
ІСТОРІЯ УСПІХУ ГРОМАДИ СЕЛА УНІВ 

 

Короснянська сільська рада 

Перемишлянського району Львівської 

області була відібрана 29 липня 2008р. для 

участі в Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду» через 

процедуру відбору, яка включала аналіз 

таких критеріїв як рівень бідності і ситуація з 

умовами життя (водопостачання, медичні 

послуги, проблеми навколишнього 

середовища і місцевий транспорт). Після 

відбору, був проведений семінар у сільській 

раді, щоб презентувати ідею місцевого 

розвитку, орієнтованого на громаду, 

місцевим активістам, які потім мали поділитися інформацією з іншими членами громади.  

Населення села Унів, Перемишлянького району налічує 469 осіб (202 

домогосподарства). СВА провів перший діалог з громадою 29 серпня 2009 року і 

сформував організацію громади. На загальних зборах громади, які проводилися 07 

вересня 2008 року, громада прийняла 

рішення сформувати організацію громади, 

яка отримала назву «Благодійний фонд 

«Блаженного Климентія Шептицького». 45 

місцевих жителів вирішили стати членами 

організації і вибрали керівний орган ОГ: 

Голова ОГ: Войтек Іван Іванович 

Секретар: Янішевська Надія 

Ярославівна  

Скарбник: Гвоздик Надія Тимофіївна 

Організація громади вирішила 

збирати внески для того, щоб 

співфінансувати їхній перший мікро-

проект, підтримувати життєдіяльність організації та розвивати її для успішного вирішення 

місцевих проблем. 

Другий діалог з громадою був проведений 26 жовтня 2008 року. На цих зборах, 

громада обговорила найбільш актуальні проблеми , перелічила їх і проголосувала за 

кожну з проблем розтавивши їх за пріоритетністю. Надалі був підготовлений і 

затверджений місцевою спільнотою план 

розвитку громади. Першим пріоритетом було 

обрано енергозберігаючі заходи (заміна 

вікон та дверей, заміна  системи опалення) у 

школі с. Унів. 

Будівля школи була збудована в 50-х 

роках 19-го ст. В 1939р. було добудовано 2-й 

поверх.  Внаслідок експлуатації школи 

впродовж багатьох років, без проведення 

суттєвих ремонтів до непридатності дійшли 

віконні та дверні блоки, система опалення. 

Будівля потребуєвала значного покращення у 

забезпеченні санітарно-технічних умов. Будівля школи енергоємна. Опалюється із 

котельні з використанням газу. 



Функціональна група ОГ працювала над детальним планом і проектною пропозицією. 

Враховуючи нинішній стан школи, з метою енергозбереження, до переліку робіт або 

поставок, які мали бути виконані в рамках впровадження МП вирішено включити: 

• Заміну 25-ти віконних  

блоків на металопласт; 

• Заміну системи опалення, 

на сучасну, 

енергозберігаючу. 

За підтримки СВА і 

районної влади, ОГ 

розробила мікропроектну 

пропозицію. Загальна 

вартість запропонованого 

проекту становила 120 119 

грн. ОГ зібрала 5% загальної 

вартості з місцевої спільноти, місцева влада внесла 45% і частка СВА становить 50%. 

Проте під час реалізації МП додатково були проведені наступні  роботи : 

• Добудовано та облаштовано 116 кв.м. приміщень школи (котельня, комп’ютерний 

клас, санвузли та фойє школи); 

• влаштовано нове покриття даху школи (заміна дерев. констр., метало черепиця); 

• проведено штукатурні роботи всіх зовнішніх стін школи; 

• проведено заміну двох вхідних та 9-ти між кімнатних дверей 

Проект був затверджений 20.12.2008р. для фінансування  і були підписані відповідні 

угоди. ОГ вже отримала все фінансування. Всі роботи були завершені до початку 

шкільного року, до 1-го вересня  2010 року. 

Завершення проекту суттєво покращило 

питання енергозбереження в селі Унів. 

Створення належних умов для проведення 

навчального процесу дало можливість відкрити 

при школі з 1.10.09р. групу короткотривалого 

перебування дошкільнят (налічує 19 дітей). 469 

осіб (202 домогосподарства) отримають 

користь від цього проекту. 

З часу створення ОГ громада, завдяки 

знанням та навичкам, які здобула в рамках 

участі у проекті „Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду” змогла успішно 

мобілізуватись для втілення нових громадських ініціатив. А саме, мобілізувавши людські 

та фінансові ресурси громади, залучивши нових членів до ОГ, заручившись партнерською 

підтримкою влади (сільська та районна), бізнесу та усіх мешканців с.Унів громада 

реалізувати ініціативи, які були записані у плані розвитку ОГ. Зокрема «Благодійний фонд 

«Блаженного Климентія Шептицького» впродовж останнього кварталу 2010року втілив 

такі ініціативи: 

• проведення реконструкції Народного дому с.Унів; 

• встановлення смітників (3 шт); 

• встановлення та облаштування автобусних зупинок (4 шт.); 

• встановлення інформаційних стендів (6 шт); 

• розпочато будівництво будинку культури; 

• розпочато будівництво офісу для ОГ; 

• створено групу короткотривалого перебування дошкільнят. 


