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• Територія - 1245км2

• % від площі області – 5,7

• Населення – 79,3 тис. осіб

• % від області – 3,1

• Щільність на 1 км2 – 65 осіб

• Кількість рад – 44

• К-сть населених пунктів – 110

Старосамбірський

район
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оголошенийоголошений конкурсконкурс середсеред місцевихмісцевих

громадгромад нана участьучасть уу проектіпроекті. . НаНа адресуадресу

ПроектуПроекту надійшлонадійшло 17 17 заявокзаявок відвід

сільськихсільських, , селищнихселищних тата міськихміських радрад..

Серед проектів –переможців:

- Головецька с/р

- Торчиновицька с/р

- Грушатицька с/р

- Хирівська м/р

- Добромильська м/р



Село Чижки Грушатицької сільської ради

Назва мікропроекту: «Впровадження енергозберігаючих

технологій в Чижківській ЗСШ І-ІІ ступенів» (заміна вікон та дверей

на металопластикові):

Загальна сума проекту: 176 960,00  грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості

проекту складає : 76 000,00грн.

Внесок громади – 10 700 грн.

Внесок райради та райдержадміністрації – 90 260 грн.



Місто Хирів

Назва мікропроекту: « Впровадження енергозберігаючих технологій в

приміщенні Народного дому міста Хирів» (заміна вікон та дверей на

металопластикові)

Загальна сума проекту: 155 500,00грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості проекту

складає : 76 000,00грн.

Внесок громади – 8 300 грн.

Внесок міської ради - 30 000 грн.

Внесок райради та райдержадміністрації – 41 200 грн.



Місто Добромиль

Назва мікропроекту: « Впровадження енергозберігаючих

технологій в приміщенні Народного дому міста Добромиль»

(заміна покрівлі та встановлення системи опалення)

Загальна сума проекту: 160 846,55грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості

проекту складає : 77 000,00грн.

Внесок громади – 8 270 грн.

Внесок райради та райдержадміністрації – 75 976 грн.



Село Торгановичі Торчиновицької сільської ради

Назва мікропроекту: «Впровадження енергозберігаючих

технологій в дошкільній установі с. Торгановичі» (капітальний

ремонт приміщення під дошкільну установу)

Загальна сума проекту: 122 740,14грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості

проекту складає : 61 370,08грн.

Внесок громади - 6 137 грн.

Внесок райради та райдержадміністрації - 55 233,06 грн. 



Село Головецько Головецької сільської ради

Назва мікропроекту: «Впровадження енергозберігаючих

технологій в приміщенні Головецької ЗСШ І-ІІІ ступенів» (заміна

вікон на металопластикові) 

Загальна сума проекту: 167 184,00 грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості

проекту складає :  81 200,00 грн.

Внесок громади - 8 290, 00 грн.

Внесок райради та райдержадміністрації - 77 694,00  грн.



Розподіл додаткової квоти “повінь”

У лютому 2010 року відбулось засідання ОКР на якому відбувся розподіл додаткових квот для

районів області.  Організації громад Старосамбірщини отримали можливість реалізувати 3 

мікропроекти. На засіданні районного Форуму місцевого розвитку це право здобули :

- Боршевицька с/р;

- Волянська с/р;

- Тершівська с/р;

Однак громади двох сільських рад (с. Воля і с.Сушиця не зуміли швидко зорганізуватись для

вирішення важливої для обох громад проблеми берегоукріплення гірських потоків, які завдали

населеним пунктам значної шкоди), в зв'язку з чим відбувся перерозподіл квот на ФМР.



Село Библо Боршевицької сільської ради

Назва мікропроекту: «Капітальний ремонт ФАПу в с. Библо»

Загальна сума проекту: 158 367,74 грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості

проекту складає 78 900,00 грн.

Внесок громади – 8 021 грн.

Внесок районної ради та райдержадміністрації – 71 446,74 грн.



Село Чижки Грушатицької сільської ради

Назва мікропроекту: «Впровадження енергозберігаючих

технологій в Чижківській ЗСШ І-ІІ ступенів» (заміна покрівлі) :

Загальна сума проекту: 263 668,55 грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості

проекту складає : 78 900,00 грн.

Внесок громади – 13 755 грн.

Внесок райради та райдержадміністрації -171 013,55 грн.



Місто Хирів

Назва мікропроекту: «Впровадження енергозберігаючих

технологій в приміщенні дитячого садка м. Хирів»(заміна покрівлі

та вікон і дверей на метало пластикові:

Загальна сума проекту: 215 118,00 грн.

Сума залучених інвестицій з ЄС ПРООН в рамках загальної вартості

проекту складає : 78 900,00 грн.

Внесок громади – 10 768,74 грн.

Внесок міської ради – 5710,16 грн.

Внесок райради та райдержадміністрації -119 739,10 грн.



Мультиплікаційний ефект від реалізації проекту

«Місцевий розвиток орієнтований на громаду» та мобілізація

зусиль громад на вирішення пріоритетних проблем

1. Започатковано Програму місцевих ініціатив (2010р);

2. Проект приватно-публічного партнерства (UPS);

3. Антикризова гуманітарна програма Міжнародного Фонду

“Відродження”;

4. За сприяння ресурсного центру громад з ініціативи громад

готуються МП для подання на конкурс “Фонд сприяння

місцевому самоврядуванню”



Програма місцевих ініціатив

Старосамбірського району 2010

• Рішенням сесії районної ради у
2010 році затверджена Програма
місцевих ініціатив,

• Фінансування проводилось за
рішенням районного Форуму
місцевого розвитку,

• ФМР координує Програми
місцевих ініціатив на території
району, 

• У 2010 році виділено 450 тис.грн.

• На конкурс подано 22 МП

• Підтримано 20 МП

Напрямки програми:
-Енергозбереження

-Охорона здоров’я

-Навколишнє середовище

-Водопостачання та водовідведення

-Газифікація

-Співфінансування донорських проектів



Участь у проектах

Міжнародного Фонду

Відродження

1. Проект громади Стрільбицької сільської

ради “Здорові діти – щаслива нація”.

Бюджет – 69 000 грн.

2. Проект “Якісно готуємося до школи –

відкриття нових груп для 5-річок

гірської місцевості»

Громади Тершівської, Торчиновицької,

Старосолянської, Скелівської, 

Стар’явської місцевих рад.

Бюджет – 394 000 грн.



Участь громад у проектах

приватно-публічного партнерства

(у співпраці з американською

корпорацією UPS)

Проект «Розвиток
периферійних шкіл –
активізація громад –
розвиток прикордонних
територій». Фінансування
заходів в рамках проекту іде з
приватних коштів корпорації
UPS.

Учасники: Нижанковицька ЗСШ І-
ІІІ ступенів та АгенціяАгенція
регіональногорегіонального розвиткурозвитку
ГоловецькоїГоловецької сільськоїсільської радиради

Загалом, загальна вартість
проекту «Розвиток
периферійних шкіл –
активізація громад – розвиток
прикордонних територій»
складає 1 200 000 грн. 



Активізація громад Старосамбірського району завдяки реалізації проекту

ЄС-ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”



 

ДякуємоДякуємо усімусім партнерампартнерам::

• Європейському Союзу

• ПРООН, 

• Районній раді та адміністрації

• Районному та обласному

ресурсному центру громад



Дякую за увагу!

Володимир Горбовий

голова

Старосамбірської районної ради

Вул. Л. Галицького, 40

м. Старий Самбір, Львівська обл., 82000

sts_r_rada@ukr.net

СтаросамбірськаСтаросамбірськаСтаросамбірськаСтаросамбірська районнарайоннарайоннарайонна радарадарадарада


