
КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» - 2020

місто Мерефа

Тема «Влада та громада: інформування, діалог, участь»

«Впровадження практик партисипативного управління 

в Мереф’янській громаді – запорука розвитку людського потенціалу 

та сталого місцевого розвитку»



Коротко про практику:

 Діяльність будь-якого муніципалітету не може бути ефективною без широкої підтримки та участі
громадськості. Якщо люди беруть участь у процесі ухвалення рішень, то вони стають співучасниками
вирішення проблем, що існують на локальному рівні в їхній громаді. Вимогою часу є активна
громадськість, яка має бути досить обізнаною не тільки у конкретних нормах окремих законів, що
регулюють власне процеси залучення активістів, а розуміти всю філософію змін системи місцевого
самоврядування в Україні, що зорієнтована на людину, передбачає участь мешканців як у поточних
процесах управління ОТГ, так і у більш конкретних аспектах її розвитку – розподілу бюджетних коштів
та стратегічному плануванні розвитку об’єднаних територіальних громад.

 З 2018 року Мереф’янською міською радою та її Виконавчим комітетом проводиться активна робота з
розбудови та активізації інститутів громадянського суспільства на території Мереф’янської міської
об’єднаної територіальної громади. В результаті впровадження успішних практик партисипативного
управління, жителі громади активно долучаються до процесів написання важливих стратегічних
документів громади, ініціюють та супроводжують проєкти та впливають на вирішення нагальних
проблем, які існують на місцевому рівні.



Розвиваємо території Мереф’янської ОТГ на 

принципах громадянської партиципації

Створено:

- 9 районних комітетів ОСН

- 9 ОСББ



Розроблено конкурсну документацію та проведено конкурс з реалізації
кращого проєкту з благоустрою Мереф’янської міської об’єднаної
територіальної громади, що стало передумовою для розроблення
Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) в
громаді.

Участь у проєкті “Підтримка ролі громад в 

управлінні місцевим розвитком в Україні” 



Бюджет участі 

для Мереф’янської громади

Навчаємо мешканців інструментарію практики



Бюджет участі 

для Мереф’янської громади

2018 рік

32 автора проєктів, з них:

23 - (72%) жінки

9 - (28%) чоловіків

У голосуванні взяли участь

2 281 мешканець громади, які віддали  6 555

голосів.

2019 рік

29 авторів проєктів, з них:

26 - (90%) жінки

3 - (10%) чоловіки

У голосуванні взяли участь

3 484 мешканця громади, які віддали  5 071

голос.



Реалізація проєктів Бюджету участі



Через розуміння суті бюджетних процесів -

до згуртованої громади

Бюджетний 

регламент



Школа проєктного менеджменту

Мета: Сформувати у жителів громади

думку, що кожен може самостійно

впливати на перебіг подій у громаді,

зокрема навчитися раціонально

використовувати свій час та

присвятити його проєктному

менеджменту, який є інструментом

для вирішення актуальних питань у

громаді.



Школа проєктного менеджменту

✓ 19 зустрічей Мобільної школи проєкного менеджменту та 87 учасників;

✓ 4 тренерки;

✓ 23 учасника та учасниці;

✓ 1 тиждень теоретичних занять;

✓ 2 тижні практики:

✓ Написання концепції проєктної заявки;

✓ Оцінювання проєктних заявок учасників;

✓ 2 проєктні заявки пройшли відбір та були підтримані для участі у

Харківському обласному конкурсі мініпроєків розвитку територіальних

громад «Разом у майбутнє».



Уроки з мером

Мета: налагодження діалогу з учнівською молоддю громади шляхом 

інтерактивних уроків.

«Не чекайте, поки замість вас зроблять інші, – беріть

безпосередню участь в процесах розвитку ОТГ»



 2017 РІК

«Щотижневик «Мереф’янські вісті» – головний
засіб активізації людського ресурсу в
Мереф’янській міській ОТГ»

 2018 РІК

«Єдина система відеоспостереження – головний
вартовий безпеки у Мереф’янській ОТГ»

«Жіноча рада Мереф’янської об’єднаної громади
як інститут ефективної розбудови громадянського
суспільства»

Конкурс «Кращі практики місцевого 

самоврядування» - найефективніша промоція 

досягнень громади



Конкурс «Кращі практики місцевого 

самоврядування» - найефективніша промоція 

досягнень громади

2019 РІК

Краща практика Мереф'янської громади
"Молодіжна рада «Motion Team» – ефективні
лідери змін Мереф'янської громади" отримала
Спеціальну відзнаку.



Наші контакти:

Мереф’янська міська рада

https://merefaotg.gov.ua/

вул. Дніпровська, буд. 213,

м. Мерефа,

Харківська обл., 62472

merefa-gor@merefaotg.gov.ua

Автор практики, контактна особа:

Дядченко Тетяна Петрівна, секретар Мереф’янської міської ради

+38066-098-02-67

dtpmerefa@ukr.net
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