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МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА  
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

Межівська громада продемонструвала приклад пря-
мої взаємодії с іноземними програмами підтримки. По-
давши самостійно заявку та вигравши гранд на реалізацію 
проекту USAID “Підтримка аграрного і сільського розвит-
ку” (“Агросільрозвиток”), Межівська громада впровадила 
на своїй території ефективний механізм обліку та викори-
стання земельних ресурсів, який дає можливість оптимізу-
вати процес управління землями громади для збільшення 
надходжень до бюджету за їх рахунок.

Крім того, з огляду на зміни у чинному законодав-
стві, територіальні громади набули право розпорядження 
землями державної форми власності. Тому існує реальна 
необхідність упорядкування отриманих земель, з метою 
подальшого їх використання на благо громади та її меш-
канців.

Проєкт-менеджер: Окара Наталія Петрівна, 
natashaokara@ukr.net, 0953503929.

mailto:natashaokara@ukr.net
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ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

Павлоградська громада запустила на своїй території 
автоматизовану систему обліку пільгових перевезень окре-
мих категорій громадян у міському автомобільному транс-
порті загального користування. 

Таким чином, була забезпечена прозорість у системі 
підрахунку фактичного обліку послуг, що надаються 
пільговим категоріям пасажирів в міському пасажирсько-
му транспорті та компенсації фактичних затрат перевіз-
ників за рахунок місцевого бюджету. Крім того, спрощено 
механізм підрахунку пасажиропотоку пільгового контин-
генту та покращено умови надання сервісу з обслугову-
вання пільгового контингенту громадян міста.

Проєкт, реалізований за рахунок коштів місцевого 
бюджету, обійшовся громаді у 1,8 млн. грн.
Проєкт-менеджер: Герасименко Олена Олександрівна, 

upszn1216@i.ua, 0509336740.

mailto:upszn1216@i.ua
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ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

Оскільки існує проблема цифрової нерівності в неве-
ликих містах та селах, в громаді було організовано місце 
для підвищення рівня цифрової грамотності населення 
на базі місцевої бібліотеки. Переважно, люди старшого 
віку не мають можливості навчатися основам комп’ютер-
ної грамотності. Бібліотека, як центр надання інформації 
для жителів громади та місце сприяння навчанню протя-
гом життя, потребувала збільшення комп’ютерної техніки, 
впровадження нових послуг, навчання бібліотекарів для 
вирішення цієї проблеми.

Тепер, в бібліотеці створено Інтернет-центр, де про-
водяться навчання мешканців громади:
yy медіаграмотності
yy інформаційній грамотності
yy навичкам роботи на комп’ютері, користуванню 
електронними послугами
yy культурі читання друкованих та електронних видань
yy пошуку роботи
yy користуванню мобільними та іншими технологіями

Проект реалізовано за рахунок фінансування проєк-
том GIZ та програми DOBRE, які надали фінансування у 
розмірі півмільйона гривень на облаштування приміщення 
та придбання необхідного устаткування.
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ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА  
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

Задля забезпечення якісною медичною допомогою 
мешканців віддалених населених пунктів, підвищення 
рівня підготовки лікарів на місцях, вирішення проблем, 
пов’язаних з роботою із застосуванням протиепідемічних 
заходів, ефективною є технологія застосування телемеди-
цини.

Телемедицина – спосіб здолати географічні бар’єри, 
що неймовірно важливо для людей, які живуть у селах або 
перебувають далеко від найближчого медичного закладу.

За допомогою співфінансування з обласного бюджету 
(близько 1 мільйона гривень), вдалося придбати необхід-
не обладнання в кількості 11 комплектів, і після навчання 
лікарів, з квітня 2020 року, проект розпочав свою роботу.

Проєкт-менеджер: Таращук Олег Олексійович, 
ppmsd@ukr.net, 0563821988.

mailto:ppmsd@ukr.net


7

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА  
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

У вересні 2017 року почалась активна робота над 
впровадженням проєкту «Бюджет участі», і до кінця року 
були розроблені та прийняті нормативні документи, нала-
годжена вся технічна складова платформи.  Вже в травні 
2018 року почав працювати механізм Бюджету участі.   

Бюджет участі допомагає вирішити проблему згур-
тованості громади у наданні своїх ідей щодо покращен-
ня життєдіяльності в громаді. У зв’язку з можливістю 
написання своїх проектів, громадяни почали цікавитися 
селищним бюджетом громади, зокрема наповненістю та 
витрачанням, що підвищило поінформованість громадян з 
питань використання бюджетних коштів. 

Крім цього, збільшилась довіра між владою та гро-
мадою, адже з’явився реальний механізм співпраці та від-
критості конструктивного діалогу між всіма мешканцями, 
напрацювання вміння знаходити компроміс у спірних пи-
таннях і формування у кожного члена громади відчуття 
спільноти і відповідальності за те, що відбувається в гро-
маді.

Обсяг фінансування проєкту в 2021 році – 650 000,00 грн.
Проєкт-менеджер: Прилепа Катерина Юріївна, 

prilepakate@ukr.net, 0992580665.

mailto:prilepakate@ukr.net
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СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

В сучасному світі неможливо уя-
вити життя без інтернету. Тому, задля 
вирішення комунікаційної проблеми, 
в Софіївській громаді було розпочато 
інформування мешканців у соціальних 
мережах Facebook та Instagram. Цю 
практику добре підтримали мешканці. 

Менш ніж за рік було отримано більше тисячі підписників 
у кожній із соцмереж. Але соціальні мережі ведуться в 
більш новинному характері та не дають можливості нала-
годити ефективний взаємозв’язок з мешканцями.

В 2018 році, в рамках програми DOBRE, громаду 
було відібрано пілотною для впровадження ІТ-платформи 
Dosvit. Ця платформа дала змогу створити єдине сучасне 
інформаційне представництво громади, яке задовольнить 
потреби як мешканців, так і потенційних інвесторів. Плат-
форма Dosvit побудована за моделлю AppStore, що до-
зволяє постійно розширювати можливості сайту громади 
встановлюючи нові додатки. До речі, розробляти нові до-
датки громада може власними силами, за наявності необ-
хідних знань в програмуванні, або підключати додатки від 
зовнішніх розробників. 

Крім того, в громаді було прийнято рішення про про-
ведення онлайн трансляцій сесійних засідань, що дало 
змогу мешканцям ефективно оцінити роботу депутатів та 
зробити відповідні висновки. Цим самим цей крок підви-
щив рівень відповідальності та ефективності депутатсько-
го корпусу загалом.
Проєкт-менеджер: Хоружевський Максим Григорович, 

kilsors@gmail.com,  0978837625
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КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА 

У місті проживає понад 6000 ін-
валідів 1-ої і 2-ої групи, а також особи 
в яких за віком і станом здоров’я ви-
никають труднощі щодо відвідування  

територіальних офісів ЦНАП.
Мобільний валіза ЦНАП – це соціальний проект 

Кам’янської міської ради, який у форматі віддаленого ро-
бочого місця дозволяє здійснювати повноцінний прийом 
документів для отримання адміністративних послуг за міс-
цем перебування громадян. Адміністратор за допомогою 
портативного апаратного комплексу має можливість здійс-
нити всі необхідні операції для надання послуг у будь-яко-
му місці: на дому, у лікарні чи іншому місці, де перебуває 
людина з особливими потребами.

Офіційний запуск цього проекту відбувся 18 травня 
2017 року і наразі його досвід тиражовано всією країною.

Проєкт-менеджер: Кравцов Михайло Васильович,  
dep.mprp@gmail.com, 0673260855.

mailto:dep.mprp@gmail.com
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ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА  
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

У людей пенсійного віку та людей з обмеженими 
можливостями дуже слабка адаптація до сучасних умов 
в соціально-побутовому, технічному, інформаційному 
аспектах. Вони не здатні використовувати всі переваги ін-
тернет-технологій, вельми далекі від електронної пошти, 
соціальних мереж інших атрибутів он-лайн світу, а також 
мають велику проблему в користуванні смартфонами. 

Щоб вирішити цю проблему і допомогти людям жити 
в ногу із часом, було прийнято рішення створити при місь-
кій бібліотеці «Школу комп’ютерної грамотності» для 
дорослих, де люди будь-якого віку зможуть пройти курс 
навчання роботі на комп’ютері і отримати масу нових 
можливостей. 

Школа комп’ютерної грамотності була створена в 
рамках проекту Міжнародної організації з міграції «З пра-
вом на майбутнє» і спрямована на надання комп’ютерних 
знань людям похилого віку, з малозабезпечених сімей, з 
обмеженими можливостями та внутрішньо-переміщеним 
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особам. Найбільшу популярність Школа отримала в колі 
людей похилого віку. 

Для роботи в Школі розроблено навчальну програму, 
яка охоплює ряд тем роботи з комп’ютером, але час ви-
магає розвитку та змін, у зв’язку із чим  в програму було 
включено інформацію по роботі зі смартфоном.

Проект Школи комп’ютерної грамотності було розро-
блено в червні 2017 року, а впроваджено в роботу в жовтні 
2017 року. Школа набирає два курси на рік: з лютого по 
квітень та з жовтня по грудень.

Реалізація проекту – виключно за кошти міжнародної 
технічної допомоги, у розмірі 47 тисяч гривень.

Проєкт-менеджер: Кусакіна Тамара Олексіївна, 
centerternivka2020@gmail.com, 0663861352.

mailto:centerternivka2020@gmail.com
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