


1 

 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування  
«Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України» 

 
ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION 0F VILLAGE COUNCILS 

AND AMALGAMATED COMMUNITIES 

 
04070, Україна, Київ, Печерський узвіз,19; e-mail: info@assogu.org.ua  

 
Від  16.02. 2021 р. № 39/16/2 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація сільських, селищних та об’єднаних громад України» протягом 2020 року 

 

1. Назва ІГС: Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація сільських, селищних та об’єднаних громад України». Повне найменування 

юридичної особи англійською мовою: ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF VILLAGE 

COUNCILS AND AMALGAMATED COMMUNITIES. 

2. Скорочена назва ІГС:  АССОГУ. 

3. Дані про легалізацію ІГС: зареєстрована в Єдиному державному реєстрі про 

проведення державної реєстрації юридичної особи. Дата запису: 13.12.2016 

Номер запису: 1 339 102 0000 014425. 

4. Мета та напрями діяльності: Свою діяльність АССОГУ здійснює шляхом вироблення і 

впровадження моделей впливу на діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні, підвищення інституційної спроможності органів місцевого 

самоврядування, сприяння розвитку громад.  

Напрями діяльності: сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування; сприяння 

соціально-економічному розвитку населених пунктів; поглиблення взаємодії та співпраці 

територіальних громад; захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування; забезпечення обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування 

з питань практичного вирішення проблем розвитку населених пунктів; надання методичної і 

практичної допомоги та консультацій органам місцевого самоврядування; налагодження 

взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями 

та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування. 

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади (за 

наявності). Співпраця з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерство культур 

та інформаційної політики, Міністерство молоді та спорту, Міністерство соціально політики 

та інші ЦОВВ. 

6. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані 

програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових 

обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, 

регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний 

фінансовий звіт (за наявності) тощо. 

Інформаційна політика – системне інформування органів місцевого самоврядування в 

частині змін до законодавства, законотворчої діяльності, кращих практик та інноваційних 

рішень розвитку територій, забезпечення вертикальних та горизонтальних комунікацій влади 

та громади. 

- Інформаційні зустрічі – семінари - 15 

- Підготовлено та розіслано по базі у 3000 адресів -  5  номерів Інформаційних 

бюлетнів. 
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- 1471 підписник сторінки у FB, Спостерігають за наповненням сторінки – 1475, 

активних користувачів 375.  З них 67% жінки , та 32 % чоловіки. 

- Прес- конференції – 3 . 

- Виступи на радіо, телебачення – більше 20. 

Освітня політика – розробка та впровадження ефективних, інноваційних інструментів 

підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. 

- 112 тренінгів,  

- 1 дистанційний курс на освітній платформі ( 65 учасників), 

-  консультації – більше ніж 400.  

Розвиток громад – формування культури планування, розроблення стратегічних планів, 

проектів та програм розвитку. Розробка та впровадження моделей сталого розвитку. 

Управління конкурентоспроможністю.  

Надання консультацій з місцевого і регіонального розвитку, насамперед сільських 

територій та ОТГ. Співпраця на місцевому рівні з організаціями та установами, з метою 

проведення заходів, досліджень, надання послуг, реалізації проєктів, в тому числі на 

території Одеської області здійснює співпрацю в рамках консультацій з розробки Стратегій 

розвитку громад на період 2021 – 2027 роки, підготовки договорів міжмуніципальної 

співпраці та реалізації проєкту «Створення Южненсько-Коблівського приморського 

субрегіону». 

 

Проведено 5 соціологічних опитувань на теми:  

  Можливості для розвитку громад 

  Стан використання лісосмуг 

  Створення молодіжних центрів в громадах 

  Стан місцевих музеїв 

  Умови реалізації лідерського потенціалу. 

Підготовлено та розроблено: 

-  9 проектів культурного розвитку в межах проекту «Малі Міста – великі враження» - 9 . 

- 28 проектних ідей культурного розвитку. 

- розроблено  - 22 Плани покращення  культурних послуг 

- розроблено  - 2 Плани покращення медичних послуг  

- розроблено – 2- Плани  покращення послуг послуги поводження з ТПВ 

- розроблено – 1- Плани  покращення  освітніх послуг; 

- розроблено – 1- Плани  покращення послуг з вуличного освітлення. 

- участь у розробці – 10 стратегічних планів . 

 

Розроблено та видано : 

- Методологію опитування територіальних громад 

- Методичні рекомендації з підготовки проектів культурного розвитку; 

- Кращі практики культурного розвитку – 37 практик 

- Кращі практики надання культурних послуг 13 практик Посібник з «Мистецтво топіарі» 

- Посібник  «Ефективне управління полезахисними лісовими насадженями». 
 

 

Виконавча директорка                                                       Ключник Н. Л.                                                                                           

М.П.  

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

щодо участі у роботі Громадської ради при Одеській облдержадміністрації  

 

Я, Киливник Володимир Петрович, висловлюю свою готовність до активної участі у 

роботі Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.  

Мета: забезпечити та впровадити ефективну співпрацю із підрозділами Одеської 

ОДА щодо участі громадськості у формуванні державної політики із питань розвитку 

місцевого самоврядування та міжнародної співпраці; місцевого і регіонального розвитку, 

насамперед сільських територій та ОТГ; підготовки та реалізації стратегій та програм 

соціально-економічного розвитку регіону та ОТГ; реалізації та захисту прав і свобод 

громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. 

Маючи значний досвід роботи в проектах технічної допомоги (як розробка 

проектних заявок, так і їх впровадження), підготовки стратегій, програм та проектів 

системного розвитку територій, висловлюю свою готовність до активної участі у роботі 

Громадської ради, у разі обрання, у тому числі щодо сприяння реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення 

громадського контролю за діяльністю Одеської обласної державної адміністрації та 

сприяння врахуванню Одеською обласною державною адміністрацією громадської думки 

під час формування та реалізації державної політики.  

                                                                                    

                                                                 В.П.Киливник 
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