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Ще за довго до участі у проекті  ЄС 

ПРООН громада села Головецько 

зорганізувалася для вирішення важливої 

проблеми – покращення умов навчально-

виховного процесу в початковій школі села 

Бабино. Приміщення старої школи (була 

збудована в кінці 19 століття) санепідемстанція 

визнала непридатним для навчання дітей. До  

цього спричинилася і  стихія,   в результаті якої  

дана будівля була підтоплена Саме в цей час 

громада власними зусиллями почала будувати 

приміщення для нової школи, і найперше  що було зроблено - зведені стіни та  

перекриття будівлі. 

 Коли в районі був оголошений конкурс до участі у проекті, громада  в особі 

сільської ради не гаячи часу  подала заявку на участь в оголошеному конкурсі.  

Після відбору до участі    в проекті    громада створила    власну ОГ  під  назвою  

«Агенція регіонального розвитку Головецької сільської ради», яка на сьогоднішній день 

налічує 75 осіб. Після реєстрації ОГ як НУО у грудні 2008 року, організація громади 

розпочала процес планування, покликаний змінити умови життя її членів. Оскільки 

реєстрація і підготовка документів займала часу, а в цей час ці маленькі діти змушені 

були ходити в сусіднє село за 6 км до середньої школи, ця подія набула широкого 

розголосу і місцева влада спільно з районною радою змогли у швидкий термін провести 

реконструкцію будівлі громади та відкрити в ній початкову школу. Разом з тим, 

організація громади вийшла з пропозицією до ФМР та обласного ресурсного центру не 

забирати даний проект з громади, оскільки на загальних зборах головним пріоритетом 

визначили покращення  умов навчально-виховного процесу в школі шляхом 

впровадження енергозберігаючих заходів (заміни  існуючих вікон на  сучасні метало 

пластикові) в селі Головецько, представники якого входять до організації громади. Дана 

ініціатива здобула підтримку на районному і обласному рівнях.  

За підтримки 

Проекту члени громади 

обговорили та визначили  

наступні пріоритети 

розвитку, з тим, щоб 

покращити умови життя у 

селі. Для реалізації 

поставленої мети 

організація громади 

розпочала працювати над 

підготовкою мікро 

проектної документації за 

технічної підтримки фахівців МРГ та районної владою. Загальна вартість 

запропонованого проекту склала 167 184,00 грн., 5% якої зібрала громада, 46%- 

виділено з місцевого бюджету, а 49%- надано Проектом МРГ. 

Після схвалення пропозиції в листопаді 2009 року організація громади провела 

тендер і вибрала підрядника, роботу якого вона надалі контролювала. Ремонтні роботи 



завершились у вересні 

2010 року, тому новий 

навчальний рік для дітей 

середньої школи с. 

Головецько розпочався в 

нових умовах. 

Сьогодні  громада 

не  зупиняється на 

досягнутому, зрозумівши 

що велике бажання та 

ініціатива допоможуть 

досягти поставленої мети. 

Ще в час реалізації проекту ПРООН американська корпорація UPS через районну раду 

оголосила конкурс на відбір громади, яка була б активною  і виявила бажання 

працювати  соціальних напрямках в рамках приватно-публічного партнерства. 

Фінансування  заходів в рамках 

проекту іде з приватних коштів 

корпорації UPS. ОГ Головецької 

сільської ради однією з перших 

запропонувала себе в якості 

партнера для реалізації цих 

проектів  і зуміла завоювати цю 

довіру. Сьогодні   ця співпраця 

триває, результатом якої є 

встановлення  сучасного 

комп’ютерного класу в 

Головецькій ЗСШ І-ІІІ ст., помісячна 

плата за Інтернет та оплата 

викладачу комп’ютерної грамоти., 

це ознайомчі  поїздки дітей школи 

до польських партнерів та по визначних місцях України, тощо. У вересні 2010 року 

Головецька школа отримала новий  шкільний автобус в рамках приватно-публічного 

партнерства. Слід зазначити, що активно  продовжує працювати громада над 

вирішенням  тих проблемних питань, які були визначені як пріоритетні ще в час 

реалізації проекту ЄС ПРООН. Так, нещодавно  був підготовлений та поданий проект на 

здобуття гранту у міжнародний фонд «Відродження» , основною метою якого є 

трансформація існуючого 

закладу культури в селі у 

Центр розвитку громади . 

Громада з нетерпінням чекає 

результатів, з тим щоб 

розпочати  реалізацію і вважає 

що  ніхто крім неї самої не 

зможе вирішити нагальних 

проблем мешканців сільської 

ради. 


