
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        
      Участь в  Проекті «Місцевий розвиток, орієнтований га громаду» 
дозволила мешканцям  села Гнилиці не тільки вирішити  проблему  
ремонту ФАПу, але й стала  серйозним поштовхом для вдосконалення  
системи надання медичних послуг  населенню і розвитку  соціальної 
інфраструктури.   В процесі реалізації проекту згуртувалася сама 
громада, яка тепер готова до реалізації інших ініціатив і вирішення 
наболілих проблем. 
 

Жителі мальовничого села Гнилиці Підволочиського району, як і інші 
мешканці краю  жили своїми особистими наболілими питаннями і 
турботами, коли дізнались про можливість участі в проекті «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду».  Ідея згуртуватися і самим почати 
вирішувати власні проблеми була для них і новою і не до кінця зрозумілою. 
Проте завдяки особистій активності і переконливості сільського голови 
Ілька Стахурського, члени даної громади одні з перших у Підволочиському 
районі виявили ініціативу зібратися на збори, де вони ознайомились із 
завданнями спільного Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку 
ООН, виявили зацікавленість у реалізації власного проекту. 

 На установчих зборах 24 вересня 2008 року за участю 80-ти чоловік 
була створена громадська організація „Оберіг”, затверджений її Статут і 
обрані голова ГО Мирослава Чорнобай та керівні органи. Для визначення 
пріоритеної проблеми села і формування плану розвитку громади було 
проведене опитування 60-ти членів громади, які з незначною перевагою 
голосів визначили пріоритетною проблемою ремонт приміщення місцевого 
ФАПу. 
           Даний вибір, напевно був не випадковий, адже питання охорони 
здоров’я для населеного пункту, де переважає наслення середнього( 37 % ) та 
пенсійного віку (40%) є надзвичайно актуальним.   Приміщення 
теперішнього медичного заладу збудовано в   1930 році.  
        В 2004 році тут було проведено газифікацію, проте залишався цілий ряд 
незручностей в наданні якісного медичного обслуговування: відсутність 
туалету та води в приміщенні, тепло в зимовий період не затримувалось тут 
через прогнивші вікна та двері, місцями протікаючий  дах спричиняв сирість. 
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 Недостатня кількість навіть елементарного медичного обладнання 
заставляла людей похилого віку їздити в райцентр за 25 км.   

Тому фінансова допомога Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» в сумі  близько 60 тис.грн. та обласної ради (25 тис.грн.) 
виявилась для громади Гнилиць дуже доречною.    Але   коштів  на  ремонті  
роботи   все-рівно   не вистачало і представники ГО «Оберіг» знайшли 
додаткову підтримку в особі ще одного партнера - Тернопільського 
державного медичного університету. Представники одного з кращих в 
Україні медичних вузів погодились не тільки допомогти з фінансуванням 
ремонтних робіт,  але й зголосились виступити партнером у забезпеченні 
подальшої стабільної діяльності медпункту. 

Спільними зусиллями в рамках проекту громади загальною вартістю 
118 тис.грн.  проведено заміну 13 вікон  та 6 дверей у ФАПі,  підведена вода 
до приміщення, облаштований туалет та водовідведення (септік). Для 
забезпечення збереженості приміщення  відремонтовано  дах, шиферне 
покриття замінено на металопрофіль,  зроблено відмостку, встановлено  
водовідведення (ринви   та водостічні труби ).  

Для підтримання життєздатності об’єкту в майбутньому ГО «Оберіг» 
уклала угоду з сільською радою про спільну діяльність по забезпеченню 
належного функціонування ФАПу села Гнилиці.  В рамках даної угоди 
передбачено створення фонду підтримки та технічного обслуговування 
даного медичного закладу. Першим кроком спільної діяльності стало 
проведення благоустрою  прилеглої території. За зібрані громадою і 
спонсорами кошти (7 тис.грн.) встановлено освітлення і облаштована 
бесєдка. 

Наступним кроком   у вдосконаленні медичного обслуговування 
місцевого населення і утримання приміщення стало підписання через 
сільську раду угоди з Тернопільським медичним університетом про оренду 
ним, терміном на 25 років, частини приміщення для налагодження тут 
діяльності навчально-практичного центру первинної медико-санітарної 
допомоги. Результатами цієї угоди стало облаштування силами університету 
тротуарної доріжки, ремонт фасаду приміщення, встановлення 
стоматологічної установки і сучасного електрокардіографа.  На базі данного 
центру будуть постійно проходити практику студенти 6-го курсу,  які 
надаватимуть  допомогу персоналу  ФАПу в обслуговуванні місцевих 
мешканців. Для них обладнана житлова кімната, кухня і санвузол.  

Для мешканців села лікарі-стоматологи з Тернополя безкоштовно 
надають допомогу по лікуванню зубів. Інші лікарі-практиканти при першій 
потребі хворого знімають електрокардіограму серця і відправлять її з 
допомогою мережі Інтернет (також підключено за сприяння вузу) для 
ознайомлення досвідченим фахівцям, які тут же в режимі онлайн ставлять 
діагноз. Для надання допомоги спеціалістами іншого медичного профілю 
встановлено наступний порядок: щопонеділка разом із студентами в село 
приїзджає досвідчений фахівець для прийому хворих і надання консультацій. 
Завідуюча ФАПом на протязі тижня, знаючи про його спеціалізацію підбирає 
хворий людей, які мають потребу бути оглянутими і проконсультованими. 
         Приклад громади села Гнилиці наочно показує як потрібно 
забезпечувати життєздатність соціального об’єкту, як перетворити 
примітивний сільський ФАП на сучасний центр надання первинної медичної 
допомоги. Тут не тільки був успішно реалізований мікропроект по ремонту 
самого ФАПу, отримання міжнародної допомоги дало можливість громаді 
повірити у власні сили і  знайти надійних партнерів для співпраці на 
тривалий період. 
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