвід;
- При виборі підрядника, необхідно враховувати не лише його цінову пропозицію, але і
здатність забезпечувати весь обсяг робіт, наявний досвід та власні ресурси для
виконання проекту;
- Організація громади повинна мати не лише фінансову підтримку, але і в допомогу
спеціалістів на стадії підготовки юридичних документів, веденні технічного наляду за
якістю робіт;
- Важливо знати, що реалізація подібних проектів неможлива без проведення
передбаченої українським законодавством експертизи проекту капітального ремонту і
отримання дозволу на виконання будівельних робіт;
- Велике значення має професійний досвід бухгалтера громадської оргарнізації ;
Олександр Бочкала, директор школи-гімназії №6
Б) Фінансова підтримка місцевих проектів сталого розвитку здійснена за квартал
Протягом кварталу було проведено 58 переказів коштів для підтримки місцевих проектів
сталого розвитку в 14 містах-партнерах. Детальнішу інформацію наведено в таблиці далі.
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Кількість
переказів

Таблиця – IV: Фінансовий статус місцевих проектів сталого розвитку, що впроваджуються
місцевими партнерами, грн.

Місто

1.
2.
3.
4.
5.

Загальна перерахована сума на кінець 3-го Загальна сума до сплати у майбутньому
кварталу 2009 року у співфінансуванні
співфінансуванні
Фонд
Фонд
Посо- Фонд Міські Фонд Фонд
Посо- Фонд Міські
ПРООН КАМР
льство ШАРС ради
ПРООН КАМР
льство ШАРС ради
НорНорвегії
вегії

Кіровське
Долина
Кагарлик
Саки
Рівне
Новоград6. Волинський
7. Вознесенськ
8. Тульчин
9. Джанкой
10. Миколаїв
11. Нововолинськ
Івано12. Франківськ
Могилів13. Подільський

12
4
4
6
5

0
0
52848
0
43254

0
0
0
99792
0

13439
0
0
0
0

2936
3715
0
0
0

1
6
6
5
3
3

0
0
0
0
62819
52,81

0
0
0
141561
0
0.00

0
0
0
0
0
0.00

2

0

0

0

8247
2321
2321
0
0
0.00
5202
2

2

10327
5

0

0

0

14. Рубіжне

0
58
#R

Разом

0
3150

0
0
0
241353 1343 1667
1,434,062

24563 70000
28906
0
56031 4261
10049
0
12976 6518
7000
0
0
34826
0
34826
0
12131
0
94228 4739
56,002 5,09

0
0
0
19281
0
0
0
0
60728
0
0.00

0

0

0

20655

1664
5

0

0
33931
69752 3508

76148 42638
0
1708
0
0
0
0
0
0
9299
0
0
0
1315
0
1315
0
0
0
0
0.00 0.00
6936
0
3
0

0
25354

0

0
0
761 6270
2,982,937

171179
124135
60645
192119
195543
60000
197351
197351
80977
71099
6,222.7
225430
110614
33931
167537

Фактично було перераховано 1434062 грн., з яких 22% надійшло з фонду ПРООН, 12% - з
фонду ШАРС, 17% з фонду КАМР, 1% від Посольства Королівства Норвегії, та 48% від міст-партнерів.
Статус виконання проектів за весь період реалізації Програми відображено в Таблиці-V.
Таблиця – V: Статус реалізації проектів (до кінця 3-го кв. 2009)

№

Рік

Кількість
схвалених
проектів

1
2
3
4
5
6

2004
2005
2006
2007
2008
2009

11
12
39
77
33
53

*

РАЗОМ

225

Статус фінансового виконання
Програми
Середній
Повністю
75Менше
статус
завершені 90%
50%
виконання
,%
11
0
0
100.0
12
0
0
100.0
100.0
39
0
0
100.0
77
0
0
100.0
33
0
1
0

9

44

31.0

172

9

45

*

З 225 ініційованих проектів, повністю завершено 172 проекти, 9 проектів виконано на 75 – 90%
та 45 проекти - на менше 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
партнерство та використання інформаційних технологій. 317 учасників та учасниць з
МВП/ОГ/мереж/міст розширили свої знання щодо підходів Програми за допомогою різних
орієнтацій них сесій, тренінгів, ознайомчих візитів, конференцій, семінарів. Деталі щодо цих заходів
наведені в таблиці.

20

ПРООН Муніципальна програма врядування та сталого розвитку

Третій квартальний звіт 2009

Заходи для розвитку людських ресурсів організовуються Програмою для розбудови
потенціалу зацікавлених сторін на різних рівнях для покращення управління за участю громад для
сталого розвитку. Загалом, протягом кварталу було організовано 12 заходів по розвитку людських
ресурсів, з них 8 було проведено муніципальними відділами підтримки міст-партнерів та 4 - відділом
управління проектом у м. Київ. В них взяло участь 317 учасників, з яких 61% становили чоловіки та
39% - жінки (див. Таблицю - VII).
В цьому кварталі, багато експертів вказували, що унікальний досвід МПВСР потрібно
поширити серед міст України.
Таблиця VIІ: Заходи з розвитку людських ресурсів (липень -веренсень 2009)*
№

Заходи із розвитку людських ресурсів

1

Тренінги
Інформування про сталий розвиток, ЦРТ,
ВІЛ/СНІД, ґендер, лідерство
Управління проектами (для фокусних груп щодо
проектів громад)
Створення та функціонування ОСББ та інших
організацій громад
Оглядові візити/дослідницькі тури
Конференції/семінари/круглі столи
Всього

а
б
в
2
3

Кількість
заходів,
проведених:
МПВСР
МВП
5
4

Кількість учасників
Чол.
98

Жін.
148

Всього
246

1

6

6

12

3

17

51

68

75
26
1
125

91
41
3
192

166
67
4
317

1
2
1
8

3
1
4

* Кількість учасників та учасниць подається без повторень

Заходи для розвитку людських ресурсів, проведені відділом управління проектом
Тренінги по створенню і функціонуванню ОСББ та інших видів організацій громад були
проведені для розвитку вмінь цільових груп.
Створення та функціонування ОСББ та інших організацій громад
22-23 серпня в в приміщенні Нововолинської філії Тернопільського національного
економічного університету відбувся дводенний навчальний тренінг для голів та членів правлінь
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Нововолинськ.
Організацію та проведення тренінгу забезпечили ПРООН/ МПВСР та Управління економічної
політики та інвестицій Нововолинської міської ради. Тренінг було проведено Леонідом Туловським,
експертом ПРООН/МПВСР з управління якістю.
Відкриваючи тренінг перший заступник міського голови Юрій Єлева розповів про досягнення
м. Нововолинськ в сфері надання житлово-комунальних послуг.
«Люди об’єднуються заради покращення умов
проживання, а це і проведення ремонтів та інших
покращень у будинках, встановлення лічильників обліку
теплової енергії, встановлення дитячих майданчиків
тощо. Активно працюють ОСББ і в плані залучення
коштів громади. Так Асоціація ОСББ «Містечко» лише за
два роки своєї діяльності змогла залучити близько 500 000
грн., спрямувавши їх на покращення умов проживання в
будинках, жителі яких створили ОСББ, що стали членами
асоціації. Місто теж старається сприяти становленню
та розвитку ОСББ. Проводяться круглі столи, наради,
виїзні засідання робочих груп, тренінги, оглядові візити. На
Фото-16: Близько 20 % загальної житлової
результати вашої діяльності до нас приїжджають площі багатоквартирних будинків міста
подивитись управлінці та представники об’єднань з інших Нововолинськ перебувають в управлінні ОСББ і
набагато більших міст, таких як Кременчук та Львів. І управління покращиться внаслідок подібних
тренінгів
навіть на нараді в Міністерстві з питань
Житлово-комунального господарства України були відмічено результати роботи зі створення ОСББ
у трьох містах України – серед них є і Нововолинськ», зазначив Юрій Єлева.
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За словами однієї з учасниць тренінгу – Мирослави Жук– голови ОСББ «Оберіг»: «Тренінг був
дуже актуальний! Сподобалась інформація щодо законодавства, що регулює діяльність ОСББ. Все
було доступно роз’яснено, як для «нормальної людини», не з наукової точки зору, а простими
словами. І кожен не маючи спеціальної технічної чи юридичної освіти, абсолютно чітко все розумів.
Найбільше запам’яталась інформація про те як правильно розрахувати заробітну плату
прибиральниць та інших найманих робітників, як правильно робити розрахунок витрат на
утримання будинку. І я це буду застосовувати у власній практиці та діяльності ОСББ».
12-14 вересня проведений тренінг для розвитку спроможності представників ОСББ та БК м.
Івано-Франківськ. Оксана Реміга, старший програмний менеджер ПРООН, Ірина Скалій, менеджер
проекту ПРООН/МПВСР та Леонід Туловський, спеціаліст ПРООН/МПВСР з управління якістю сприяли
проведенню тренінгу. Тренінг проведений за підтримки Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва. 80 осіб взяли участь у двох тренінгах.
28 серпня Леонід Туловський, спеціаліст ПРООН/МПВСР з управління якістю провів тренінг по
ОСББ, в якому взяло участь 25 лідерів громад з 12 ОСББ в м. Саки (АР Крим) по тлумаченню
законодавства по ОСББ, реєстрації та ефективному управлінню ОСББ.
Вставка -IV: Тульчин на Могилів-Подільський (Вінницька область) приймали представників
зі Східної та Південної України в ході ознайомчого візиту
Близько 30 місцевих посадовців зі Східної та Південної України відвідали міста Тульчин та
Могилів-Подільський 20-21 липня з ознайомчим візитом, який було організовано ПРООН/МПВСР
за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Учасники візиту надали
рекомендації для покращення надання муніципальних послуг, ці рекомендації наведено
далі.Міські голови та посадовці вивчили досвід мм.
Тульчин та Могилів-Подільський в застосуванні підходу
до місцевого розвитку за участі громади, досвід громад у
співпраці з МПВСР та ознайомилися з історією та
культурою Західної України (Вінницька область). Цей
досвід був дуже цінним для тих, хто починає співпрацю з
ПРООН/МПВСР для мобілізації місцевих громад та
покращення якості життя мешканців. Це стало
центральною темою останнього ознайомчого візиту
місцевих посадовців зі Східної та Південної України, в
якому взяли участь представники міст Вознесенськ
(Миколаївська область), Ржищів (Київська область),
Первомайське, Зуя (АР Крим), Ізюм (Донецька область),
Фото - 16: Могилів-Подільський міський
голова Михайло Саволюк вітає делегацію Бахчисарай, Щолкіне, Джанкой (АР Крим), Лисичанськ та
ознайомчого візиту, яку очолює Ірина Скалій, Рубіжне (Луганська область).
менеджер проекту ПРООН/МПВСР.

Найголовніші 4 практики, що були виділені учасниками
візиту до мм. Тульчин та Могилів-Подільський:
1. Робота реабілітаційного центру «Ангел Надії» в м.
Могилів-Подільський. Центр забезпечує юридичну,
соціальну, медичну підтримку дітям з обмеженими
фізичними
можливостями
та
допомогає
соціалізуватися та інтегруватися у звичайне життя.
Центр є прикладом єдності громадськості, місцевої
влади, ПРООН, благодійних організацій в
заснуванні та роботі центру.
2. Заснування громадської організації «Тульчинське
земляцтво», що об’єднує людей родом з м. Тульчин
та дозволяє їм інвестувати в місцевий соціально- Фото - 17: Учасники відвідали реабілітаційний
центр Ангел надії
економічний розвиток.
3. Офіційний веб-сайт Могилів-Подільської міської ради (http://www.misto.mogpod.com.ua/), що
надає регулярну, прозору інформацію для міських посадовців, мешканців міста, інвесторів та
ін.
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4. Проекти по енергозбереженню в дитячих садках м. Тульчин (ГО «Все для дітей» та ГО
«Тульчинка»). В дитячих садках було встановлено нові метало-пластикові вікна, що дають
можливість значно зменшити енерговитрати, знизити вартість ремонтних робіт та покращили
умови перебування у садочках.
Учасники також надали рекомендації для органів місцевого самоврядування з покращення якості
надання громадських послуг в містах України:
1. Створювати на офіційних веб-сторінках розділ, що буде присвячений землякам, що
працюють в інших містах або за кордоном. Розробити механізм, що надасть змогу робити
фінансові та інші внески для міського розвитку.
2. Підрахувати кількість дітей з обмеженими фізичними можливостями в місті. Зробити
дослідження, що виявить потребу в створенні реабілітаційного центру.
3. Місцева інформаційна політика – потужний ресурс для міського розвитку. Офіційний вебсайт міської ради має бути оснащений новими технологіями електронного врядування,
має бути інтерактивним та зручним для користування. Для того, щоб мешканці міста були
освіченими та мобілізованими, сайт має регулярно інформувати читачів з питань змін
законодавства, громадських заходів міської ради та ін.
В 2009 році ПРООН/МПВСР провела два ознайомчих візити «Схід-Захід» для досягнення
єдності між сходом і заходом України та надання їм можливості поділитися досвідом в застосуванні
підходу за участі громади. Перший візит проведено до міст Кіровське та Артемівськ 4-5 червня 2009
року. Серед учасників було проведено опитування, яке допомогло виділити ключові інноваційні
практики місцевого самоврядування:
Зокрема, 5 ключових практик, що були відзначені учасниками візиту до міст Кіровське та Артемівськ:
1. Робота Асоціації Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка обєднує 13 ОСББ (у
вересні 2009 р). Організація успішно представляє спільні інтереси 4200 мешканців, наймає
персонал для обслуговування спільного майна та надає мешканцям послуги високої якості.
2. Електронна карта міста Кіровське (www.kirovskoe.com.ua) - ефективна гео-інформаційна
система міста, що є інструментом комунальних підприємств, навчальних та бізнесових
організацій міста. Карта дозволяє тестувати інновації в сфері ЖКГ.
3. Сдача в концесію енергопостачальних підприємств м. Артемівськ. Міська рада Артемівська
була першою в Україні яка підписала угоду про надання в концесію підприємства
енергопостачання Литовський компаннії на період 40 років.
4. Робота з питаннями інвестиційної привабливості міста Артемівськ.
5. Угода про соціальну відповідальність між шахтою «Комсомолець Донбасу» та міською радою
міста Кіровське. Згідно угоди, підприємство має забезпечувати фінансові ресурси для
навчальної, медичної, культурної та інших сфер діяльності.
Також, учасники надали рекомендації для органів місцевого самоврядування з покращення якості
надання громадських послуг в містах України:
1. Посилити зв’язок між громадами та мешканцями, ЗМІ, організовувати особисті зустрічі,
друкувати брошури та інші інформаційні матеріали для створення ефективного власника
житла.
2. Враховувати переваги надання підприємств житлово-комунальної сфери в концесію.
3. Сформувати відділи міських рад, що відповідатимуть за мобілізацію громад, підтримку
громадських ініціатив, інформування громадськості з питань законодавства в сфері ЖКГ,
заходів міської ради та ін.
Заходи розвитку людського потенціалу,,що були проведени Муніципальними відділами підтримки:
- Муніципальними відділами підтримки було проведено тренінги для функціональних груп в м.
Івано-Франківськ для 18 чоловік, в м. Рубіжне на 19 чоловік та в Кіровському на 8 чоловік.
- МРСР проведена в м. Івано-Франківськ, в якій взяло участь 130 осіб.
- Ознайомчий візит в м. Долина організовано МВП міста Рубіжне ;
- Кругли стіл, організований працівниками МВП міста Рубіжне «Міста-побратими: минуле та
майбутнє» в контексті співпраці з містом Долина.
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Працівники МВП міста Рівне організували ознайомчу екскурсію для місцевих громад, що
реалізують проекти ПРООН/МПВСР з відвіданням міських проектах, що вже були втілені;
Працівники МВП м. Рубіжне заснували Ґендерну школу для 12 волонтерів. Заняття проводяться
учасницями тренінгу «Ґендерний аналіз для учасників програм місцевого самоврядування», що
впроваджується ПРООН/МПВСР.

2.1.5 Громадська поінформованість про ґендер
Тренери по гендерному аналізу заснували ґендерну школу в м. Рубіжне
11-12 червня, 27 вчителів з 9 міст та селищ-партнерів отримали користь від тренінгу по гендерному
аналізу, проведеному в м. Бахчисарай (АР Крим). ПРООН/МПВСР організувала тренінг за підтримки
Канадської агенції розвитку та співробітництва. Тренінг навчив вчителів робити внесок в розвиток
місцевих громад шляхом інформування широкого загалу про ґендер. Тренер Наталя Кургановська та
Ніна Твєрдохлєб з проекту «Вповноважувальна освіта» провели тренінг.
Учасниці розширили знання про ґендер, спряння ґендерній рівності в міжнародному,
європейському та українському законодавстві, Сімейному та Трудовому Кодексах України. Учасниці
з м. Рубіжне Лариса Самойлова, вчитель, Ірина Чумак (психолог) та Олена Гейко (заступник
директора) організували ґендерну школу для 12 волонтерів, що представляють всі школи м. Рубіжне.
Після тривалого теоретичного та практичного тренінгу, волонтери стануть ґендерними
уповноваженими для допомоги вчителям у питаннях ґендерної освіти в школах.

2.2

Менеджмент та єфективність
2.2.1

Партнерства / Зв’язки

Впродовж кварталу Програмою було докладено зусиль для налагодження партнерства для
подальшої спільної діяльності:
З Канадською агенцією міжнародного розвитку
• 18-19 серпня в м. Євпаторія (АР Крим) було презентовано діяльність та умови партнерства з
ПРООН/МПВСР. Ірина Скалій, менеджер проекту та Микола Смірнов, спеціаліст з
демократичного врядування оцінили потенціал міста в контексті партнерства з Програмою
та зустрілися з директорами шкіл та дитячих садочків в Євпаторії, потенційними громадами
для реалізації проектів сталого розвитку;
• 25-28 серпня спеціалісти ПРООН/МПВСР відвідали Красногвардійське, Первомайське, Зуя,
Нижньогірський - чотири селища міського типу АР Крим, які стали новими партнерами
Програми, де мали зустрічі с представниками органів місцевого самоврядування, відвідали
місцеві організації жителів (громад) та обговорили питання покращання їхнього
інституційного потенціалу. Також було створено систему управління інформацією в усіх
селищних радах.
• 28 серпня Леонід Туловський, спеціаліст з управління якістю ПРООН/МПВСР, провів
навчальний семінар для 25 представників з 12 ОСББ міста Саки, метою якого було навчити
учасників семінару застосовувати норми законодавства, що регулюють створення та
діяльність ОСББ та використовувати найкращі практики з управління, фінансового
планування та обслуговування спільного майна.
Зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва
• 29 липня Мануель Еттер, директор ШАРС, Олена Литвиненко, координатор програм ШАРС та
Олена Урсу, спеціаліст ПРООН/МПВСР з питань врядування та сталого розвитку, провели
зустріч з питань підготовки проектної документації для нового під-проекту МПВСР за
підтримки ШАРС.
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З іншими проектами ПРООН та агенціями ООН
• 23 вересня було проведено брифінг серед програм кластеру «Місцевий розвиток» для пана
Олів’є Адама, Координатора системи ООН, Постійного представника ПРООН в Україні. Ірина
Скалій, менеджер проекту ПРООН/МПВСР презентувала результати діяльності Програми,
прогрес та плани по втіленню підходу за участю громадян в містах-партнерах.
• 25 вересня Програма розвитку та інтеграції Криму (ПРІК) проводила Координаційну зустріч
донорів. Представники міжнародних організацій обговорювали поточну діяльність та плани
на майбутнє. Ірина Скалій, менеджер проекту ПРООН/МПВСР презентувала діяльність
кримських міст-партнерів.
• 26-27 серпня, під час візиту Рікарди Рігер, Директора ПРООН в Україні, Володимир Хомко,
міський голова м. Рівне розповів делегації про діяльність міста в рамках проекту
ПРООН/МПВСР. Від початку партнерства в 2004 році, м. Рівне впровадило 10 місцевих
проектів громад та втілило підхід за участю громади, прийнявши відповідну муніципальну
програму в 2009 році. Вартість втілених проектів в м. Рівне сягла 1,4 млн грн.

2.2.2. Результати комунікаційних заходів
Розповсюдження інформації протягом року відбувалося у різних формах та на різних рівнях.
Даних розділ підсумовує їх у формі переліку комунікаційних заходів, публікацій, інтерв’ю і т.д.
A) ЗМІ та інформація
Протягом кварталу відділом зв’язків з громадськістю ПРООН та МВП було відстежено 37
медіа-згадок про заходи Програми, 9 з яких були національного рівня, та 28 – місцевого. Найбільш
популярним засобом передачі інформації про заходи Програми залишаються газети (48.65%),
офіційні веб-сторінки (27.0%), іншими джерелами передачі інформації є телебачення та
радіопрограми. Загалом, з 2004 р. – періоду початку діяльності Програми було відстежено 1232
медіа-згадки.

1
2
3
4

Газети
Радіо
ТВ
Веб
Всього

1
8
9

2
4
6
8
20

2
1
1
4

Калинівка

Галич

Рівне

Рубіжне

ЗМІ

ІваноФранківськ

№

Національні

Таблиця – VIII: Кількість медіа-згадок (2009)

1
1
1
2

1
1

1

Разом
3
кв.

З 2004

5
5
9
18
37

424
230
257
321
1232

Більшість заходів місцевого рівня висвітлювалися у ЗМІ місцевого рівня з одночасним
пропагуванням підходу, орієнтованого на громаду, наприклад, створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, спільні заходи місцевого управління та громади, тренінги та візити,
організовані для вигодонабувачів Програми і т.п.

B) Дослідження та публікації
(1) Шкільні підручники з енергозбереження для дітей м. Новоград-Волинський було
надруковано з використанням промо-слоганів та навчальною інформацією з питань
використання енергоресурсів, пом’якшення клімату та ін (за підтримки ШАРС).
(2) DVD диск ПРООН, “На сходинку вище: як українські громади допомагають самі собі” було
розмножено (55 копій) (за підтримки КАМР).
(3) Квартальний звіт про заходи проекту – 30 копій
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http://msdp.undp.org.ua/data/publications/qpr_2_2009_ukr.pdf

2.2.3 Мобілізація та використання ресурсів
Даний розділ зосереджується на питаннях ресурсів, залучених з різних джерел для
впровадження Програми та використанні цих ресурсів на різні напрямки її діяльності.
Загалом, до кінця третього кварталу для проведення заходів Програми було мобілізовано
1,188,031,84 дол. США, включаючи 100.00 тис. дол. США, наданих ПРООН , 14.46 тис. дол. США –
Посольством Норвегії, 222.88 тис. дол. США, наданих ШАРС, 560.47 тис. дол. США наданих КАМР та
291.21 тис. дол. США – внесено містами-партнерами як спів-фінансування.
Таблиця - IX: Мобілізація та використання ресурсів отриманих в розрізі донорів, дол. США*
#

Донор

1

Рівненська міська рада

2

Новоград-Волинська міська
рада

3

Бюджет на
2009

Витрати в
1-му кв.
2009

Витрати в
2-му кв.
2009

51,431.82

Витрати в
3-му кв.
2009

Разом

Викона
ння, %

16,359.26

16,359.26

31.81

170.00

0.00

0.00

18,657.89

Українська міська рада
Могилів-Подільська міська
рада

19,821.03

2,631.22

2,631.22

2,119.92

627.33

627.33

7

Нововолинська міська рада

8,126.55

7,034.73

7,034.73

86.56

8

Миколаївська міська рада

22,354.34

11,897.03

11,897.03

53.22

9

Долинська міська рада

14,157.42

3,716.08

3,716.08

26.25

29,591.00

12,616.58

12,616.58

42.64

4
5
6

3,051.28

3,100.00

3,051.28

16.35

Кіровська міська рада
Голопристанська міська
рада

0.00

0.00

13.27
29.59

10 Сакська міська рада
Івано-Франківська міська
11 рада

19,001.31

12 Джанкойська міська рада

27,975.47

15,731.86

15,731.86

56.23

13 Кагарлицька міська рада

16,267.37

7,207.93

7,207.93

44.31

14 Тульчинська міська рада

23,736.04

3,203.48

3,203.48

13.50

15 Вознесенська міська рада

30,932.21

4,326.26

4,326.26

13.99

16 Рубіжанська міська рада

2,770.72

0.00

0.00

0.00

0.00

17 ПРООН **

100,000.00

13,828.08

415.92

48,556.89

62,800.89

62.80

18 ШАРС**

222,885.28

25,907.56

62,129.25

80,299.22

168,336.03

75.53

19 Посольство Норвегії**

14,459.98

1,669.47

1,669.47

11.55

20 КАМР**

560,473.49

107,338.00

100,090.10

76,094.93

283,523.03

50.59

1,188,031.84

150,332.19

162,635.27

291,765.00

604,732.46

50.90

Всього
*
**

з GMS
Включаючи забов’язання

Протягом 3-го кварталу було витрачено 604.73 тис. дол., (включаючи зобов’язання). Загалом, з
початку 2009 це складає 50,90% виконання.
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2.2.4 Оглядові місії Програми
Протягом кварталу ПРООН та донори переглянули та провели оцінку операційних аспектів та
менеджменту Програми. Така оцінка була корисною для підвищення ефективності Програми.
Наступні пункти описують питання детальніше:
26 серпня міський голова Володимир Хомко зустрівся з Директором Програми розвитку ООН в
Україні Рікардою Рігер.
Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо розширення співпраці за програмою
ПРООН та започаткування нових проектів. Пані Рігер також зазначила, що високо цінує ті зусилля,
яких докладає влада міста для якісного виконання проектів ПРООН, і розуміє, що у часи фінансової
кризи співфінансування цих проектів міською владою вимагає від керманичів Рівного серйозних
зусиль.

Фото-18: Володимир Хомко, міський голова м. Рівне та Рікарда Рігер,
директор ПРООН в Україні

Еркан Мурат, виконуючий обов’язки директора
ПРООН в Україні відвідав місто-партнер МПВСР м.
Кіровське (Донецька область). Делегація зустрілася з
мером м. Кіровське паном Віктором Мандрусом та
громадою ОСББ № 21 в приміщенні офісу Асоціації
ОСББ, що виконував проект реконструкції
підвальних
розгалужень
за
підтримки
ПРООН/МПВСР.
Сергій
Полисюк, заступник
міського
голови
Кіровського
презентував
організацію громади. Нейла Дашковець, голова
Федерації ОСББ та інші члени організації
презентували діяльність Федерації та досвід роботи
Фото-19: Учасники зустрічі під час візиту до м.
у м. Кіровське.
Кіровське
Учасниками зустрічі також були Оксана Реміга, старший програмний менеджер ПРООН, Ірина
Скалій, менеджер проекту ПРООН/МПВСР, Джейсинг Сах, Міжнародний менеджер проекту
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Віктор Мандрус, Кіровський міський голова,
Сергій Полисюк, заступник міського голови та муніципальний координатор ПРООН/МПВСР в
м. Кіровське, Пахомов Владислав, директор департаменту міського розвитку, м. Кіровське та
Тетяна Кудіна, програмний асистент ПРООН.
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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:
•

•
•
•
•

Висока зацікавленість та готовність місцевих партнерів брати зобов’язання у заходах,
спрямованих на вдосконалення та сертифікацію послуг органів місцевого самоврядування.
Міста наполягають на більш активній роботі по обміну знаннями, зокрема у сферах
управління якістю муніципальних послуг/ISO, стратегічного управління, надання
адміністративних послуг.
Через підвищення ціни на енергоносії, міста демонструють високу зацікавленість в обміні
знань та досвіду у сферах енергозбереження та заходів для енергоефективності.
Завдяки постійному навчанню, яке проводить команда МПВСР, працівники МВП накопичили
значний досвід та вміння і можуть виступати як ресурсні особи в сфері підходу місцевого
розвитку за участі громад.
Міжмуніципальна співпраця виявилася ефективним механізмом для встановлення
горизонтальних зв’язків на різних рівнях та дозволяє розповсюдити успішний досвід підходу
за участі громади.
Місцеві партнери виразили високий попит на тренінги по децентралізації.
Б) У процесі реалізації Програми виникають труднощі, особливо пов'язані з таким:

•
•
•
•

Через фінансову кризу, деякі міста змушені обмежити кількість проектів, які вони можуть
підтримати.
Відсутність професійної точної оновленої інформації по законодавству щодо фінансових та
інших аспектів організацій громад.
Високий попит на проекти громад, що призводить до високої конкуренції.
Низький рівень готовності членів деяких громад брати відповідальність за свою власність та
створювати сталі форми орагінацій (таких, як об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків, обслуговуючі кооперативи), надання переваги простішим формам самоорганізації
населення.

3.2. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
У 4-му кварталі Програма зосереджуватиметься на наступних заходах:
• Підвищення потенціалу центральних органів влади щодо децентралізації фіскальних та
адміністративних повноважень для підтримки місцевого розвитку, зокрема через організацію
публічного заходу присвяченого якості води.
• Зміцнення потенціалу органів місцевої влади щодо прозорого визначення та реалізації
стратегій місцевого розвитку, надання громадських послуг та сприяння місцевому економічному
розвитку.
• Сприяння передачі знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування щодо надання громадських послуг на місцевому рівні.
• Підвищення потенціалу громад реалізувати покращення умов соціального, економічного та
екологічного середовища через підтримку проектів громад.
• Зосередження на підпроекті за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва в
АР Крим в рамках КАМР.
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№

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1

Мета

Кіровське
ОСББ "Гірнятський 1"
ОСББ " Гірнятський 4"
ОСББ " Гірнятський 10"
ОСББ "Молодіжний 15"
ОСББ "Панфіловців 32"
ОСББ "Панфіловців 34"
ОСББ "Шахтарська 33"
ОСББ "Шахтарська 51"
ОСББ "Молодіжний 5"
ОСББ "Об’єднаний"
ОСББ "Аквамарин"
ОСББ "Шахтарська 35"
ОСББ "Молодіжний 12"
ОСББ "Леніна"
Міська рада
Долина
Джерело життя вулиці
Замкової
ОСББ "Під липою на
Пушкіна, 8"
ОСББ "Затишна оселя на
незалежності, 2"
Міська рада
Кагарлик
Громадська рада дит
садку «Ромашка»
ОСББ "Оберіг"
ОСББ "Надія плюс"
Саки
ОСББ-45
ГО "Наш дім"
ГО "Родина"
ГО "Октябрський»"
ГО "Привокзальний"
Рівне
ОСББ Семко
ОСББ Газда
ACMH Magirus
ГО Сяйво добра
Новоград-Волинський
ГО "Морський"
ОСББ "Звягель"
Міська рада
Вознесенськ
ОСББ "Радужний"

Номер трансакції

Деталі щодо фінансових трансакцій для ініціатив сталого місцевого розвитку, грн. (за перші три квартали
2009 р.)
Загальна перерахована сума до червня
2009
Пос-во
ПРООН КАМР Норвег
ії

ШАРСМіська ПРООН КАМР
рада

879.6
880.4
1608.4
1001.2
1755.2
1755.2
1552.4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1256.0
1045.6
1352.0
1609.2
1680.0

Загал
ьний
статус
викон
Міська ання
рада
(%)

Загальна сума до сплати у майбутньому
фінансуванні

1319.4
1320.6
2412.6
1501.8
2632.8
2632.8
2328.6
1884.0
1568.4
2028.0
2413.8
2520.0

Посво
ШАРС
Норв
егії
4983.2
4987.6
9115.2
5672.4
9944.8
9944.8
8796.8
5924.8
7660.8
9118.0

7474.8
7481.4
13672.8
8508.6
14917.2
14917.2
13195.2
7117.6 10676.4
8887.2
11491.2
13677.0
9520.0 14280.0
14000.0 14000.0
12000.0 18000.0

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

70000.

1

7000.0

1

11406.2 11406.2

1
1

10500.0 10500.0

59500.0 59500.0

0.2

8250.0

46750.0

0.2

2
1
1

1

1.0
64634.9 64634.9

0.2

45464.4

47005.6

770.4

9503.6

0.9

4391.8
2992.2

5367.8
3657.1

24887.0
16955.8

30417.4
20723.8

0.2
0.2

19454.0
48977.0
52438.0
7500.0
63750.0

0.2
0.2
0.2
0.9
0.2

5163.6
7791.9
74587.5
108000.

0.9
0.9
0.2

32989.6
60000.0 60000.0

0.2

22048.8 33073.2

0.2

3145.1
8643.0
9254.0
67500.
11250.

1
1
1
2
1
2
2
1

7000.0

3844.0
8643.0
9254.0
67500.
11250.

15490.6
23375.9
4387.5

46471.7
70127.8
13162.5

20153.0
48977.0
52438.0
7500.0
63750.0
1721.2
2597.3
24862.5
36000.0

8247.4
70000.0

1

3890.8
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ОСББ "Будинок
газовиків"
7.3 ОСББ "Метеор сервіс"
7.4 ОСББ "Дім Надія"
ОСББ "Залізничник
7.5
Вознесенську"
7.6 ГО "Берегиня"
8. Тульчин
8.1 ГО "Веселка"
8.2 ГО "Дитячий добробут"
8.3 ГО "Оленка"
8.4 НГО Все для дітей
9. Джанкой
ГО "Ритм" міської
9.1
школи торгівлі
ГО "Добра справа"
9.2
школи № 6
ГО "Топольок" дит садку
9.3
№38
10 Миколаїв
10.1 ОСББ "Авіатор"
10.2 ОСББ "Наш дом-25"
11 Нововолинськ
11.1 ВК "Гірник Волині"
11.2 ВК Світанок
12 Івано-Франківськ
ГО на Вовчанецькій
12.1
208A
ГО Охоронна рада
12.2
Первосвіт школи № 6
13 Українка
7.2

13.1

1
1
1

5574.4
1388.4
6274.4

8361.6
2082.6
9411.6

31588.4 47382.6
7868.4 11802.6
35554.8 53332.2

0.2
0.2
0.2

1
1

1915.2
4174.4

2872.8
6261.6

10852.0 16278.0
23654.8 35482.2

0.2
0.2

5911.8 7225.5
15187.5 18562.5
9000.0
9000.0

33500.1 40944.6
86062.5 105187.5

0.2
0.2
1.0
1.0

1
1
1
1
2

60561.9

60561.9

6729.1

6729.1

0.9

2

60750.0

60750.0

6750.0

6750.0

0.9

1

20249.4

47248.6

67498.0

0.2

9257.2
61842.0

0.9
0.2

6222.7

0.9
1.0

2
1

55543.0
7275.6

2
1

45819.9
7000.0

5091.3

37277.6 121152.2

0.2

1

24064.1

32085.4 104277.6

0.2

13770.0

0.9

ГО Батьківська турбота
Рубіжне
ОСББ "Єдність Рубіжне"

1

15
15.1
15.2

14.1

56002.1

27958.2

2

14

83314.4 6171.4
10913.4 41228.0

1

Будівельник Українки
ОСББ "Житловий
комплекс Дніпро"
Могилів-Подільський

13.2
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103275.
0

20655.
0
16645.1
4055.4

96844.0

4956.6

1.0
14352.0

14352.0

ОСББ "Наш квартал"

7247.0

7247.0

15.3

ОСББ "Наш квартал-2"

4100.0

4100.0

15.4

ОСББ "Наш квартал-2"

8232.0

8232.0

315015.9

Разом
58

241353.4

13439.2 166734.1 697520.3 350861.0 253545.7

1434062.8

32

76148.4 627004.9 1675377.3

2982937.2

0.3
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Додаток- II
Деталі щодо підпроекту, що впроваджується за підтримки
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва
ПРООН/МПВСР запроваджує компоненту ШАРС «Забезпечення умов учасницького управління та розвитку
в міських зонах». Загальною метою Проекту є «Процес муніципального управління та розвитку
централізовано та посилено шляхом інтегрування учасницького підходу; встановлено чіткі взаємозв’язки з
регіональною владою та стимульовано співпрацю між задіяними містами».
A)

Територія, охоплена заходами Програми

В цьому напрямі ПРООН/МПВСР функціонує в наступних містах:
1) міст Саки, Джанкой, Щолкіне та Бахчисарай - в АР Крим;
2) міст Тульчин, Калинівка та Могилів-Подільський - у Вінницькій області.
3) містах Івано-Франківськ, Долина (Івано-Франківська область), Новоград-Волинський
(Житомирська область), Вознесенськ (Миколаївська область), Гола Пристань (Херсонська область),
Кіровське (Донецька область).
В) Діяльність програми
Стислий опис схвалених проектів громад підтриманих Коміетом відбору проеків за підтримки
ШАРС

№

1

2
3
4

ОЖ/Мережа
Долина
ОСББ "Затишна оселя на
Незалежності, 2"
Вознесенськ
ОСББ "Залізничник
Вознесенську"
ГО "Берегиня" Дит. садку № 5
Тульчин
ГО "Дитячий добробут"
Разом

Розподіл вартості в (грн.)
між
ШАРС

Міська
рада

ОЖ/М
ережа

Виго
дона
бува
чі

Мета

Загальн
а
вартість
(грн
'000)

Ремонт
підлоги

162360

70000

70000

22360

235

Ремонт
даху
Ремонт
туалетів

40097

12767

19151

8179

16

109559

27830

61736

19993

1403

Вікна
*

252200
564216

101250
211847

123750
274637

27200
77732

287
1941

Загальна вартість цих проектів складає 564216 тис грн.., з яких внесок ШАРС становить 211847 тис грн..
(37% загальної вартості проекту). Проекти принесуть пряму користь 1941 місцевим жителям.

Кількість
переказів

Таблиця: Фінансовий статус місцевих проектів СР , реалізованих місцевими партнерами за підтримки ШАРС, грн.
Загальна перерахована
Загальн
Загальна сума до сплати
сума на кінець 3-го
ий
у майбутньому
кварталу 2009 року у
статус
співфінансуванні
співфінансуванні
виконан
#
Мета
ня (%)
Фонд
Міські
Міські ради Фонд ШАРС
ШАРС
ради
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Кіровське
ОСББ «Шахтарська 51»
ОСББ «Шахтарська 35»
ОСББ «Молодіжний 12»
ОСББ «Леніна»
Долина
Джерело життя вулиці Замкової
ОСББ «Під липою на Пушкіна, 8»
ОСББ «Затишна оселя на
Незалежності 2»
Місто Долина

1
1

1,256.00
1,680.00

1,884.00
2,520.00

1
1

7,000.00
11,406.15

1

10,500.00

1

8,250.00

33

7,117.60
9,520.00
14,000.00
12,000.00

10,676.40
14,280.00
14,000.00
18,000.00

7,000.00
11,406.15

64,634.85

64,634.85

100%
15%

10,500.00

59,500.00

59,500.00

15%

46,750.00

15%
15%

15%
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3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
7
7.1

Новоград-Волинський
ГО «Морське»
ОСББ «Звягель»
Вознесенськ
ОСББ «Радужний»
ОСББ «Будинок газовиків»
ОСББ «Метеор Сервіс»
ОСББ «Дім Надія»
ОСББ «Залізничник –Вознесенськ»
ГО «Берегиня»
Тульчин
ГО «Веселка»
ГО «Дитячий добробут»
ГО «Оленка»
ГО «Все для дітей»

1
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8,247.40

32,989.60
60,000.00

60,000.00

20%

1
1
1
1
1
1

3,890.80
5,574.40
1,388.40
6,274.40
1,915.20
4,174.40

5,836.20
8,361.60
2,082.60
9,411.60
2,872.80
6,261.60

22,048.80
31,588.40
7,868.40
35,554.80
10,852.00
23,654.80

33,073.20
47,382.60
11,802.60
53,332.20
16,278.00
35,482.20

15%
15%
15%
15%
15%
15%

1
1
1
1

5,911.79
15,187.50
9,000.00
9,000.00

7,225.51
18,562.50

33,500.11
86,062.50

40,944.59
105,187.50

15%
15%
100%
100%

1

27,958.20

37,277.60

121,152.20

15%

1

24,064.05

32,085.40

104,277.55

15%

1
20

4,055.40
166,734.09

Івано-Франківськ
БК на Вовчинецький 208-А
ГО наглядова рада Первоцвіт
школи #6
Могилів-Подільський

ГО «Батьківська турбота»
Разом

4,956.60
98,881.16

627,004.86

810,003.89

100%
28%

1 липня проведений національний круглий стіл присвячений імплементації Європейської стратегії
інновацій та доброго врядування на місцевому рівні в Україні, який було спів організовано разом з
Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.
Семінар з планування нового підпроекту в співпраці з ШАРС на 2010-2012 роки проведений із
залученням національних партнерів ПРООН/МПВСР в м. Ялта (АР Крим) 3-5 липня 2009 р. Учасники
представили бачення майбутніх заходів Проекту для підтримки розвитку місцевого самоврядування та
реформи децентралізації в Україні. Учасники висловили потребу в подальшій підтримці реформи житловокомунального господарства і заходів для енерго-ефективності.
Всеукраїнська конференція «Громадсько-приватне партнерство як механізм розвитку малих міст»
проведена 6-7 липня 2009 р. за підтримки ПРООН/МПВСР. Конференція зібрала 311 мерів малих міст та
селищ, які представили список головних проблем, що стоять на заваді розвитку місцевого с
самоврядування.
29 липня Мануель Еттер, директор ШАРС, Олена Литвиненко, координатор програм ШАРС та Олена
Урсу, спеціаліст ПРООН/МПВСР з питань врядування та сталого розвитку, провели зустріч з питань
підготовки проектної документації для нового під-проекту МПВСР за підтримки ШАРС.
20-21 липня організовано навчальний візит «Схід-Захід» до мм. Тульчин та Могилів-Подільський для
29 службовців органів місцевого самоврядування зі Східної та Південної України, які вивчили досвід
застосування підходу за участі громади, досвід громад у співпраці з МПВСР та ознайомилися з традиціями
Західної України (Вінницької області).
12-13 серпня в м. Івано-Франківськ було проведено тренінг з розвитку потенціалу для представників
будинкових комітетів та ОСББ. Проведенню тренінгу сприяли Оксана Реміга, старший програмний
менеджер ПРООН/МПВСР,
Ірина Скалій, менеджер проекту ПРООН/МПВСР та Леонід Туловський,
спеціаліст з управління якістю ПРООН/МПВСР.
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Додаток – III:
Деталі проектів громад, підтриманих Канадською агенцією міжнародного розвитку
ПРООН в Україні та Уряд Канади, представлений Міністром міжнародної співпраці, діючи через
Канадську агенцію міжнародного розвитку, підписали Угоду про грант. В рамках Угоди МПВСР отримує
1000000 канадських доларів на наступну діяльність:
1. Покращення потенціалу місцевої влади надавати високоякісні громадські послуги, головним в сфері
водопостачання;
2. Посилення можливостей громадських організацій самостійно визначати свої пріоритетні соціальні
та економічні потреби, спільно з місцевою владою розробляти стратегії для розв’язання своїх проблем, та
мобілізувати ресурси, щоб фінансувати їх в визначених містах Криму;
3. Збільшення можливостей громад та місцевих виконавчих органів та впроваджувати ґендерну
політику, програми та проекти, які відображають пріоритети та інтереси як жінок, так і чоловіків Криму.
A) Заходи Програми
Комітет відбору проектів для підтримки ПРООН/МПВСР схвалив 3 проекти на 2009 рік в рамках КАМР.
Відповідні договори з місцевими громадами були підписані в 2009 році.
Стислий опис місцевих проектів схвалених для підтримки в 2009 р.
Загаль Розподіл вартості (грн.) між
Вигод
на
ОГ/Ме онабу
№
ОЖ/Мережа
Мета
Міська
вартіст
КАМР
режа
вачі
рада
ь, грн.
Джанкой
1 ГО «Топольок»
Реконст. туалетів 150596
67498
67498
15600
170
Саки
2 ГО Родина
Реконст. туалетів 138373
61692
61692
14989
542
Реконст. туалетів 128844
ГО «Наш дім- Саки»
57620
57620
13604
778
Разом
*
417813
186810
186810 44193
1490
Загальна вартість проектів становить 417813 грн., з яких внесок КАМР186810 грн. (44% загальної
вартості). Проект принесе користь 1490 вигодонабувачам в містах-партнерах.

Кількість
переказів

Таблиця: Фінансовий статус місцевих проектів СР , реалізованих місцевими партнерами за підтримки КАМР, грн.
Загальна перерахована
Загальн
Загальна сума до сплати у
сума на кінець 3-го
ий
майбутньому
кварталу 2009 року у
статус
співфінансуванні
співфінансуванні
виконан
#
Мета
ня (%)
КАМР
Міські ради
КАМР
Міські ради
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Саки
ОСББ-45

ОГ Октябрський
ОК Привокзальний

1
1
1
2
1

3,145.05
8,643.00
9,254.00
67,500.00
11,250.00

3,843.95
8,643.00
9,254.00
67,500.00
11,250.00

20,152.97
48,977.00
52,438.00
7,500.00
63,750.00

19,454.03
48,977.00
52,438.00
7,500.00
63,750.00

15%
15%
15%
90%
15%

Джанкой
ГО «Ритм»
ГО «Добра справа»

2
2

60,561.90
60,750.00

60,561.90
60,750.00

6,729.10
6,750.00

6,729.10
6,750.00

90%
90%

ГО «Наш дім- Саки»
ГО Родина

ГО «Топольок»

1

20,249.40

РАЗОМ

11

241,353.35

35

221,802.85

47,248.60

67,498.00

15%

253,545.67

273,096.13

43%
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28-29 травня, 40 керівників місцевих та районних органів місцевого самоврядування, з АР Крим
взяли участь в семінарі по децентралізації в м. Яремче (Івано-Франківська область) (більше інформації
можна знайти в частині 2.1.4. Розвиток людських ресурсів)
Представники та представниці 14 кримських міст та селищ зібралися на круглий стіл, де планували
запровадження системи управління якості муніципальних послуг відповідно до міжнародних стандартів. Ці
стандарти спростять процес отримання громадянами дозволів або ліцензій для ведення підприємницької
діяльності, реєстрації фізичних та юридичних осіб виконавчими органами міської ради. Круглий стіл було
організовано ПРООН/МПВСР 14 квітня 2009 р. в м. Сімферополь за підтримки Канадської агенції
міжнародного розвитку.
7-8 травня, курс «Місцевий сталий розвиток» обговорили на семінарі «Участь громад в місцевому
самоврядуванні для сталого розвитку» за участі 24 учасників українських університетів
Тренінг «Ефективні комунікації: Чому і Як» провели в м. Бахчисарай за підтримки КАМР для 16
муніципальних координаторів та прес-секретарів з 15 міст-партнерів ПРООН/МПВСР 14-15 травня 2009
року. Учасники та учасниці навчилися готувати прес-релізи, історії успіху та спілкуватися з мас-медіа
ефективно.
Придбано кольоровий картридж для потреб офісу МПВСР.
11-12 червня, 27 вчителів з 9 міст та селищ отримали нові знання на тренінгу по ґендерному аналізу,
проведеному в м. Бахчисарай (АР Крим). Тренінг навчив вчителів робити внесок в розвиток місцевих
громад шляхом інформування громадськості по ґендеру.
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Додаток – IV:
Деталі щодо проектів громад, підтриманих Посольством Королівства Норвегія в Україні
ПРООН в Україні та Посольство
Королівства Норвегія в Україні підписали Договір про
співфінансування та погодились співпрацювати в напрямку реалізації «Проектів ефективного
використання енергії в громадах міст Гола Пристань та Кіровське». Метою проекту є підтримка місцевих
громад, які володіють та управляють багатоповерховими будинками та соціальною інфраструктурою в
містах Гола Пристань та Кіровське, стосовно економії енергії шляхом ремонту/заміни труб постачання
гарячої води, ремонту/реконструкції дахів та пов’язаних технічних елементів, таких як труби систем
водопостачання та водовідведення.
Метою співпраці є вдосконалення системи ефективного використання енергії та системи
управління, які стосуються багатоквартирних житлових будинків (згідно Угодою про співфінансування).
A) Діяльність програми
Посольство Королівства Норвегія підтримає 8 проектів в м. Кіровське для допомоги місцевим громадянам
у формуванні ОСББ та розв’язання пріоритетних проблем розвитку.
Таблиця: Стислий опис місцевих проектів СР в м. Кіровське , підтриманих у 2009 році Посольством
Королівства Норвегія в Україні
SN

ОЖ/Мережа

Мета

Загальна
вартість, грн.

Виго
дона
Норвезьке бува
ОЖ/Ме-режа
посольство
чі

Розподіл вартості (грн.) між
Міська
рада

1)

ОСББ Акваріум

Водовідведення

39798

16091

12980

10727

216

1)

ОСББ Гірняцький 2

Водовідведення

37500

18360

6900

12240

120

2)

ОСББ Леніна

Водовідведення

45517

18000

15517

12000

178

3)

ОСББ Шахтарська 35

Водовідведення

43036

17000

15036

11000

109

4)

ОСББ Молодіжний 5

Водовідведення

22862

10456

5436

6970

134

5)

ОСББ Молодіжний 12

Водовідведення

37096

14000

9096

14000

215

6)

ОСББ Об’єднаний

Водовідведення

28036

13519

5504

9013

158

7)

ГО Світ дитинсква

Водовідведення

49623

9623

40000

500

*

303468

0
107426

80092

115950

1630

РАЗОМ:

Загальна вартість цих проектів склала 303,5 тис. грн., включаючи частку Норвезького Посольства 116,0 тис.
грн. (38% загальної вартості). Проект принесе користь 1630 вигодонабувачам міста.

Кількість
переказів

Таблиця: Фінансовий статус місцевих проектів СР , реалізованих місцевими партнерами за підтримки
Посольства Королівства Норвегія в Україні, грн.
Загальна перерахована сума
Загальна сума до сплати у
Загальн
на кінець 3-го кварталу 2009
майбутньому
ий
року у співфінансуванні
співфінансуванні
статус
#
Мета
викона
Норвезьке
Норвезьке
Міські ради
Міські ради ння (%)
посольство
посольство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ОСББ Гірняцький 1
ОСББ Гірняцький 4
ОСББ Гірняцький 10
ОСББ Молодіжний 15
ОСББ Панфіловцев 32
ОСББ Панфіловцев 34
ОСББ Шахтарська 33
ОСББ Молодіжний 5
ОСББ Об’єднаний

ОСББ Акваріум
10.
РАЗОМ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

879.60
880.40
1,608.40
1,001.20
1,755.20
1,755.20
1,552.40
1,045.60
1,352.00

1,319.40
1,320.60
2,412.60
1,501.80
2,632.80
2,632.80
2,328.60
1,568.40
2,028.00

4,983.20
4,987.60
9,115.20
5,672.40
9,944.80
9,944.80
8,796.80
5,924.80
7,660.80

7,474.80
7,481.40
13,672.80
8,508.60
14,917.20
14,917.20
13,195.20
8,887.20
11,491.20

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

1
10

1,609.20
13,439.20

2,413.80
20,158.80

9,118.00
76,148.40

13,677.00
114,222.60

15%
15%
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Додаток – V:
Команда впровадження проекту
Персонал проекту
Ірина Скалій
Олена Урсу
Галина Гуленко
Леонід Туловський
Олександра Юдина
Лідія Мовчан
Ольга Осауленко
Адрій Руденко
Муніципальні команди реалізації
Івано-Франківськ Богдан Білик
Олег Федоришин

Посада
Менеджер проекту (квітень 2008 – дотепер)
Експерт із врядування та сталого розвитку (червень 2008 – дотепер)
Експерт із моніторингу та зовнішніх зв’язків (липень 2008 – дотепер)
Спеціаліст з управління якістю (квітень 2006 – дотепер)
Асистент Програми / адміністративний (вересень 2009 – дотепер)
Фінансовий Асистент Програми /(вересень 2009 – дотепер)
Спеціаліст з місцевого розвитку (серпень 2009 – дотепер)
Водій (травень 2004 – дотепер)
Посада
Муніципальний координатор програми (Квітень 2004 – дотепер)
Громадський активіст (Червень 2004 – дотепер)

Петро Вахнюк
Олена Казьмірчук
Людмила Постоянець
Олександр
Круківський

Муніципальний координатор програми (Лютий 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Червень 2004 – дотепер)
Громадський активіст (Березень 2007 – дотепер)

Галич

Оксана Стефунько
Зоряна Мартинюк

Муніципальний координатор програми (Листопад 2005 – дотепер)
Громадський активіст (Листопад 2005 – дотепер)

Миколаїв

Іван Богославець
Олена Матюхіна
Алла Манакова

Муніципальний координатор програми (Листопад 2005 – дотепер)
Громадський активіст (Листопад 2005 – дотепер)
Громадський активіст (Листопад 2005 – дотепер)

Ірина Ґудзь

Муніципальний координатор програми (Листопад 2005 – дотепер)

Кіровське

Сергій Полисюк
Павло Мороз
Владислав Пахомов

Муніципальний координатор програми (Березень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Серпень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Серпень 2006 – дотепер)

Кагарлик

Вадим Візьонок
Олена Петленко
Оксана Федорченко

Муніципальний координатор програми (Червень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Червень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (березень 2007 – дотепер)

Гола
Пристань

Ніна Шаманська
Анна Сергеєва

Муніципальний координатор програми (Червень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Червень 2006 – дотепер)

Вознесенськ

Олександр Заїка
Юлія Гуртова

Муніципальний координатор програми (Серпень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Грудень 2008 – дотепер)

Валентина Полтавець
Олена Шаповал

Муніципальний координатор програми (Вересень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Листопад 2006 – дотепер)

Нововолинськ

Борис Карпус
Людмила Харевич

Муніципальний координатор програми (Жовтень 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Жовтень 2006 – дотепер)

МогилівПодільський

Володимир Поляк
Сергій Тимуш
Віктор Пічкуров

Муніципальний координатор програми (Листопад 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Листопад 2006 – дотепер)
Громадський активіст (Листопад 2006 – дотепер)

Володимир Магула
Галина Когут

Муніципальний координатор програми (березень 2007– дотепер)
Громадський активіст (Березень 2007– дотепер)

Ірина Божич
Аліна Адамчук
Олександр Кізима
Сергій Гаргат
Олександр Мельник
Валерій Іванович Кузін
Зера Емірсалієва
Олена Шалашова
Віктор Булигін
Олександр Токарев
Ольга Палагіцька
Тетяна Головченко
Лахін Андрій
Вікторія Дорошенко
Ромаш Галина
Кугель Едуард
Герасимчук Роман

Муніципальний координатор програми (березень 2007– дотепер)
Громадський активіст (березень 2007– дотепер)
Муніципальний координатор програми (червень 2007– дотепер)
Громадський активіст (червень 2007– дотепер)
Муніципальний координатор програми (серпень 2007– дотепер)
Муніципальний координатор програми (серпень 2007– дотепер)
Громадський активіст (листопад 2007 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (листопад 2007 – дотепер)
Громадський активіст (листопад 2007 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (серпень 2008 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (листопад 2007 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (квітень 2009 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (квітень 2009 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (квітень 2009 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (квітень 2009 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (жовтнеь 2009 – дотепер)
Муніципальний координатор програми (жовтнеь 2009 – дотепер)

Рівне
Житомир

Новоград-Вол.

Українка

Львів
Рубіжне
Долина

Тульчин
Саки
Джанкой
Бахчисарай
Щолкіно
Нижньогірський
Зуя
Краснгвардійське
Первомайське
Євпаторія
Ново озерне

Муніципальний координатор програми (липень 2006 – дотепер)
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Наші контакти:
ПРООН/ Муніципальна програма врядування та сталого розвитку
вул. Грушевського, 34a, оф. 46. 01021, Київ, Україна
тел./факс +38 (044) 501-42-03, 537-22-93, 253 82 90
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
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Контакти муніципальних відділів підтримки у містах- партнерах
Івано-Франківськ – Муніципальний координатор проекту: Білик Богдан Іванович
Контакти МВП: Дністровська вул, 26, 2 поверх. Teл./факс: +38 (0342) 50 30 27
Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.mvk.if.ua e-mail: oleg.fedorishin@mail.ru
Рівне – Муніципальний координатор проекту: Вахнюк Петро Сидорович
Контакти МВП: Поштова вул., 2, Тел./факс: +38 (0362) 63 36 66 e-mail: uinvest@ukr.net
Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.city-adm.rv.ua
Житомир – Муніципальний координатор проекту: Круківський Олександр
Контакти МВП: Майдан Рад, 4/2, oф. 86. Teл./факс: +38 (0412) 37 79 89 e-mail: municipal.zt@gmail.com
Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.zt-rada.gov.ua
Галич – Муніципальний координатор проекту: Стефунько Оксана
Контакти МВП: вул. Ів. Франка, 3 а/с 38. Teл.: +38 (03431) 2 21 88, teл./факс: 2 15 13
Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.galych-rada.gov.ua
Миколаїв – Муніципальний координатор проекту: Богославець Іван Іванович
Контакти МВП: вул. Адмірала Макарова, 7. Teл.: +38 (0512) 47 71 88, 36 02 63.
Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.gorsovet.mk.ua e-mail: osmd_nikolaev@mail.ru
Новоград-Волинський – Муніципальний координатор проекту: Ґудзь Ірина Леонідівна
Контакти МВП: вул. Шевченка, 16. Teл.: +38 (04141) 5 22 15, teл./факс: 5 30 70.
Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.novograd.org.ua e-mail: mvp_nv@zt.ukrtel.net
Кіровське - Муніципальний координатор проекту: Полисюк Сергій Володимирович
Контакти МВП: вул. Шахтарська, 39 Teл.: +38 (06250) 6 25 88,
Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.kirovskoe.com.ua e-mail: sovet@kir.dc.ukrtel.net
Гола Пристань - Муніципальний координатор проекту: Шаманська Ніна Миколаївна
Контакти МВП: Гола Пристань, вул. 1 Травня, 14
Teл.: +38 (05539) 2 12 77, 2 61 93 ф. 2-65-02 e-mail: gola_pry@gopri.hs.ukrtel.net
Кагарлик - Муніципальний координатор проекту: Візьонок Вадим Валерійович
Контакти МВП: вул. Незалежності, 12 (другий поверх міського будинку культури)
Teл. (04473) 5-13-96, e-mail: kagarlyk_mrada@mail.ru
Вознесенськ – Муніципальний координатор проекту: Олександр Заїка
Контакти МВП: вул. Леніна, 41 Teл. (05134) 4-25-01, e-mail: vpmii@mail.ru
Офіційний веб-сайт міської ради: http://voznesensk.osp-ua.info/
Українка - Муніципальний координатор проекту: Полтавець Валентина, Контакти МВП: вул. Юності, 11 офіс 16. Teл.
(04472) 2 04 52, e-mail: v.poltavets@gmail.com, Офіційний веб-сайт міської ради: http://www.ukrainka.org/
Нововолинськ - Муніципальний координатор проекту: Борис Карпус
Контакти МВП: просп. Дружби, 27, тел. +380334433513, e-mail:: invest@mprostir.net
Могилів-Подільский - Муніципальний координатор проекту: Поляк Володимир Миколайович
Контакти МВП:24000 Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 6/16, Вінницька область
teл. 8 (04337) 2-3403, e-mail: vpolyak@mogpol.com Офіційний веб-сайт: http://www.misto.mogpod.com.ua
Львів – Муніципальний координатор проекту: Володимир Магула
Контакти МВП: 79008 Львів, пл. Ринок, 1 teл. 8 (0322) 97-5800, Офіційний веб-сайт міської ради: www.city-adm.lviv.ua
Рубіжне – Муніципальний координатор проекту: Ірина Володимирівна Божич
Рубіжне, площа Леніна 2. тел. 8 (06453) 7 00 06, Офіційний веб-сайт міської ради: www.rubizhne.lg.ua
Долина – Муніципальний координатор проекту: Олександр Романович Кізима, Долина, м. Незалежності, 5. тел. (03477)
22544, 22648 e-mail: SergEs@meta.ua
Тульчин – Муніципальний координатор проекту: Олександр Тулєєв, Тульчин, вул. Леніна, 1 оф. 114 +38 (04335) 2-28-99 email: Dasti11@yandex.ru, офіційний веб-сайт міської ради: http://tulchinmiskrada.gov.ua/
Саки – Муніципальний координатор проекту: Кузін Валерій Іванович, 334310, Саки, вул. Радянська, 2
http://www.saki-rada.gov.ua/
Джанкой - Муніципальний координатор проекту: Олена Шалашова, 96100, вул. Карла Маркса, 15
Щолкіно - Муніципальний координатор проекту: Ольга Палагіцька, 98213, Ленінський район, адміністративна будівля 48
Бахчисарай- Муніципальний координатор проекту: Михайло Казимиров, Вул. Симферопольська, 8
Нижньогірський - Муніципальний координатор проекту: Тетяна Головченко, 97100, Нижньогірський, 8-a Шкільна, (06550)
21472 (факс), 21694, nig-possovet@mail.ru
Зуя - Муніципальний координатор проекту: Андрій Лахін, 97630, Білогірський район, Зуя, вул. Шосейна 64, , 8(06559) 2-16309 (факс), 2-61-31,
Красногвардійське - Муніципальний координатор проекту: Вікторія Дорошенко, 97000, Красногвардійське, вул. Совєцька,
3, 8(06556) 2-38-20, possovet07@list.ru
Первомайське - Муніципальний координатор проекту: Ромаш Галина, 96300, Первомайське, вул. Радянська 3, 8(06552) 912-33 (факс), 9-19-61
Євпаторія - Муніципальний координатор проекту: Кугель Едуард, просп. Леніна 2, тел. 0656933550
Новоозерне - Муніципальний координатор проекту: Герасимук Роман, вул. Героєв Десантников, 3, тел.. 0656946021
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