
 

Проект фінансується
Європейським Союзом

Проект спів-фінансується
та впроваджується

Програмою розвитку ООН

Успіхи
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

В рамках Програми розвитку ООН

“МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ”

(МРГ)



Основні характеристики

тривалість: 4.5 роки (початок липень 2008 року)

Територія впровадження: 8 сільських громад району Воле-

Баранецької, Блажівської, Корналовицької, Гординянської, 

Калинівської, Вільшаницької, Чайковицької сільських рад та

Дублянської селищної ради

Покриття: не менш ніж 80% домогосподарств у вибраних

територіях

Інституційне впровадження:
•Самбірська районна рада

•Самбірська районна державна адміністрація

•Форум місцевого розвитку

•Ресурсний Центр розвитку громад

•8 Агенцій місцевого розвитку громад

 



Географія проекту
 

смт. Дубляни

с. Вільшаник

с. Блажів

с. Чайковичі

с. Гординя

с. Калинів

с. Корналовичі

с. В. Баранецька



ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ
 

квітень, 2008 року – подання заявки на участь у конкурсі районів

Львівщини;

15 липня 2008 року – підписання районною радою та РДА угоди про

ПАРТНЕРСТВО з Програмою Розвитку ООН; оголошення конкурсу з

відбору громад району, де отримано 28 заявок від сільських рад

Вересень-жовтень, 2008 року – проведення зустрічей з

представниками відібраних громад щодо визначення пріоритетів

мікро-проектів, підписання партнерських угод з місцевими радами

району

Жовтень – грудень, 2008 року – проведення навчальних семінарів та

тренінгів з питань ефективного управління ОГ, стратегічного

планування ОГ, підготовки мікро-проектних пропозицій від ОГ



ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ
 

20 липня 2009р.– Створення Форуму Місцевого

Розвитку Самбірського району

7 серпня 2009р.– затвердження перших робочих

проектів мікро-проектної пропозиції громад с. 

Гординя та с. Калинів

25 лютого 2010р. – Створення Самбірського

районного ресурсного Центру розвитку громад

Протягом року реалізовано усі проекти та

підготовлено звітність



Громади-учасники
(основної квоти)

 

Місцева рада Громада Проблема

Блажівська Блажів Енергозбереження школи

Воле-Баранецька Воля-Баранецька Шкільний автобус

Гординянська Гординя Енергозбереження НД

Корналовицька Корналовичі ФАП

Калинівська Калинів Енергозбереження НД



Громади-учасники
(за додатковими квотами)

 

Місцева рада Громада Проблема

Дублянська смт.Дубляни Енергозбереження школи

Вільшаницька Вільшаник Енергозбереження школи

Чайковицька Чайковичі Енергозбереження школи



“Форум місцевого розвитку

Самбірського району”
Склад ФМР

• Голова районної
державної адміністрації

• Голова районної ради

• Голови сільських/ 
селищних рад пілотних
громад

• Керівники відповідних
відділів районної
держадміністрації

• Обласний координатор
Програми

• Керівники ОГ

 



Мікропроект
“Шкільний автобус”

Замовник:

ГО “Агенство регіонального
розвитку сіл Воле-
Баранецької сільської
ради”

Загальна вартість проекту:       
178,7 тис.грн.

Внесок 
Проекту

45,0%
Внесок 

Громади
11,8%

Внесок 
району
33,6%

Внесок 
місцевої 

ради
9,6%

ПАРТНЕРСТВО

 



 Мікропроект “Енергозбереження центру
розвитку Народного дому с.Калинів”

Замовник: 

ГО “Агенція розвитку
Калинівської сільської ради”

Загальна вартість проекту:

174,1 тис.грн.



 

Мікропроект “Покращення медичних

послуг в с.Корналовичі”

Замовник: 
ГО “Агенція розвитку Корналовицької
сільської ради”

Загальна вартість проекту:       
159,9 тис.грн.



 Мікропроект “Впровадження
енергозберігаючих заходів у приміщенні

Народного дому с.Гординя”
Замовник: 

ГО “Агенція розвитку
Гординянської сільської ради”

Загальна вартість проекту:       

196,6 тис.грн.

До реконструкції

Після

реконструкції



 

Мікропроект “Впровадження

енергозберіга-ючих заходів в

приміщенні Блажівської ЗСШ”
Замовник: 

ГО “Агенція розвитку
Блажівської сільської ради”

Загальна вартість проекту:       

156,8 тис.грн.



 Мікропроект “Реконструкція
(впровадження енергозберігаючих

заходів) НВК “СЗШ І-ІІІ ст. – дошкільний
навчальний заклад” в с.Чайковичі

Замовник: 

ГО “Агенція розвитку
Чайковицької сільської ради”

Загальна вартість проекту:       

156,5 тис.грн. До

реконструкції

Після

реконструкції



 Мікропроект “Реконструкція (впровадження
енергозберігаючих заходів) Вільшаницької

ЗСШ І-ІІІ ст. Самбірського району

Замовник: 

ГО “Агенція розвитку
Вільшаницької сільської
ради”

Загальна вартість проекту:       

112,3 тис.грн.



 Мікропроект “Реконструкція (впровадження
енергозберігаючих заходів) ЗСШ І-ІІІ ст. 

в смт. Дубляни Самбірського району

Замовник: 

ГО “Агенція розвитку
Дублянської селищної ради”

Загальна вартість проекту:       

136,6 тис.грн.



 

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАД РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ

В Самбірському районі було реалізовано

8 мікро-проектів громад з загальним бюджетом

1 268,7 тис.грн.



УСПІШНИЙ ДОСВІД
ПАРТНЕРСТВА

•Набуто досвіду приватно-публічного партнерства в сфері

міжбюджетних відносин;

•Підвищено рівень впливу та активності громад в прийнятті владних

рішень;

•В районі створено 12 ОГ - агенцій сільського розвитку (4-за межами

проету);

•Створено механізм (Фонд Місцевого Розвитку) в рамках місцевої

програми підтримки міні-проектів підтримки громадстьких ініціатив;

•Створено механізм (Громадська рада при Самбірській районній

раді та РДА) з метою впливу територіальних громад на прийняття

владних рішень.

 



ГРОМАДСЬКА РАДА

До складу ГР входять:
• Голова та заступник голови райради;

• Голови місцевих громад району;

• Голови ОГ

• Лідери громад, які делегуються рішенням

виконкомів сільських, селищних, міських рад;

• Представники ЗМІ;

Основні функції ГР:
• обговорення та аналіз проектів рішень ради

та розпоряджень;

• створення та підтримка ініціатив,що

відповідають інтересам громад;

• розробка та впровадження пріоритетів

соціально-економічного та

культурногорозвитку району;

 



Фонд розвитку району

• ФР діє в рамках місцевої
програми “Підтримки розвитку
місцевих ініціатив
територіальних громад району
на 2011 рік”, прийнятої на сесії
районної ради 17 лютого 2011р.;

• Сума бюджетних коштів у
районному бюджеті в 2011 році

складає 140 тис. грн;

• Програмою передбачено
фінансову підтримку діяльності

Агенства
регіонального
розвитку Самбірщини
та співфінансування
міжнародних та національних
грантових програм.

 



Робочі моменти
реалізації проектів

Громадська рада

Форум місцевого розвитку

Зустрічі у Громадах



Робочі моменти
реалізації проектів

Зустрічі у Громадах



Робочі моменти
реалізації проектів

Тренінги для ГромадРобочі наради



Робочі моменти
реалізації проектів

Громадою – до добробуту



Робочі моменти
реалізації проектів

Плануваня роботи



Робочі моменти
реалізації проектів



Робочі моменти
реалізації проектів

Партнерство з Програмою – пріоритет для влади



“МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ”

Разом дієвіше
на Самбірщині

 


