
ДАЙДЖЕСТ НОВИН №6
МЕРЕЖІ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ІЗ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Пропонуємо Вам ознайомитись з черговим дайджестом новин Всеукраїнської 
мережі регіональних Ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії (РЦ)!

ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» з 2013 року координує та посилює 
спроможність мережі 13 РЦ. Наразі вони успішно діють на базі партнерських громадських 
організацій у Дніпропетровській, Волинській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, 
Чернівецькій, Чернігівській, Кіровоградській, Херсонській, Одеській, Луганській та 
Донецькій областях (підконтрольні Україні території), в місті Києві.

РЦ надають консультації, проводять навчання, сприяють громадській участі в розвитку 
громади, забезпечують створення та роботу органів самоорганізації населення, сприяють 
діалогу НУО з органами місцевої влади, адвокатують інтереси громади, а також просувають 
зміни до політики щодо місцевої демократії та сприяють впровадженню реформи.

Про інструменти залучення населення у процеси розвитку та прийняття рішень говорили у 
Жидичинській ОТГ

Чи існують універсальні інструменти комунікації? Які із них потрібно застосовувати для того, щоб 
кожен член громади відчував себе частинкою змін та розвитку? Які інструменти для комунікації 
населення вважає найоптимальнішими у діалозі з владою? Ці та інші теми обговорювали під час 
круглого столу «Стан комунікації влади та громади. Як працювати з потребами та будувати 
ефективний діалог», який відбувся 01 листопада у Жидичинській ОТГ. До участі долучились активісти 
громади, депутати та посадові особи сільської ради.

Стан комунікації влади та громади. Як працювати з потребами та будувати ефективний 
діалог

У Литовезькій ОТГ відбулась зустріч «Стан комунікації влади та громади. Як працювати з потребами 
та будувати ефективний діалог». Участь в заході взяли місцеві депутати, керівники структурних 
підрозділів сільської ради та активні мешканці громади. Під час круглого столу було презентовано 
результати дослідження локальної нормативно-правової бази та анкетування мешканців 
Литовезької ОТГ.

Бюджет участі прийнято в Менській громаді!
23 листопада 2018 року під час пленарного засідання 23 сесії депутатами Менської міської ради було 
одноголосно підтримано рішення про запровадження в Менській міській об'єднаній територіальній 
громаді практики реалізації "громадських проектів" завдяки бюджету участі. Було проведено безліч 
зустрічей, семінарів з представниками міст, в яких ця практика ефективно використовується, та 
громадськими організаціями і активістами громади. Нарешті жителі Менської громади отримали 
можливість з 2019 року за рахунок коштів бюджету громади, реалізувати свої ініціативи. На 2019 рік 
на реалізацію таких ініціатив планується виділити 500 тис. грн.

Менська ОТГ працює над підвищенням якості освіти в громаді
В Менській об'єднаній територіальній громаді триває процес створення нового освітнього простору. 
Експерти Центру Доброчин, керівництво та працівники відділу освіти Менської міської ради шукали 
відповіді на питання «Як забезпечити повноцінну освіту усім дітям громади?» та можливості 
оптимізації шкільної мережі для реформування системи освіти в Менський ОТГ під час інформаційної 
зустрічі, яка пройшла 02 листопада 2018 року в місті Мена.

Демократичний десант у Долматівській ОТГ
7 листопада відбувся черговий візит експертів Причорноморського центру політичних та соціальних 
досліджень в Долматівську ОТГ в межах програми “Побудова діалогу в об'єднаних громадах 
Херсонської області шлях до розв'язання конфліктів”. З червня цього року експерти допомагають 
Долматівці розробити стратегічне бачення розвитку громади, адже саме його відсутність на 
сьогоднішній день у новоствореній громаді вважають основною проблемою.

У Новорайській ОТГ вчили будувати діалог
9 листопада експерти херсонського регіонального Ресурсного центру із розвитку місцевої демократії 
провели тренінг для представників влади та громадськості Новорайської ОТГ в рамках програми 
“Побудова діалогу в об'єднаних громадах Херсонської області шлях до розв'язання конфліктів”.

У Долматівській ОТГ погодились, що якісна освіта - запорука ефективної стратегії
27 листопада, експерти Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень разом з 
експертом шведсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” Айдером 
Сеїтосмановим зустрілися з представниками освітньої сфери Долматівської ОТГ та обговорили 
важливість освіти в стратегічному розвитку громади. На зустрічі були присутні директори навчальних 
закладів громади, начальник відділу освіти.

 

І знову демократичний десант у Долматівській ОТГ. Шлях до стратегічного бачення 
розвитку громади

З червня цього року експерти допомагають Долматівці розробити стратегічне бачення розвитку 
громади, адже саме його відсутність на сьогоднішній день у новоствореній громаді вважають 
основною проблемою. Разом з експертами ПЦПСД мешканці населених пунктів вчилися шукати не 
тільки проблеми, а й шляхи їх вирішення, бачити не тільки  негатив, а й ресурси, які має громада.

Громадська рада при міському голові обговорила нагальні питання
29 листопада в Кризовому медіа-центрі. Херсон відбулося засідання херсонської Громадської ради. 
На початку в режимі «вільного мікрофону» громадські діячі обговорили загальну ситуацію в місті, в 
тому числі і політичні процеси, які розгорнулись навколо міської влади. Спілкування було доволі 
емоційним, активісти мають велику купу питань до працівників виконавчих органів, але обговорення 
показало, що майже всі вони стоять осторонь від політичних змагань, адже розуміють, що 
громадська рада – не партія, а дорадчий орган при мері.
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