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НОВИНИ

У Києві відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого
самоврядування». Такий конкурс Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Програмою Ради
Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» проводять вшосте. Цьогоріч зі 136
практик органів місцевого самоврядування конкурсна комісія обрала 30 переможців. Привітав їх і вручив
нагороди заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Конкурс - ровесник децентралізації подарував Україні більше 170 кращих практик місцевого
самоврядування

Бізнес, місцева влада, освітяни та профільні об’єднання разом працюватимуть у Регіональних радах
профосвіти. Так вони впливатимуть на кількість бюджетних місць у профтехах, залучення бізнесу до оновлення
обладнання, розвиток дуальної освіти, коли майже 70% навчання проводиться на виробництві. Постанову, яка
визначає повноваження та обов’язки Регіональних рад, було прийнято 4 грудня 2019 року на засіданні Уряду.

На місцях створюватимуть Регіональні ради профосвіти, які стануть впливовими гравцями в 
управлінні профтехами

5 грудня 2019 року Верховна рада України в другому читанні та в цілому прийняла урядовий законопроект
«Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо
спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної
Республіки Крим, областей)» №2189 від 30.09.2019

Процедуру затвердження перспективних планів спростили: Верховна Рада прийняла закон

https://decentralization.gov.ua/news/11934
https://decentralization.gov.ua/news/11938
https://decentralization.gov.ua/news/11708
https://decentralization.gov.ua/news/11944


СТАТТІ

Зламаний сайт, втрачений муніципальний архів, виток даних… Список викликів у цифровому просторі можна
складати довго. Навички безпечної роботи у кіберпросторі — така ж нагальна річ для сучасної людини, як
вміння грамотно писати. Що вже й казати про працівників громад, які щодня працюють із вразливою
інформацією державного значення.

Чи готові громади до кібервикликів: дослідження та поради

4 грудня під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування команда напрямку з покращення якості надання
адмінпослуг для населення "U-LEAD з Європою" презентувала пропозиції щодо державної політики у сфері
надання адміністративних послуг.

Державна політика у сфері адмінпослуг: що пропонують експерти

Вийшов звіт про якість освіти України за результатами міжнародного дослідження PISA

У цьому звіті представлено детальну інформацію про результати навчальних досягнень українських 15-річних
підлітків у таких галузях, як читання, математика та природничонаукові дисципліни, станом на 2018 р., а також
про ті чинники, від яких залежить рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності
українських учнів / студентів.

https://decentralization.gov.ua/news/11708
https://decentralization.gov.ua/news/columns/11920
https://decentralization.gov.ua/news/11708
https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/U-LEAD-Polisi-zapysky_2019.pdf
https://www.liga.net/society/cards/sadis-tri-vse-govoryat-chto-ukraina-provalila-test-pisa-razbor


ПОДІЇ
Майбутнє ЦНАП райдержадміністрацій - відкрита дискусія 17 грудня у Києві
Захід відбудеться 17 грудня 2019 року о 10.00 в Домі децентралізації (м. Київ, вул. Велика Житомирська 20),
зал «Полтава».
Реєстрація обов’язкова та триває до 12:00 12 грудня

Підсумкова конференція програми «Малі міста - великі враження»
12 грудня в ArtHall D12 відбудеться підсумкова зустріч учасників грантової програми «Малі міста - великі
враження».
Нагадуємо, програма стартувала 15 квітня 2019 року – було оголошено прийом заявок, і проводилася вона 
вже вдруге Міністерством культури України та Українським центром культурних досліджень. Ідея проекту 
належить ГО «Інститут культурної політики». 
Головна ціль програми – підтримка населених пунктів із загальною чисельністю населення до 50 тис. осіб. 
Участь у конкурсі могли взяти культурно-мистецькі проекти від органів місцевого самоврядування, 
юридичних осіб всіх форм власності, творчих спілок, фізичних осіб-підприємців. 

Гра-тренінг “Як змінити своє місто. Інструменти впливу на владу”
Любите своє місто і хочете, щоб воно змінювалося? Маєте багато ідей його вдосконалення, але не знаєте як 
їх втілити?
Чули про сучасні інструменти впливу на місцеву владу, але на практиці щось не складається?
Дата: 12.12.2019 о 15:00
Адреса: Ужгород, Закарпатська обл., Україна, Студентський простір AuraAcademica

https://decentralization.gov.ua/news/11942
https://www.facebook.com/events/2514474321939225/
https://www.prostir.ua/event/hra-treninh-yak-zminyty-svoje-misto-instrumenty-vplyvu-na-vladu/


ГРАНТИ
Конкурс заявок на створення міжрегіональних хабів з розбудови потенціалу жіночих організацій
Метою даного конкурсу є вибір 5 сильних та визнаних жіночих правозахисних організацій, зацікавлених у зміцненні
та розширенні своєї експертизи для того, щоб стати міжрегіональними хабами, що забезпечать розвиток потенціалу
та мереж серед місцевих жіночих правозахисних організацій.
Дедлайн - 19 грудня 2019 року.
Бюджет – 330 000 (триста тридцять) канадських доларів

Конкурс на виконання Цілі сталого розвитку 7 від компанії British Petroleum
Компанія British Petroleum оголошує конкурс «Lead 2030 Challenge for SDG 7». Його мета – виявлення та підтримка
інноваційних рішень в галузі відновлюваної енергії з потенціалом збільшення її частки у глобальному енергетичному
балансі.
Дедлайн – 5 січня 2020 року.
Бюджет - 50 000 $

Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта»
Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у сфері
освіти.
Дедлайн - 21 червня 2020 р.
Бюджет - 50 000$.

https://gurt.org.ua/news/grants/56760/
https://gurt.org.ua/news/grants/56738/
https://gurt.org.ua/news/grants/56715/


ГРАНТИ
Можливості для розвитку культури в громаді: конкурсні програми 2020 року від УКФ
Розпочалися конкурсні програми Українського культурного фонду, що підтримуватимуть проекти у сфері культури
2020 року.
З 1 листопада проектні заявки можна подавати на наступні конкурсні програми, що будуть реалізовуватися 2020 
року:
«Аналітика культури»
«Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»
«Інноваційний культурний продукт»
«Інклюзивне мистецтво»
«Аудіовізуальне мистецтво»
«Знакові події»
«Мережі й аудиторії»
«Культурні столиці України»
«Культура. Туризм. Регіони»
«Культура заради змін»
Календар проведення конкурсного відбору та строки реалізації проекту:
подача проектної заявки на конкурс: з 01.11.2019 до 15.01.2020;
реалізація проекту: з дати підписання грантової угоди, але не раніше 30.04.2020, до 30.10.2020;
фінансова звітність: до 30.10.2020.

https://ucf.in.ua/
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb3476ee4dca0d154e9bf2
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb7c68fecf907301282c62
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb821831040311316142c2
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb4ab42370061ff66f1272
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb8a2631040311316142c4
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb55f2bfc13b3f7a50bfa2
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb6491bfc13b3f7a50bfa3
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb6944bfc13b3f7a50bfa4
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb716fc07fb41f2b2ecc43
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb75dc06c9e045c06490d2


ГРАНТИ
Грантовий конкурс IWCK 2020
Міжнародний жіночий клуб Києва (МЖКК) оголошує грантовий конкурс 2020 року для проектів спрямованих на
покращення життя жінок, дітей, людей похилого віку та інвалідів в Україні.
Дедлайн - 8 грудня 2019 року.
Бюджет - 500 000 грн

Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США – молодіжні та культурні проекти
Програма малих грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у сфері культури та молоді на 2019–2020 рр.
Напрямки
• Виконавчі та образотворчі мистецтва, усі жанри музики, танцю, моди, театру, літератури, кіно, фото та відео.
• Образотворче мистецтво, виставки картин, скульптур, фотографії, артефактів, мультфільмів, фресок, графіті т.д.
• Інноваційні проекти у таких сферах, як кулінарне мистецтво, містобудування, дизайн відео та настільних ігор,

віртуальна реальність та ін.
Дедлайн - 12 січня / 12 квітня / 5 липня 2020 року.
Бюджет - $10,000-$50,000

https://iwck.org/charity/
https://gurt.org.ua/news/grants/56553/


ГРАНТИ
Конкурс грантів в рамках програми «Культура для змін»
Програма партнерства Українського культурного фонду та програми підтримки «MEET UP! Німецько-українські
зустрічі молоді» Фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» (EVZ) спрямована на посилення українсько-
німецької співпраці та спільний пошук відповідей на виклики сучасного світу через підтримку культурного
діалогу та створення спільних культурно-мистецьких продуктів.
Дедлайн - 31 січня 2020 року.

Конкурс мікропроектів Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
Стартував конкурс мікропроектів Програми ТКС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у сфері культурно-історичної
та природної спадщини, орієнтований на неприбуткові організації трьох країн.
Дедлайн - 15 січня 2020 року.
Бюджет - від 20 000 до 60 000 євро

Конкурс «Співпраця малих концертних залів»
«Music Moves Europe» (MME) є рамковою підпрограмою Європейської комісії на підтримку музичного сектору.
Загальна мета цього конкурсу – збільшити здатність концертних залів залишатися конкурентоспроможними у
мінливих ринкових та регуляторних умовах.
Дедлайн – 16 грудня 2019 року.
Бюджет - 30 000- 70 000 євро.

https://gurt.org.ua/news/grants/57029/
https://gurt.org.ua/news/grants/56688/
https://gurt.org.ua/news/grants/56656/


ПРОЕКТИ 
ВАРТІ УВАГИ
Буковинський кооператив продає дикорослі гриби по
всьому світу. Як їм це вдалось?

Їх гриби та ягоди куштують в Америці та Ізраїлі, за
сезон вони переробляють до 20 тонн продукції, а
мешканці можуть заробляти 1000 гривень на день. Це
все про підприємство “Дари Гуцульщини” , яке
заснували 33 мешканці Путили та сусідніх
буковинських сіл. Селяни об’єднались для створення
кооперативу та мріють, щоб їхня продукція стала
першою в Україні. Сергій Терен, керівник
кооперативу, впевнений, що за такою формою бізнесу
– майбутнє.

https://shotam.info/bukovyns-kyy-kooperatyv-prodaie-dykorosli-hryby-po-vs-omu-svitu-yak-im-tse-vdalos/?fbclid=IwAR3-jtbLqlkbbhrxUAk0aut-hKS6iRuIcPVGuEFDxt8MxOTq_1ka1iE30d8


З найкращими побажаннями, 
команда ІКОМІС

Є люди, які обрали шлях - служити громадам і розвитку власної країни.

В умовах тотальних фінанасових, кадрових та ще тисячі інших обмежень, вони 
завжди знаходять креативні та ефективні рішення.

Як вітчизняні супергерої - стоять на варті сталого розвитку, збереження
національності, дотрамання законів та захисту громади.

Тож ми горді вітати вас (і трохи себе🙃🙃) з Днем місцевого самоврядування.

Бажаємо, не втрачати запал, за рутинними задачами і завжди досягати
поставлених цілей🎯🎯
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