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Проект DESPRO – частина Швейцарської стратегії співробітництва в 
Україні 2007-2010 та 2011-2014 
 
Проект фінансується Швейцарською агенцією розвитку та 
співробітництва (SDC) та впроваджується Швейцарським центром 
ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat Consulting) 
 
2007 - 2009  -   I фаза,     CHF 3.5  млн. 
2010 - 2012  -   II фаза,    CHF 4.9  млн 
2013 - 2017      III фаза    CHF 9.2  млн. 
  

Контекст 

 



 
 

 
 

Ключові напрями діяльності DESPRO  
щодо національних реформ 

  

 

Консультативна підтримка задля активізації 
національного діалогу з питань децентралізації та 
реформування місцевого самоврядування 

Посилення потенціалу асоціацій органів місцевого 
самоврядування у їх діяльності з адвокації 
процесів реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади 



- Надання підтримки у розробці та вдосконаленні 

національного законодавтства з питань 

децентралізації та місцевого самоврядування;  

 

- просування реформ у сфері місцевого 

самоврядування і децентралізації через ЗМІ та веб-

ресурси; 

 

- залучення міжнародного досвіду для підтримки 

процесу реформування місцевого самоврядування  

Активізація національного 
діалогу 

 



 

 

 

Просування реформ 
 

Публічні та 
медіа кампанії 

Співпраця з 
АОМС 

Посилення 
спроможності 
та управління 

знаннями 



- Розвиток інституційної спроможності Асоціацій органів місцевого 

самоврядування (АОМС) і професійного розвитку їх представників, державних 

службовців та посадовців ОМС завдяки розробленій системі комплексних 

навчальних і тренінгових програм (у тому числі тренінгів для тренерів, он-лайн 

навчання); 

 

- Підтримка у розробці місцевих стратегічних планів, методик написання місцевих 

стратегій розвитку, виокремлення певних проектів місцевого розвитку, що можуть 

бути профінансовані за рахунок зовнішніх джерел; 

 

- Впровадження спеціалізованих веб-ресурсів та баз даних для подальшого 

використання АОМС та зацікавленими сторонами для системності збору і 

поширення інформаційних ресурсів та знань (портал ВАССР vassr.org;  

он-лайн система Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування fondkonkurs.org.ua) 

Посилення потенціалу асоціацій 
органів місцевого самоврядування 

 



 

 

 

Перша Школа місцевого самоврядування для 
членів АОМС 
 - Лекції щодо реформи 

місцевого самоврядування 
та територіальної організації 
влади; 
 

- Роз’яснення новел у 
законодавстві з 
децентралізації; 
 

- Рольові ігри та обмін 
досвідом; 
 

- Дискусійні клуби щодо 
розвитку всеукраїнських 
АОМС; 
 

- Практики посилення 
спроможностей АОМС та їх 
членів. 



 

 

 

Інформаційно-просвітницька діяльність DESPRO на 

підтримку Урядової ініціативи «Децентралізація влади» 

 
- Щотижнева розсилка 

«Децентралізація. Огляд новин»– 

загалом більше 700 респондентів; 

- Постійний моніторинг найбільш 

цікавих та актуальних публікацій 

та їх поширення в соціальних 

мережах, інтернет дискусійних 

майданчиках, стрічках коментарів. 

(З травня 2014 по жовтень 2014 

інформаційні матеріали 

переглянули більше 300 тис. осіб); 

- Випуск книг/публікацій  з 

децентралізації для різних 

цільових аудиторій (надруковано 

та розповсюджується  більше 12 

посібників авторства провідних 

українських та зарубіжних 

експертів) 

 



 

 

 

Інформаційно-просвітницька діяльність DESPRO на 

підтримку Урядової ініціативи «Децентралізація влади» 

 
- Відеозаписи семінарів, виступів 

експертів та інтерв'ю для 

подальшого спільного 

використання; 

- Інтерв'ю експертів у 

національних ЗМІ (Громадське 

радіо, Національне радіо); 

- Створення та розповсюдження 

інфографічного фільму «Час 

робити великі зміни» по 

обласних державних 

телеканалах; 

- Проведення тренінгів для 

місцевих ЗМІ в різних регіонах 

України; 

- Серія 5 фокус-груп з метою 

кращого розвитку інформаційної 

кампанії 

 



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

 

 

 

 

• Офіційний веб-сайт Урядової ініціативи «Децентралізація 

влади»  

www.decentralization.gov.ua 

• Швейцарсько-український проект «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO  

www.despro.org.ua   

 

• Приєднуйтесь до нас на Facebook!   

https://www.facebook.com/decentralizationua 

https://www.facebook.com/decentralisation 

 

 

 

http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralizationua
https://www.facebook.com/decentralizationua
https://www.facebook.com/decentralizationua
https://www.facebook.com/decentralisation
https://www.facebook.com/decentralisation


Дякую за увагу! 

 

 

 

www.despro.org.ua 


