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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

Громади Тернопільщини 
отримали суттєву підтримку 

      За період реалізації в Тернопільській області 
проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду», місцеві громади,  відібрані для участі в 
ньому, поступово відчули, що вони не залишені 
наодинці із своїми проблемами. 
     Спочатку бажання допомогти місцевим жителям 
виявили міжнародні донори в особі 
Предаставництва Європейської Комісії та Програми 
розвитку ООН в Україні, які заявили про готовність 
фінансувати мікропроекти громад в сумі, що не 
перевищує 10 тис.доларів США. Далі мала сказати 
своє слово місцева влада 8-ми районів, де 
впроваджується Проект. Незважаючи на економічну 
скруту, районні ради та райдержадміністрації в 
бюджетах на 2009р. також передбачили 
співфінансування мікропроектів громад в тому чи 
іншому розмірі.  
      Проте перші кошти для певної частини громад-
учасниць проекту  необхідні вже найближчим часом, 
а вони ще не акумульовані.  Часто кошторисна 
документація на ремонт того чи іншого об’єкту 
перевищує суми, передбачені районною владою і 
Проектом.  
     Саме тому представники громад звернулись 
спочатку в райони, а райони відповідно в обласну 
раду та облдержадміністрацію з просьбою 
допомогти виділенням коштів з обласного бюджету. 
     Відрадно, що новообрані депутати та 
керівництво обласної ради зрозуміли гостроту даної 
проблеми і рішенням сесії обласної ради № 557  від 
7 травня 2009 року для співфінансування проекту 
було виділено 1 млн.грн. (по 25 тис. на кожен 
мікропроект з 40-ка). 
     Виділення даних коштів суттєво зменшить 
навантаження на районні бюджети, дозволить 
прискорити  вирішення проблем громад і розпочати 
вже в 2009 році реалізацію всіх запланованих 
мікропроектів. Разом з тим, це крок, що наочно 
демонструє зацікавленість обласної влади успішно 
реалізувати проект «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» і в перспективі розширити 
співробітництво з ПРООН для забезпечення сталого 
розвитку громад Тернопільщини.  

Керівництво ПРООН на 
Тернопільщині 

      23 травня на Тернопільщині з робочою поїздкою 
побували Уповноважений керівник офісу ПРООН в 
Україні  Ерджан Мурат та заступник постійного 
Представника ПРООН в Україні  п.Йоанна Казана-
Вишньовецька. 
      В ході відвідання нашої області керівники даної 
міжнародної структури мали ділову зустріч з 
головою облдержадміністрації Юрієм Чижмарем та 
головою обласної ради Олексієм Кайдою. 

 
На фото: під час зустрічі в облдержадміністрації 
  В ході розмови Ерджан Мурат наголосив, що 
керівництво Тернопільської області може 
розраховувати на представників ПРООН в Україні  
як на вірних партнерів, які готові надавати місцевим 
громадам всебічну підтримку.        
   Голова обласної ради Олексій Кайда повідомив 
присутніх про прийняте рішення виділити з 
обласного бюджету мільйон гривень на 
співфінансування мікропроектів громад і виразив 
упевненість, що це суттєво допоможе в реалізації 
проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду”. 
  Голова облдержадміністрації Юрій Чижмарь та 
його перший заступник Андрій Фліссак підтвердили 
гостям свою зацікавленість у вирішенні наболілих 
проблем громад і погодились з тим, що здійснення 
цієї роботи через підтримку та самоорганізацію  
самих громад є єдиноправильним шляхом.    
Реалізація пріоритетних напрямків даного проекту 
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цілком відповідає стратегічним цілям виконавчої 
влади щодо впровадження енергоефективних 
заходів та зміцнення матеріальної бази в соціальній 
сфері.  
       ----------------------------------------------------------- 

На Тернопільщині завершено 
перший проект  

       23 травня 2009 року ознаменувавалося для 

жителів села Вишгородок на Лановеччині зразу 
кількома значимими подіями. 
        В цей день тут відбулося урочисте відкриття 
мікропроекту „Шкільний автобус”, який реалізувала 
місцева громада в рамках спільного проекту 
ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду”.  
        Знаменним стало і те, що розділити цю радість 
місцевих жителів приїхали високі європейські гості: 
голова Представництва  Європейської комісії в 
Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, 
Уповноважений керівник офісу ПРООН в Україні  
Ерджан Мурат, посли Великобританії та Швеції. 

 
На фото: високі гості та майбутні пасажири біля  придбаного 
автобуса. 
       Проте не все так зразу було гладко на шляху до 
цієї події. Була і зневіра членів громади, була і 
затягнута підготовча робота. І це закономірно, адже 
надто довго селян годували пустопорожніми 
обіцянками і закривали очі на існуючі проблеми, 
ніколи ще тут не було зафіксовано факту такої 
міжнародної допомоги. Нова справа вимагала  
нових підходів і загальних зусиль громади. 
       Проте, як сказала голова сільського комітету 
„Надія” Тетяна Присяжнюк, люди поступово 
прониклися вірою у свої сили, а районна влада 
суттєво допомогла їм у співфінансуванні даного 
проекту, виділивши 52 887 грн. Крім цього люди самі 
внесли 7790 грн., 25 000 грн. надала обласна рада, 
77 878 грн. – виділив Проект. 
       Придбання даного автобуса вирішує проблему  

підвозу 42 дітей з 8-ми віддалених сіл району 
(Лопушно, Коржківці, Верещаки, Влащенці, Білка, 
Бережанка,Жуківці, Соколівка). 
      Заключним акордом свята завершення 
мікропроекту стало закладення символічної алеї туй 
на згадку про дану подію. 

                          --------------------------------- 

Бухгалтери ГО навчаються 
      Практика діяльності новостворених в області 
об’єднань громадян показала, що найбільше 
проблем  у їх представників виникає у звязку з 
необхідністю ведення бухгалтеського обліку та 
щомісячного звітування перед відповідними 
органами. 
       Тому для бухгалтерів частини громадських 
організацій Львівської та Тернопільської областей в 
м.Львові у травні був організований семінар-тренінг, 
який проводили кваліфіковані фахівці центрального 
офісу проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду”.           
       Представники громад дізнались про основні 
вимоги до звітності та веденню бухгалтерського 
обліку, практично опрацювали всі необхідні 
фінансові документи, які їм потрібно беде 
оформляти для отримання коштів від ПРООН та 
звітування про їх використання. 
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