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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ПРОЕКТІ 

«Належне управління територіальних громад: досвід 

стратегічного планування країн Вишеградської четвірки для 

країн Східного партнерства»,  

що реалізовуватиметься за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду 

та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. 

 
Запрошуємо представників територіальних громад Вінницької області та 

Республіки Молдова до участі у проекті «Належне управління територіальних 

громад: досвід стратегічного планування країн Вишеградської четвірки для 

країн Східного партнерства». 

 

Проектом передбачено проведення циклу тренінгів для 28 громад Вінницької 

області та Республіки Молдова на тему стратегічного планування та управління 
територіальних громад, розробку комплексних стратегій розвитку для 14 пілотних 

громад, а також створення посібника Методичних рекомендацій щодо розробки 

стратегій розвитку громад.  
 

В період до 25 квітня проводиться конкурсний відбір учасників та експертів 

проекту, а саме: 

1. Громад – учасниць першого етапу проекту, а саме циклу з двох 5-ти 
денних навчальних тренінгів (10-14.05.2017 р. та 15-19.05.2017 р.) та воркшопу (19-

20-21.06.2017) з стратегічного планування. До участі в тренінгах громада делегує 

двох представників – представника влади та представника громадськості. Всього 
буде відібрано 28 громад: 21 громада з Вінницької області та 7 громад Молдови. 

Пріоритет буде надано об’єднаним територіальним громадам (в тому числі і тим, в 

яких ще не призначені вибори, але є рішення про об’єднання) або потенційним 

адміністративним центрам ОТГ. 
2. Експертів для проведення двох 5-денних тренінгів на теми стратегічного 

планування та управління територіальними громадами у м. Вінниця                                 

10-14.05.2017 р. та 15-19.05.2017 р. і воркшопів 19-21.06.2017 р. 

 

Усіх зацікавлених просимо до 17:00 25 квітня надіслати заповнену анкету 

учасників або анкету експерта (анкети додаються) на електронну адресу 

lanova.nastya@gmail.com. 
За довідками звертайтесь до координатора проекту  

Анастасія Ланова (+38(093)347-10-07, lanova.nastya@gmail.com). 

 

Детальна інформація наведена на сайті проекту: www.v4foreapgg.weebly.com 
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Детальніше про проект: 

 

Головний реалізатор проекту: 

Громадська організація «Єврорегіон «Дністер» 

Партнери проекту:  

Україна: 
Вінницький обласний осередок Міжнародної ГО «Україна-Польща-Німеччина» 

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» 

Молдова: 
Публічна асоціація Єврорегіон «Дністер», м. Сорока 

Сорокська районна Рада 

Польща:  

Великопольський Центр Освіти і Курсів Самоврядування, м. Познань  
Чеська Республіка: 

Інститут стабільності та розвитку – ISD, м. Прага 

Угорщина:  

Фундація «Майстерня сільського розвитку», м. Етієк 

Словаччина: 

Карпатський  Єврорегіон Словаччина, м. Кошице 

 
Етапи реалізації проекту: 

І етап – підготовчий та відбірковий. 

1. Проведення стартової прес-конференції проекту у м. Вінниця (11.05.2017). 

2. Підготовка двох 5-денних тренінгів в Вінниці. Проведення конкурсного відбору 3 

експертів з України, Молдови та Польщі.  

3. Проведення конкурсного відбору потенційних учасників 5-денних тренінгів у м. 

Вінниця. Відбір 56 учасників: по 2 учасники з 21 громади України і з 7 громад Молдови. 

Учасниками навчальних заходів від однієї громади стануть представник органу 

місцевого самоврядування та представник громадськості – до 25.04.2017. 

 

ІІ етап – навчальний. 

4. Проведення двох 5-денних тренінгів в Вінниці для 2-х груп учасників. Тема тренінгів 

стосуватимуться питань стратегічного планування та управління територіальними 

громадами  (10-14.05.2017 р. та 15-19.05.2017 р.).  

5. Проведення учасниками діагностування та SWOT-аналізу актуальних ситуацій в 21 

територіальних громадах України та 7 територіальних громадах Молдови (20.05-15.06). 

6. Проведення за результатами досліджень 2-денного ворк-шопу у Вінниці для 42 

учасників з України та 1-денного ворк-шопу в Сороках для 14 учасників з Молдови. 

Навчання проводитимуть тренери із України, Молдови та країн Вишеградської четвірки. 

В рамках навчання будуть проведені попереднє і підсумкове тестування учасників для 

http://www.visegradfund.org/
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визначення ефективності проведеного навчання, оцінки засвоєння матеріалу та фахового 

рівня учасників (19-21.06.2017). 

 

ІІІ етап – підготовка та проведення навчальних візитів. 

7. Формування групи з представників 14-ти пілотних громад України та Молдови для 

подальшої участі у проекті. Відбір учасників здійснюватиметься за такими критеріями: 

рівень засвоєння матеріалу навчань на основі попереднього та підсумкового тестування, 

мотивація та рівень підготовки діагностування і SWOT-аналізу актуальних ситуацій в 

громадах.  

8. Організація та проведення навчального візиту до країн Вишеградської Четвірки для 40 

учасників, з яких 28 – представники громад, а також партнери проекту, експерти та 

представники ЗМІ. У рамках візитів делегація буде вивчати кращі практики 

стратегічного планування та управління територіальних громад у Польщі, Угорщині, 

Чехії та Словаччині. Загальна тривалість навчального візиту – 13 днів (2-14.09.2017) 

9. Проведення прес-конференції проекту за підсумками навчального візиту в м. Вінниця. 

 

ІV етап – розробка індивідуальних стратегій розвитку громад та Методичних 

рекомендацій щодо розробки стратегій розвитку громад. 

10. Розробка 14 стратегій розвитку громад для 10 пілотних громад з України та 4 пілотних 

громад з Молдови. Розробка стратегій здійснюватиметься протягом 5 місяців 

учасниками проекту за супроводу експертів (жовтень-грудень 2017). 

11. Розробка Методичних рекомендацій щодо розробки стратегій розвитку громад. 

Методичні рекомендації будуть викладені у формі посібнику та опублікованими на 

сайтах проекту і партнерів (жовтень-грудень 2017). 

12. Проведення візитів організаторів до 14 пілотних громад для перевірки розроблених 

стратегій розвитку громад, участі в громадських слуханнях та підтримки затвердження 

стратегій на сесії місцевих рад (січень 2018). 

 

V етап – підсумковий. 

13. Організація і проведення підсумкової Міжнародної конференції на тему: «Належне 

управління територіальних громад: досвід стратегічного планування країн В4 для 

країн Східного партнерства» для 200 учасників (лютий 2018).  

В рамках  Конференції буде презентовано отриманий досвід під час реалізації 

проекту,  досвід країн Вишеградської четвірки в сфері стратегічного планування та 

управління територіальними громадами, а також  презентовано розроблені стратегії 

розвитку пілотних громад України і Молдови та Методичні рекомендації щодо розробки 

стратегій розвитку громад. Запрошеними учасниками Конференції стануть учасники 

проекту, представники організацій-партнерів із країн Вишеградської четвірки, експерти 

проекту,  представники влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, ЗМІ та 

бізнесу з України та Молдови.  
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