
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Центральний офіс проекту: 

Вул. Еспланадна 20, 7 поверх, офіс 704-708, Київ 01601.  
Тел./факс: (+380 44) 584 34 70.

Веб сайт: www.cba.org.ua.  
Сторінка у Facebook: http://www.facebook.com/cbaproject

Регіональні підрозділи впровадження / Ресурсні центри громад:

№ Регіон/область Адреса Tелефон

1. АР Крим вул. Плотинна, 9, 4 поверх, 
Симферополь 95007

050-417-70-39
050-417-71-39

2. Черкаська вул. Хрещатик, 193, 4 ганок, 
Черкаси 18000 

050-386-92-04
050-417-69-40

3. Чернігівська вул. Шевченка, 7, офіс 4,
Чернігів 14000

050-386-91-70
050-417-71-38

4. Чернівецька 58010 м.Чернівці;  
вул. Грушевського, 1

050-386-91-56
050-417-73-71

5. Дніпропетровська Пр. Кірова, 2, офіс 447, 4 поверх,
Дніпропетровськ 49004

050-386-92-24
050-417-70-41

6. Донецька вул. Університетська, 13, офіс 717,  
Донецьк 83000

050-386-91-97
050-417-73-60

7. Івано-Франківська вул. Грушевського, 21, 4 поверх, 
к. 456-а, Івано-Франківськ  76004

050-386-91-66
050-416-37-26

8. Харківська Пл. Свободи, 5, Держпром, 6 під’їзд, 
4 поверх, офіс 573, Харків 61200

050-386-16-56
050-386-91-46

9. Херсонська вул. Перекопська, 158, офіс 209, 
Херсон 73002

050-386-92-07
050-417-71-51

10. Хмельницька вул. Свободи, 51, 
Хмельницький 29000

050-386-91-62
050-416-36-05

11. Кіровоградська вул. Преображенська, 2, офіс 1, 
6 поверх, Кіровоград 25006

050-386-91-99
050-417-71-57

12. Київська вул. Еспланадна, 20, поверх 7,  
офіс 704/1,  Київ 01601

050-386-91-89
050-417-74-85

13. Луганська Пл. Героїв ВОВ, 3-а, офіс 112,
Луганськ 91000

050-386-92-30
050-417-74-84

14. Львівська вул. Огієнка, 18-а, 
Львів 79007

050-386-91-73
050-416-31-29

15. Миколаївська вул. Адміральська, 22, офіс 715, 
Миколаїв 54001

050-386-91-68
050-416-28-72

16. Одеська вул. Канатна, 83, офіс 512, 
Одеса 65107                                           

050-386-92-08
050-417-74-48

17. Полтавська вул. Жовтнева, 45, офіс 104, 
Полтава 36014

050-386-92-14
050-417-71-19

18. Рівненська Майдан Просвіти, 1, офіс 504, 
Рівне 33000

050-386-91-95
050-417-69-21

19. Сумська Майдан Незалежності, 2, офіс 144, 
Суми 40030

050-386-92-27
050-417-71-40

20. Тернопільська вул. Грушевського, 8, офіс 839, 
Тернопіль 46021                                 

050-386-91-58
050-416-36-04

21. Вінницька вул. Соборна, 72, офіс 312-313, 
Вінниця 21050

050-416-37-24
050-386-91-65

22. Волинська Київський Майдан, 9, офіс 832, 
Луцьк 43027

050-386-91-50
050-416-31-26

23. Закарпатська Площа Народна, 4, офіс 231, 
Ужгород 88000

050-386-91-49
050-417-74-51

24. Запорізька Проспект Леніна, 164, офіс 764, 
Запоріжжя 69107

050-386-92-25
050-416-33-74

25. Житомирська Майдан С. П. Корольова 1, оф.49, 
Житормир

050-447-43-54
050-417-69-78

Проект Європейського Союзу та 
Програми розвитку ООН

«МІСЦевий РОзвиТОК,  
ОРІЄНТОвАНий НА гРОМАду II »

РезульТАТи І дОСЯгНеННЯ МРг-І

Перша фаза Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на грома-
ду» діяла з грудня 2007 по червень 2011 року. За 3,5 роки діяль-
ності Проект допоміг більше 1000 сільських громад покращити у-
мови проживання   спільними зусиллями та у партнерстві з місце-
вою владою. Таким чином, було здійснено 1303 мікро-проекти з е-
нергозбереження в школах та дитячих садочках, ремонт та заку-
півля обладнання для сільських медичних установ, а також водо-
постачання, утилізації сміття та закупівлі шкільних автобусів. Бю-
джет першої фази Проекту склав 13,3 млн. євро.

За період діяльності Проект встановив партнерство з органами 
влади /самоврядування 24 областей та АРК, 209 районів та більше 
1100 місцевих рад (з населенням до 10,000 осіб). Проект мобілізу-
вав більше 418 тис. мешканців сільських територій які само-органі-
зувались в організації громад (ОГ), в основі яких – принцип належ-
ного врядування. Таким чином, громадяни активно включились в 
проектну роботу з метою поліпшення власних умов проживання.

Для громад та представників органів місцевої влади / самовряду-
вання експерти Проекту провели 1776 навчальних семінарів та 
тренінгів, на яких громади навчили, (а) як створити та керувати 
діяльністю своєї організації, (б) як планувати та виконувати плани 
розвитку власного села спільно з місцевими органами влади, (в) 
як підготувати та реалізувати проект громади. 

В рамках І фази Проекту реалізовано 1303 проекти громад. Голо-
суванням на загальних зборах громади самі обирали пріоритети 
для своїх проектів. Таким чином, 59% громад запровадили енерго-
ощадні заходи у сільських школах, дитячих садочках та медичних 
закладах, 21% здійснили ремонт амбулаторій/ФАПів та закупівлю 
медичного обладнання; 15% громад проведели або відремонту-
вали систему водопостачання; 4% проектів стосувались закупівлі 
шкільного автобусу; 1% – проекти, спрямовані на збереження на-
вколишнього природного середовища. Середня вартість проек-
ту громади – близько 150 тис. грн.

На реалізацію ініціатив громад Проект МРГ виділив близько 
91 млн. грн., ще близько 88 млн. грн. було виділено з місцевих бю-
джетів як спів-фінансування, біля 14 млн. грн. зібрали самі грома-
ди, а 3 млн. грн. інвестував приватний сектор.



«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» — це все-
український проект, який впроваджується на  території 
україни за підтримки Європейського Союзу та Програми 
розвитку ООН з метою створити сприятливе середовище 
для сталого соціально-економічного розвитку на місцево-
му рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації 
громад, розробки та впровадження невеликих за обсягом 
громадський ініціатив у всіх областях та Автономній Рес-
публіці Крим. у червні 2011 року розпочався другий етап 
Проекту, який триватиме 4 роки, по червень 2015 року.

дОНОРи ТА бюджеТ:

Ініціатива фінансується Європейським Союзом та спів-фінансується 
і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки 
Уряду України та у партнерстві з місцевими органами влади / само-
врядування. Загальний бюджет проекту складає 17,1 млн євро з я-
ких 98.3 % складає внесок ЄС і 1.7 % — внесок ПРООН.

де Ми ПРАЦюЄМО

Проект працює в усіх областях України та в Автономній Республіці 
Крим. У другій фазі до діяльності з розбудови місцевих громад залу-
чено 200 районів та 900 сільських/селищних/міських рад – усі оби-
раються шляхом конкурсного відбору, залежно від рівня соціаль-
но-економічних труднощів у таких сферах як охорона здоров’я, ко-
мунальне водопостачання, енергозбереження, утилізація відходів. 
Критерієм відбору також є готовність спів-фінансувати проекти гро-
мад з місцевих бюджетів.

ЯК Ми ПРАЦюЄМО?
Проект впроваджується в усіх регіонах України, у 200 районах та 900 
місцевих радах. У кожній області пілотні районі та місцеві ради оби-
рались на конкурсній основі. Близько 50% пілотних районів - найу-
спішніші учасники першої фази Проекту. Проект передбачає укла-
дання партнерства з 200 районами та 900 місцевими радами.

У другій фазі Проекту принаймні 900 громад отримають можливість 
реалізувати свої ініціативи. Проект підтримуватиме ініціативи гро-
мад у наступних сферах:
•	 енергозбереження та енергоощадні технології
•	 водопостачання
•	 охорона здоров’я 
•	 охорона навколишнього середовища

•	 підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогосподарських / об-
слуговуючих кооперативів).

Максимальна сума гранту від МРГ на проекти з відновлення кому-
нальної інфраструктури становитиме $ 10000. Проекти виконувати-
муться на умовах спів-фінансування. Так, Проект надаватиме 50 %, 
місцеві бюджети — 45 %, громади — 5 %.

Максимальна сума гранту на енергоощадні проекти буде збільшена 
до $20000 і може становити до 70% вартості Проекту. 25% має ста-
новитивнесок місцевого бюджету, а 5% - внесок громади. Загалом, 
на енергоощадні технології, інноваційні та альтернативні джерела 
енергії буде витрачено близько 30% загального бюджету Проекту.

Важливим аспектом  діяльності Проекту у другій фазі буде консо-
лідація знань та досвіду, здобутих  під час його впровадження. Для 
цього планується залучити до співробітництва вищі навчальні за-
клади та створити Центр управління знаннями. 

НАшІ ПАРТНеРи:
На національному рівні проект співпрацює з профільними Мініс-
терствами, парламентськими комітетами та іншими зацікавленими 
сторонами. Проект підтримується урядом України, технічну коорди-
націю по співпраці здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

НАшА МеТА

Мета Проекту – створити сприятливе середовище для довгостроко-
вого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом 
розвитку місцевого самоврядування та підтримки ініціатив, спрямо-
ваних на розвиток громад, на всій території України.

Завданням Проекту є розповсюдження підходу із залучення громад 
до місцевого врядування та сталого розвитку шляхом:

•	 посилення потенціалу місцевих громад та місцевої влади у реалі-
зації місцевих ініціатив, спрямованих на розвиток громад;

•	 інтеграції механізмів спільного планування та надання послуг в по-
всякденну практику місцевих виконавчих органів влади;

•	 підтримки ініціатив, спрямованих на розвиток громад для забез-
печення реконструкції, сталого управління та експлуатації базо-
вих об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури;

Для досягнення поставленої мети використовується методика со-
ціальної мобілізації місцевих громад, залучення громад, органів 
державної влади / місцевого самоврядування та приватного секто-
ру до співпраці та прийняття спільних рішень і прозорого розподі-
лу ресурсів для сприяння вкоріненню принципів сталого розвитку 
на місцевому рівні.


