
Чернігівська область
місто Ніжин



Забезпечення сталого розвитку міста -
основне завдання міської влади. 

Практичний досвід свідчить, що не
залучаючи місцеві громади та не отримуючи
зовнішньої підтримки, вирішити це завдання
неможливо.



14 травня 2015 року місто Ніжин 
підписало Угоду про співпрацю із проектом ЄС/ПРООН

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»



Розпорядженням міського 
голови № 50 від 26.02.2016 р. було 

створено Ресурсний центр 
розвитку громад м. Ніжина   



Діяльність Ресурсного центру 
розвитку громади м. Ніжина 

у 2016-2017 рр.

14 
навчальних 

заходів 
спільно з 
проектом 
“МРГ-III”

82 консультації щодо 
участі ОСББ в 

проекті “МРГ-III”

Методична 
допомога 5 

ОСББ в 
проекті 

“МРГ-III”



ГО «Центр розвитку громад 
«Перспектива»

Основною метою діяльності Організації є
сприяння сталому розвитку громад на
місцевому рівні шляхом надання інформаційної,
інституційної, правової підтримки громадам,
залучення інвестицій на реалізацію пріоритетних
проектів їх розвитку, поширення кращих практик та
досвіду у сфері місцевого соціально-економічного
розвитку.



Основою сталого розвитку міста є формування і
сприяння розвитку дієздатних конкурентоспроможних громад,
здатних самостійно вирішувати власні та долучитись до
вирішення загальноміських проблем.

Разом:
- Гуртуватися, створювати 
організації громад;
- Визначати пріоритетні
проблеми;
- Приймати рішення;
- Впроваджувати ініціативи;
- Брати участь у вирішенні
питань місцевого розвитку



Діяльність ГО «ЦРГ «Перспектива»
у 2016-2017 рр.

Участь у 
робочій 
групі з 

написання 
ПСЕР 
(Угода 
мерів)

Підтримка 
діяльності 

ОСББ 

Реалізація 
спільно з 

ЄС/ПРООН
проекту

«Відкритий 
бюджет 
міста» 

Підтримка 
створення 
7 ОСББ та 

3 ГО 
батьків 

шкіл міста

Участь у 
проекті 

«Місцеві
Ініціативи
для Сталої
України»

(LINK) 



УГОДА МЕРІВ
ЩОДО КЛІМАТУ І ЕНЕРГІЇ

Угода мерів – провідна ініціатива,
започаткована Європейським Союзом, котра
охоплює місцеві та регіональні органи влади,
які беруть на себе добровільні зобов’язання
підвищувати енергоефективність та
нарощувати використання відновлювальних
джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи
цим зобов’язанням, підписанти Угоди
прагнуть скоротити власні викиди
СО2 щонайменше на 20% до 2020 року,
сприяючи, таким чином, розвитку екологічно
орієнтованої економіки та підвищенню якості
життя.
У 2016 році м. Ніжин приєдналось до Угоди
мерів. Наразі відбувається розробка
Базового кадастру викидів та Плану дій зі
сталого енергетичного розвитку.



Презентація проектних пропозицій м.Ніжина під час
тренінгу «Існуючі фінансові можливості, фандрейзинг та
написання грантових заявок» 23 лютого 2017 року, в Києві.



Проект ГО «ЦРГ «Перспектива» 
«Відкритий бюджет міста»

за підтримки ЄС/ПРООН

РАЗОМ 
ДІЄВІШЕ!



ОСББ «Едем»

До Після



ОСББ «Мрія»

До ПісляДо Після



ОСББ «Наш дім - 36»

ДоДоДо Після



ГО «Однодумці ЗОШ №9»

ДоДоДо Після

До Після



ГО «Порада ЗОШ №2»

ДоДо

ДоДо Після



ОСББ «Синяківське»

До
Після



Здобувши досвід спільної роботи, громади
мешканців будинків надалі вже планують і
впроваджують мікропроекти за власні кошти,
покладаючи відповідальність за власний
добробут на самих себе.

«Згуртувалися, 
розвиваємося, 

допомагаємо іншим» -
Любов Мацапула, голова 
правління ОСББ «Едем» 

м. Ніжин



Дякую за увагу!

Світлана Рожок
ГО «Центр розвитку громад «Перспектива»
0962680440
perspective_ngo@ukr.net
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