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Досягти змін в Об’єднаних Територіальних 
Громадах вдалося завдяки реалізації проекту 
"Просування прийняття рішень через 
діалогові події в громадах" та за підтримки 
Програми для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності 
та розвитку “U-LEAD з Європою”, що спільно 
фінансується Європейським Союзом та його 
країнами-членами Данією, Естонією, 
Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма 
співпрацює з Мінрегіоном у формуванні 
багаторівневої системи управління, яка є 
прозорою, підзвітною та реагує на потреби 
громадян.
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ХТО МИ?

ЩО МИ 
РОБИМО?

Ми – громадська організація “Центр 
спільних дій”, яка з 2009 року працює 
над вирішенням національних та ло-
кальних проблем та 
просуває якісні зміни до політик.

Ми працюємо через повний цикл виро-
блення публічної політики. Під час пу-
блічних консультацій* на національному 
та місцевому рівнях ми залучаємо заін-
тересовані сторони до вирішення про-
блем. На основі зібраних позицій наша 
команда готує зелену книгу проблем та 
білу книгу рішень, яка описує вже нову 
політику. Остання лягає в основу відпо-
відного законодавства, яке ми адвокату-
ємо в органах прийняття рішень.

*Публічна консультація – це публічне 
обговорення способів вирішення акту-
альної для громади проблеми. 

Представники органу прийняття рішень 
разом з представниками заінтересова-
них сторін, тобто групами мешканців, 
інтереси яких проблема та її вирішення 
зачіпають, – обговорюють свої бачення 
альтернатив вирішення проблеми та 
аргументують їхню доцільність. 

Завдяки публічним консультаціям ко-
жен учасник представляє та відстоює 
власні інтереси та інтереси своєї групи 
— наприклад, вчителі, лікарі, екологи, 
журналісти та громадські активісти, — і 
впливає на прийняття рішень.

Рекомендований порядок проведення 
консультацій був затверджений ще у 
2010 р. Постановою Кабінету Міністрів 
України “Про забезпечення участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації 
державної політики”.
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Уже тисячі українців змогли долучити-
ся до вироблення державної політики 
в сферах охорони здоров’я, системи 
освіти, рівного доступу до політики, 
використання публічних фінансів та 
доступу громадян до ухвалення рішень. 
При цьому органи влади, зокрема Мініс-
терство освіти та науки та Міністерство 
охорони здоров’я, врахували пропозиції 
різних груп під час підготовки змін до 
законів та інших нормативно-правових 
документів. 

Останні декілька років ми поширюємо 
практику проведення публічних кон-
сультацій серед органів місцевого само-
врядування, аби в інклюзивний спосіб 
громада могла вирішувати соціально 
важливі проблеми. 

Так ми творимо суспільство відкритого 
доступу через спільні дії громадян. 

НАВІЩО 
МИ ЦЕ 
РОБИМО?

У такий спосіб ми показуємо українцям, 
що вони можуть бути учасниками роз-
робки рішень, які приймає влада. Також 
ми намагаємось змістити акцент з обго-
ворення назв законопроектів та рішень 
на обговорення їхнього змісту. 
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ДОСЯГНЕННЯ
В ЦИФРАХ

95

14 192

3916

залучених 
громад-
партнерів

місяців

проведених 
подій

залучених осіб

2476 1440

(жовтень 2018 - 
грудень 2019 рр)

Період 
реалізації 
проекту

РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА 
ЦЕНТРУ СПІЛЬНИХ ДІЙ

Аби масштабувати свою діяльність на 
всю країну, Центр спільних дій сформу-
вав регіональну команду.

Ми впродовж року  налагоджували діа-
лог між мешканцями громади та органа-
ми місцевої влади, аби показати органам 
місцевого самоврядування різні позиції 
та допомогти прийняти якісні рішення. 
Системна робота в спільнотах посилила 
спроможність громадян впливати на 
формування місцевої політики та дозво-
лила створити практики  місцевої демо-
кратії. 

Регіональними представниками стали:

місцеві лідери 
думок

громадські 
активісти журналісти
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Миколаївська

Запорізька

Полтавська

Херсонська

Київська

Чернігівська

Кропивницька

Одеська

Черкаська

Донецька

Луганська

Харківська

Сумська

Новогродівка
Добропілля
Костянтинівка
Селидове
Краматорськ
Слов’янськ
Лиман
Бахмут
Торецьк
Олександрівка
Маріуполь

Рубіжне
Сєвєродонецьк

Вінницька

Рівненська

Хмельницька

Чернівецька

Закарпаття

Івано-Франківська

Волинськa

ЖитомирськаЛьвівська

Тернопільська
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Ця Програма докорінно змінює наш підхід до 
вирішення проблеми, яка не перший рік турбує 
мешканців громади. Заходи з реалізації Про-
грами не тільки  зменшуватимуть приріст 
безпритульних тварин гуманним шляхом сте-
рилізації, але також підвищуватимуть рівень 
зоовідповідальності самих мешканців.

Допомагати місцевій владі залучати групи 
інтересів до процесу прийняття рішень у 
такому форматі – не тільки позитивний, але і 
результативний досвід, яким я дуже пишаюся.

Валентина Корольова
Начальниця відділу економіки 

Коропської селищної ради

Денис Мурза
представник Центру спільних дій у 
Чернігівській області

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
СПІЛЬНОТУ?

Понад 15 тис. осіб були поінформовані про 
методи стерилізації домашніх тварин та 
мали змогу 
підвищити рівень зоовідповідальності.

У КОРОПСЬКІЙ ОТГ 
ВПЕРШЕ СТЕРИЛІЗУЮТЬ 
ДОМАШНІХ ТА 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ
ТВАРИН

ПРОБЛЕМА

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ

РІШЕННЯ

Кількість тварин на території громади постій-
но збільшується, а разом з ними і ймовірність 
нападів на людей та розповсюдження сказу. 
Мешканці неодноразово скаржилися та обу-
рювалися через ситуацію з безпритульними 
тваринами, критикуючи владу за негуманні 
способи вирішення проблеми.

1 орган місцевого 
самоврядування
зоозахисні організацій
профільні ГО
ветеринарів
медіа
мешканців громади

залучили

Коропська

селищна
рада

? публічна 
консультація

Програма запобігання 
бездомного утриман-
ня та розмноження 
бродячих тварин на 
території Коропської 
селищної ради на 2019 
рік

Чернігів
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Прийняте рішення – ще один крок в бік відкри-
тої влади, посилення довіри до місцевого само-
врядування.

Тепер, якщо прийнятий проект рішення ви-
явиться корупційним або резонансним - жителі 
ОТГ та журналісти зможуть проаналізувати, 
хто з членів профільної комісії його підтримав. 
А депутати, в свою чергу нестимуть більше 
політичної відповідальності.

Світлана Березовська
депутатка 

Аулівської селищної ради

Вірослав Цюп’як
представник Центру спільних дій у 
Дніпропетровській області

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
СПІЛЬНОТУ?

Всі мешканці Аульської громади, а це 
більше 5 тис. осіб, можуть аналізувати, хто 
саме з депутатів підтримав проект рішен-
ня перед його винесенням на сесію. Прото-
коли нової редакції міститимуть прізвища 
та ініціали депутатів селищної ради.

В АУЛІВСЬКІЙ ОТГ 
ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬ 
ПОІМЕННІ ПРОТОКОЛИ 
ГОЛОСУВАННЯ В 
ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЯХ

Депутати Аулівської ОТГ проводять засідання 
комісій у робочий час, коли мешканці не мають 
можливості ані відвідати їх, ані взяти участь в 
обговоренні проектів рішень. Після засідання 
такий проект рішення виносять на голосуван-
ня. Як наслідок, мешканці виключені з процесу 
вирішення проблем громади. Це призвело не 
тільки до непрозорості прийняття рішень, але 
й спровокувало недовіру до влади, а відтак 
байдужість мешканців до життя громади.

1 
публічна 
консультація

орган місцевого 
самоврядування
громадських активістів
медіа
мешканців громади

залучили

Аулівська 

селищна

рада

Рішення про впро-
вадження поіменних 
протоколів 
депутатських комісій

Дніпро

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ?
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Важливо вирішувати такі питання саме 
шляхом публічних консультацій, щоб людям 
не нав’язувати щось, а щоб вони самі брали 
участь і сприймали вирішення проблеми як 
спільне рішення. Коли вирішили і зробили гур-
том - люди сортують, оберігають і слідку-
ють за чистотою, бо вони теж долучилися до 
процесу.

Проводячи публічні консультації в різних грома-
дах можна чітко побачити різницю між резуль-
татами з залученням мешканців до вирішення 
проблем і без них. Це вже як рецепт успіху: 
“Хочеш результату – залучай”.

Микола Різник
 голова 

Опішнянської громади

Альона Гончаренко
представниця Центру спільних дій у
Полтавській області

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
СПІЛЬНОТУ?

Опішнянська громада, яка налічує понад 
6 тис. осіб, сортує сміття, аби здавати його 
на повторну переробку, та при цьому може 
отримувати додаткові кошти за вторин-
ну сировину (скло та пластик).Протоколи 
нової редакції міститимуть прізвища та 
ініціали депутатів селищної ради.

Опішнянська громада, як і чимало громад в 
Україні, зіткнулася з проблемою утворення 
стихійних сміттєзвалищ та відсутності культу-
ри сортування сміття. Це загрожує не тільки 
місцевій екосистемі, але й здоров’ю мешканців 
громади. Оскільки з 1 січня 2018 року в Україні 
заборонено захоронення на полігонах непе-
рероблених побутових відходів, громада сама 
має забезпечити відповідні умови для пово-
дження з відходами. 

1 
публічна 
консультація

орган місцевого 
самоврядування
еко-активістів
медіа
мешканців громади

залучили

Опішнянська 

селищна 

рада

Встановила сміттєві 
баки для сортування 
сміття

Полтава

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ?

В ОПІШНЯНСЬКІЙ ОТГ 
ЗАРОБЛЯЮТЬ НА 
СМІТТІ
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Нам дуже приємно, що молодь в громаді має 
місце, де може пропонувати свої заходи та 
проекти, спрямовані на реалізацію молодіжної 
політики. Саме для активізації діяльності мо-
лодих людей і для задоволення їхніх потреб ми 
створювали відповідний центр.

Створення Молодіжного Центру у громаді – це 
чудова передумовa для того щоб молодь не ви-
їжджала з ОТГ, а реалізувала себе на території 
громади. Тішить, що відповідний заклад об’єд-
нує навколо себе активну молодь ОТГ так, щоб 
кожна молода людина знайшла у ньому власну 
нішу для реалізації.

Юрій Іванишин
заступник голови 

Старобогородчанської ОТГ

Андрій Фендик
представник Центру спільних дій в 
Івано-Франківській області

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
СПІЛЬНОТУ?

Молодіжний центр Старобогородчанської 
ОТГ функціонує понад рік. Відтепер більше 
6 тис. жителів мають місце для проведення 
дозвілля за власними вподобаннями: кіно-
перегляди, навчальні тренінги, зустрічі з 
успішними людьми й навіть 
богослужіння. Протоколи нової редакції 
міститимуть прізвища та ініціали депута-
тів селищної ради.

У СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКІЙ ОТГ 
РОЗПОЧАВ РОБОТУ 
МОЛОДІЖНИЙ
ЦЕНТР

Молодь Старобогородчанської ОТГ не мала 
доступного простору для проведення дозвілля 
та реалізації власних ініціатив.

1 
публічна 
консультація

орган місцевого 
самоврядування
молодіжну раду
громадських активістів
вчителів
бібліотекарів
батьків молодих людей
священників
мешканців громади 

залучили

Селищна 

рада 

Старобого-

родчанської 

ОТГ

Рішення про виділен-
ня  приміщення для 
Молодіжного центру 
на території громади 

З бюджету Івано-Франківської області виділили близько 186 тис. грн на облаштування простору. 
Сільська рада Старобогородчанської громади виділила 20 тис. грн на ремонт однієї з кімнат 
центру. 

Івано-Франківськ

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ?
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Відповідно до прийнятої програми мешканці 
можуть отримати не тільки інформаційну, а 
й фінансову підтримку для свого об’єднання. У 
такий спосіб ми мотивуємо активних мешкан-
ців до самостійних дій щодо утримання своїх 
багатоквартирних будинків.

Запровадження відповідної Програми у громаді 
говорить про те, що орган місцевого само-
врядування зацікавлений у якісних змінах для 
мешканців.

Василь Лавріненко
заступник 

селищного голови

Марина Носаченко
представниця Центру спільних дій у 
Сумській області 

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
ГРОМАДУ?

У Краснопільській громаді функціонує 
ініціативна група, яка запустила процес 
створення ОСББ у двох багатоквартирних 
будинках. 

У КРАСНОПІЛЬСЬКІЙ ОТГ 
МЕШКАНЦІВ ЗАОХОЧУЮТЬ 
ДО СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ 
СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

На території Краснопільської громади є 10 
багатоквартирних будинків. Їхній стан неза-
довільний. Аби ефективно облаштувати свої 
будинки та забезпечити їхній постійний догляд, 
власники квартир мали або створити ОСББ, або 
обрати управителя. Мешканці громади не мали 
цілісного бачення вирішення цієї проблеми та 
не розуміли, як зрушити ситуацію з місця.

1 
публічна 
консультація

орган місцевого 
самоврядування
громадських активістів
експетртку ПРООН з 
консультування іні-
ціативних груп щодо 
створення ОСББ 
мешканців громади

залучили

Краснопіль-

ська 

селищна 

рада

Програма сприяння 
створенню та підтрим-
ки діяльності об’єд-
нань співвласників 
багатоквартирних 
будинків (ОСББ) на 
2019-2020 роки

Суми

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ ?
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Ми провели опитування мешканців у всіх насе-
лених пунктах громади щодо їхніх потреб та 
на основі цього розробили Програму. Ми пере-
конані, що її виконання забезпечить ефективне 
розв’язання соціальних проблем мешканців.

Приємно, що публічні консультації приносять 
результат. Тепер важливо, щоб в громаді 
підвищилась якість надання соціальних послуг, 
аби мешканці були задоволені. Сподіваємось, 
що керівництво Байковецької ОТГ і надалі буде 
враховувати позиції заінтересованих сторін у 
прийнятті рішень.

Оксана Яріш
директорка 

Територіального центру 
соціального обслуговування 

Юлія Ковальчук
представниця Центру спільних дій у 
Тернопільській області

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
ГРОМАДУ?

У Байковецькій громаді встановили більш 
прозорі умови для отримання соціальних 
пільг та виділили кошти на виплати. Це 
означає, що жителі громади, які потребу-
ють допомоги (більше тисячі осіб), будуть 
отримувати якісні соціальні послуги.

У БАЙКОВЕЦЬКІЙ ОТГ 
ПРИЙНЯЛИ 
ПРОГРАМУ
СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

У Байковецькій громаді проживає більше тися-
чі людей, які потребують допомоги. Серед них 
особи похилого віку, особи з інвалідністю, діти, 
особи з психічними захворюваннями, учасни-
ки АТО, безробітні, особи, які постраждали від 
насильницьких та протиправних дій.

1 
публічна 
консультація

орган місцевого
самоврядування
центр соціального 
обслуговування
громадських активістів
медіа
мешканців громади

залучили

Байковецька 

сільська 

рада

Програма соціального 
захисту населення 
Байковецької сіль-
ської ради на 2020 рік

Тернопіль

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ ?
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Через публічні консультації ми зрозуміли, у який 
спосіб надалі молодь хоче  співпрацювати з 
владою. Чим більше молодих людей долучати-
меться до прийняття рішень в громаді, тим 
більш комфортним стане життя в нашій ОТГ.

Надзвичайно приємно, що наші спільні публіч-
ні консультації приносять результат. Тепер 
важливо щоб Молодіжна громадська рада 
системно працювала та об’єднувала все біль-
ше активної молоді в громаді.

Ніла Островська
голова 

Красилівської ОТГ

Олег Черненко
представник Центру спільних дій у 
Хмельницькій області

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
ГРОМАДУ?

Молодь має можливість втілювати власні 
ініціативи у співпраці з місцевою владою, 
що відображається на житті усіх 24 тис. 
жителів громади.

У КРАСИЛІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ 
РОЗПОЧАЛА РОБОТУ 
МОЛОДІЖНА 
ГРОМАДСЬКА РАДА

В ОТГ не було активних молодіжних громад-
ських організацій, однак молодь громади іноді 
долучалася до громадської активності, але 
сама нічого не ініціювала через відсутність 
механізму врахування інтересів молоді при 
прийнятті рішень на рівні громади. 

2 
публічні 
консультації

орган місцевого 
самоврядування
молодь
профільні ГО

залучили

Красилівська 

міська 

рада 

Положення про ство-
рення Громадської 
молодіжної ради на 
території та визначи-
ли її

Хмельницький

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ ?
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Завдяки публічній консультації ми можемо ба-
чити проблеми та реальні потреби мешканців 
громади у різних аспектах життя. Зокрема й у 
питанні транспортного сполучення, потреба 
у якому зараз є базовою для нормального та 
комфортного життя людей в громаді.

Публічні консультації, як правило, допомага-
ють мобілізувати громаду, навіть для розв’я-
зання проблем, де основним суб’єктом при-
йняття рішення є не місцева рада, а обласна 
адміністрація, однак для цього важливо розумі-
ти проблему та донести до всіх заінтересова-
них сторін необхідність її вирішення.

Володимир Кучеріненко
голова 

Шахівської ОТГ

Леонід Сітченко
 представник Центру спільних дій у 
Луганській та Донецькій областях

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
ГРОМАДУ?

Більше 2 тис. мешканців отримали визна-
чений розкладу руху автобусного сполу-
чення між віддаленими селами громади та 
районним містом 
Дружківкою. Також на маршруті курсує 
додатковий автобус.

У ШАХІВСЬКІЙ ОТГ 
НАЛАГОДИЛИ РУХ 
ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ

Потреби мешканців Шахівської ОТГ у пасажир-
ських перевезеннях не змогли забезпечити 
у повній мірі. Мешканці громади, які їздили у 
районний центр, не могли повернутися додому 
того ж дня й користувалися послугами неле-
гальних перевізників, або попутним транспор-
том.

1 
публічна
консультація

орган місцевого 
самоврядування
комунальні 
підприємства
мешканці ОТГ
громадські активісти

залучили

Шахівська 

сільська рада 

та мешканці 

громади

спільно визначили 
кількість та графік 
автобусних рейсів до 
районного центру

Донецьк

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ ?
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Громадський бюджет ми впроваджуємо у гро-
маді для того, щоб виявити лідерів громади та 
долучити їх до розбудови нашої ОТГ. Ми хочемо 
активізовувати громаду, враховувати думку 
та бачення жителів громади, а бюджет участі 
є хорошим засобом для цього. Активні члени 
громади формують майбутнє і для цього, ми 
започаткували громадський бюджет, який дає 
можливість реалізовувати їхні проекти.

Надзвичайно приємно, що наші спільні публічні 
консультації приносять результат. Тепер важ-
ливо, щоб інструмент бюджету участі став 
тим поштовхом для об’єднання мешканців та 
пошуку цікавих ідей для розвитку громади, щоб 
ініціатива системно працювала та об’єднува-
ла все більше активної молоді в громаді.

Микола Столярчук
голова 

Шпанівської ОТГ

Ірина Стасюк
представниця Центру спільних дій 
у Рівненській області

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
ГРОМАДУ?

Більше 10 тис. мешканців отримали мож-
ливість впливати на розподіл коштів у 
громаді.

У ШПАНІВСЬКІЙ 
СІЛЬСЬКІЙ ОТГ 
ЗАТВЕРДИЛИ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО БЮДЖЕТ УЧАСТІ

Жителі Шпанівської громади не могли вплива-
ти на  розподіл коштів бюджету ОТГ. Як наслі-
док, люди не мали можливості реалізовувати 
власні проекти та ініціативи.

1 
публічна
консультація

орган місцевого 
самоврядування 
мешканці ОТГ
громадських активістів
експертів у сфері 
громадського 
бюджету

залучили

Шпанівська 

сільська 

рада

Рішення та Положен-
ня про впровадження 
бюджету участі в гро-
маді в 2020 році

Рівне

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ?
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Публічна консультація з питання впрова-
дження конкурсу ідей жителів міста Рожище 
допомогла нам удосконалити положення про 
конкурс, адже було піднято ряд питань щодо 
організації роботи конкурсної комісії. У 2020 
році конкурс плануємо розпочинати орієн-
товно в квітні. Про дію конкурсу в майбутній 
Рожищенській ОТГ сказати складно, оскільки 
депутатський корпус буде зовсім інший.

Це надзвичайно чудово, що місцева влада 
наважилася спробувати провести такий 
конкурс ідей. Знаю, що міський голова мав дещо 
скептичні настрої щодо конкурсу, адже є ризик 
малої активності мешканців. Втім, В’ячеслав 
Поліщук заявив на нашій публічній консуль-
тації, що це, так би мовити експеримент. І 
цей експеримент отримав підтримку серед 
депутатського корпусу. Важливо, що проект 
цієї програми був розроблений спільно із волин-
ською громадською громадською організацією 
“Волинський інститут права”, а ми зі свого боку 
організували консультації з громадськістю, 
чим забезпечили повну демократичність та 
прозорість у підготовці такого рішення.

Ірина Гундир
секретар 

Рожищеньської міської ради

Марія Доманська
представниця Центру спільних дій 
на Волині

ЯК МИ 
ЗМІНИЛИ 
ГРОМАДУ?

Понад 13 тис жителів міста втілювати свої 
ідею за кошти міського бюджету.

У МІСТІ РОЖИЩЕ 
ПОЧНУТЬ 
РЕАЛІЗАЦІЮ 
ІДЕЙ МЕШКАНЦІВ

Жителі Рожища не мали фінансових ресурсів 
для реалізації власних ідей та проектів.

1 
публічна
консультація

орган місцевого 
самоврядування
мешканців ОТГ
громадських активістів
молодь громади

залучили

Рожищенська 

міська 

рада

Програма підтримки 
ідей жителів міста 
Рожище
2020-2021

Волинь

ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

ЩО ЗРОБИЛИ, 
АБИ ВИРІШИТИ 
ПРОБЛЕМУ?

З бюджету міста виділили 100 тис. грн на реалізацію ідей мешканців.
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Стежте за нашою діяльністю:

https://www.facebook.com/

https://t.me/turborezhym

https://centreua.org/@

2019
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