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Проект співфінансується 
та впроваджується ПРООН 

 

Цей проект фінансується Європейським Союзом 
 
Європейський Союз – об’єднання демократичних і економічно 
розвинених країн, до складу якого входять 27 держав Європи. 
Основним виконавчим органом ЄС є Європейська Комісія, 
Представництво якої було відкрито в Україні в 1993 році. Головним 
завданням Представництва Європейської Комісії в Україні є сприяння 
політичним та економічним зв’язкам між ЄС та Україною, підвищення 
поінформованості про Європейський Союз, його установи та програми, 
контроль за виконанням Угоди про партнерство та співробітництво, 
впровадження програм допомоги ЄС. 

Цей проект спів-фінансується та впроваджується  
Програмою розвитку ООН.  
 
Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною 
мережею ООН в галузі розвитку, яка виступає за 
позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел 
знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в 
усьому світі будувати краще життя. ПРООН співпрацює 
з 166 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні 
шляхи розв’язання глобальних та національних 
проблем в галузі розвитку. 

 

 

ПРЕС РЕЛІЗ 
КООРДИНАТОР СИСТЕМИ ООН В УКРАЇНІ ТА КЕРІВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПІДВОДЯТЬ ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ 

м. Львів, 21 лютого 2011 року: Координатор системи ООН в Україні Олів’є Адам та Керівник відділу 
програм допомоги з питань співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні Лаура Гараняні 
відвідали з робочою поїздкою Львівську область та зустрілись із Головою Львівської обласної 
державної адміністрації Михайлом Цимбалюком, Головою Львівської обласної ради Олегом 
Панькевичем керівництвом області для обговорення результатів та перспектив впровадження в регіоні 
спільного проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».  

У зустрічі також взяли участь голови районних рад та райдержадміністрацій активних районів Львівської 
області, представники пілотних громад, представники обласного підрозділу впровадження. Керівники 
Самбірського та Старосамбірського районів представили результати співпраці з Проектом та розповіли про 
вплив самоорганізації громад на місцевий розвиток. Одна з пілотних громад - с.Заводське Буського району – 
звітувала про свій досвід із самоорганізації та впровадження мікро-проектів з енергозбереження у дитячому 
садочку та школі.  

Партнери також обговорили перспективи продовження партнерства в рамках другої фази Проекту. 
Європейський союз прийняв рішення про підтримку Проекту ще на 4 роки із бюджетом у 17 млн.євро. Зараз 
ініціатива проходить погодження в українському уряді. Перша фаза Проекту завершується 5 березня 2011 року. 
Голова Львівської облдержадміністрації висловив зацікавленість у продовженні та розширенні партнерства. 

Проект є спільною ініціативою Європейського Союзу та Програми розвитку ООН і впроваджується на 
Львівщині на засадах партнерства з обласною державною адміністрацією та обласною радою. «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» має на меті створити передумови для довгострокового сталого 
соціального та економічного розвитку на місцевому рівні шляхом посилення місцевого врядування та 
реалізація ініціатив громад на усій території України. Для досягнення поставленої мети використовується 
методика соціальної мобілізації місцевих громад, органів державної влади та місцевого самоврядування, НУО 
та приватного сектору для прийняття спільних рішень та розподілу ресурсів з метою сприяння принципам 
сталого розвитку на місцевому рівні. 

На Львівщині проект реалізовується з 28 березня 2008 року. Станом на кінець лютого 2011 року, у Львівській 
області мешканці пілотних сіл утворили та юридично зареєстрували 48 організацій громад, що об’єднують 
більше 9 тис.осіб із більше 12,5 тис. домогосподарств. За результатами тренінгів, громади самі розробили 
проектні пропозиції та реалізовували мікро-проекти з покращення умов проживання в своєму населеному 
пункті. Таким чином, завершено реалізацію 54 мікропроектів, усі об’єкти передано на баланс власників із 
новоствореною додатковою вартістю. Загальний бюджет втілених на Львівщині проектів складає близько 8,3 
млн. грн., з них 47% - співфінансування від Проекту ЄС/ПРООН, 47% виділено з місцевих бюджетів, 6% - внесок 
організацій громад. Найбільше громад пріритизували вирішення проблеми енергоефективності (65%); інші 26% 
проектів були присвячені вирішенню проблем відновлення медичних установ на селі та закупівлі медичного 
обладнання; 6% - водопостачання та ремонти водогонів. Також здійснено по одному проекту із закупівлі 
шкільного автобусу та утилізації сміття. 

За докладнішою інформацією про виконання проекту у Львівській області, будь ласка, звертайтесь: у м. Львів: 

Ігор Назар та Ірина Галайко, координатори Львівського обласного ресурсного центру громад Проекту «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду». Тел. (050) 386 91 73 або (050) 416 31 29; E-mail: ihor.nazar@undp.org.ua та 

iryna.halayko@undp.org.ua  
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Починаючи з грудня 2007 року проект працює з більш ніж тисячею місцевих громад по всій Україні для 
забезпечення сталого розвитку сільських територій шляхом впровадження ініціатив з самоврядування та 
відродження громад для реального покращення рівня їх життя на місцевому рівні.  

Проекту МРГ вдалось мобілізувати 1144 сільських громад, які само-організовуються  в організації громад (ОГ), в 
основі яких – принцип належного врядування. Таким чином, більше 330 тис. домогосподарств (близько 418 тис. 
мешканців сільських територій) активно включились в проектну роботу з метою поліпшення власних умов 
проживання. 

Експерти Проекту провели 1656 навчальних семінарів та тренінгів для громад та представників органів місцевої 
влади / самоврядування, на яких навчили актив громади, (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. У цих тренінгах взяли участь близько 27 тис. сільських активістів та більше 7 тис. 
працівників сільрад, що допомагають громадам у реалізації їх ініціатив. 

1304 проекти громад затверджені, 96% з них - завершено. Голосуванням на загальних зборах громади самі обирали 
пріоритети для своїх проектів. Із затверджених проектів, 59% громад працюють над запровадженням 
енергоощадних заходів у сільських школах, дитячих садочках та медичних закладах, 21% здійснюють ремонт 
амбулаторій/ФАПів та закупівлю медичного обладнання; 15% громад працює над проведенням або ремонтом 
системи водопостачання; 4% проектів - закупівля шкільного автобусу; 1% – проекти, спрямовані на збереження 
навколишнього природного середовища. Середня вартість проекту громади – близько 148 тис. грн.  

Європейський Союз та Програма розвитку ООН в Україні підтримують місцевий розвиток, орієнтований на громади 
в Україні впродовж багатьох років.  Важливим компонентом підходу, що базується на місцевому розвитку за 
активної участі громадян, є те, що проект концентрує увагу на поліпшення вміння та здатність місцевих 
громад та місцевого керівництва задля сприяння формування в них почуття само-уповноваження.  

У своїй діяльності експерти Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» намагаються змінити світогляд 
людей, щодо оплати за комунальні послуги, які вони отримують, а також щодо їх участі у підтримці соціальної та 
комунальної інфраструктур. Їх безпосереднє залучення до процесів місцевого розвитку сприяє розвиткові відчуття 
відповідальності та приналежності щодо інфраструктур та системи надання послуг.  

Саме це набуває неабиякого значення, особливо, з огляду на історичний контекст в Україні, коли внаслідок 
спадщини, залишеної після багатолітнього централізованого комуністичного правління в минулому, необхідним є 
те, щоб люди змогли побороти глибоко вкорінене почуття залежності від органів влади. Але замість цього зрозуміли 
наскільки більше вони можуть насправді досягти шляхом само-уповноваження, само-організації, само-мобілізації.  

Особливістю Проекту є те, що місцеві органи влади/самоврядування виступають партнерами громад і надають 
надзвичайно суттєву підтримку реалізації цих ініціатив. Досить часто 45%, а часто і більша частина матеріальних 
внесків у виконання проектів за участі місцевих громад надходить від місцевих адміністрацій.  

Це є значним елементом розвитку самоврядування в Україні, оскільки мешканці пересвідчуються в тому, що на 
місцевому рівні їх органи влади/самоврядування можуть компетентно та ефективно надавати послуги населенню. 
Виконувати дані їм обіцянки та відчутно покращувати своєю діяльністю життя місцевої громади. 

 За докладнішою інформацією про виконання проекту, будь ласка, звертайтесь: Ганна Яцюк, спеціаліст з 

моніторингу та зв’язків з громадськістю. Тел./ факс: (+380 44) 584 3479;(+38050) 417 9668. E-mail: 

ganna.yatsyuk@undp.org 


