
3 жовтня 2017 року в урочистій обстановці було підведено підсумки 

дворічного проекту «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих міст та 

селищ Одеської області» за підтримки Фонду Ганса Зайделя». Серед 

почесних гостей були: голова Фонду Ганса Зайделя, Державний міністр у 

відставці - проф. Урсула Меннлє; керівник реферату Центральної, Східної і 

Південно-Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії Фонду Ганса Зайделя - 

Хеннінг Зенгер; керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці 

Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг; керівник реферату економіки, 

культури та управління міста Кемптен - д-р Ріхард Шіссль; заступник голови 

Одеської обласної ради - Юрій Димчогло; директор Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, доктор політичних наук, професор – 

Микола Іжа; почесний консул Федеративної Республіки Німеччини в Одесі 

Олександр Кифак; директор Одеського підрозділу Центру розвитку 

місцевого самоуправління Юлія Молодожен; голова Правління Інституту 

врядування, м. Львів – Анатолій Чемерис. 

Напередодні, 2 жовтня семінар розпочався з вітального слова до 

учасників проекту керівника представництва Фонду Ганса Зайделя в 

Молдові, Румунії та Україні - Даніеля Зайберлінга, який розповів про успіхи 

проекту та поділився досвідом щодо запровадження ініціатив з сталого 

розвитку територій Баварії. Під модеруванням Анатолія Чемериса головами 

об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області було проведено 

огляд доробку об’єднаних громад, міст і селищ з впровадження заходів 

сталого розвитку (утилізація сміття, благоустрій території, енергоефективні 

заходи, ЦНАПи, відродження ремесел тощо). У рамках заходу була 

проведена міжнародна конференція «Менеджмент поводження з твердими 

побутовими відходами» за участі представників профільних міністерств 

України та інших країн ЄСДР, представників обласних адміністрацій 

Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської областей, 

представників міст з України та інших країн ЄСДР, експертного середовища, 

представників наукових установ.   

Голови об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області 

високо оцінили рівень організації та корисність проекту «Сталий розвиток 

об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області» за підтримки 

Фонду Ганса Зайделя. Всі сторони висловили бажання продовження 

співпраці з питань навчання старост об’єднаних територіальних громад. 

Організаційний супровід проекту здійснювався управлінням 

підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 



 

 


