
УспіхУспіх громадигромади

сс..ЗаводськеЗаводське БуськогоБуського

районурайону ЛьвівськоїЛьвівської областіобласті



СтворенняСтворення ГОГО

««БлагодійнийБлагодійний фондфонд підтримкипідтримки тата

розвиткурозвитку громадигромади сс. . ЗаводськеЗаводське»»

Дата створення ОГ:  07.05.2009 року.

Дата реєстрації :      29.08.2009року.

Всього домогосподарств на території: 329

Всього жителів ДГ/квартир:                  1239

Всього членів ОГ:                  150 чол.

Юридична форма Благодійний фонд



ЯкЯк розвиваласьрозвивалась

іі самоорганізовуваласьсамоорганізовувалась

громадагромада

УчастьУчасть нашоїнашої організаціїорганізації уу ПроектіПроекті

““МісцевийМісцевий розвитокрозвиток, , орієнтованийорієнтований нана

громадугромаду””даладала мешканцяммешканцям нашогонашого

селасела можливістьможливість обоб’’єднатисяєднатися длядля

спільногоспільного вирішеннявирішення найбільшнайбільш

гострихгострих проблемпроблем



ЯкЯк розвиваласьрозвивалась іі

самоорганізовуваласьсамоорганізовувалась громадагромада

ДляДля членівчленів громадигромади::

проведено 5 тренінгів на такі теми: “Управління

організацією громади”, “Спільне планування”, 

“Написання мікропроектної пропозиції” та інші.

Проведено 11 зборів громад за участю 650 осіб. 

Збори проводилися щоквартально / в міру

виникнення проблемних питань в ході реалізації

проекту.

Членські внески за 2009 – 2010 рр. становлять

13411грн.



ВідВід самоорганізаціїсамоорганізації додо дійдій

ПріоритетніПріоритетні проблемипроблеми

визначвизначалисьались громадоюгромадою

ОпитаноОпитано 190 190 мешканцівмешканців

Енергозбереження у ДНЗ “ Сонечко ” -27%

Енергозбереження у ЗОШ с. Заводське -22%

Вивіз сміття з території с. Заводське -20%

Будівництво пожежної водойми -18%

Прокладання водопроводу -13%



ЗапропонованіЗапропоновані громадоюгромадою

мікропроектимікропроекти: : ““ЕнергозберігаючіЕнергозберігаючі

заходизаходи ДНЗДНЗ ““СонечкоСонечко””

сс. . ЗаводськеЗаводське

5%

45%
50%

Організація громади-6048 РДА 54429 ПРООН/СВА - 60477

ЗагальнаЗагальна сумасума проектупроекту -- 120954120954



«Енергозбереження ЗОШ І-ІІІ ст с .Заводське»

(заміна вікон на металопластикові) 

Загальна сума проекту:           147272 грн.

Сума внеску ЄС та ПРООН:    73636 грн.   (49%)

Внесок громади - 7363 грн.     (5%)

Внесок район. бюджету - 66343  грн.  (46%)



ВпровадженняВпровадження

�� ГромадаГромада провелапровела тендеритендери іі вибралавибрала
підрядниківпідрядників;;

�� КонтрольКонтроль заза виконаннямвиконанням робітробіт;;

�� УчастьУчасть мешканцівмешканців уу ремонтіремонті;;

�� РемонтніРемонтні роботироботи уу ДНЗДНЗ завершилисьзавершились уу
травнітравні 20102010рокуроку. . УУ ЗОШЗОШ ІІ--ІІІІІІ стст. . -- уу січнісічні 2011 2011 
рокуроку..



РезультатиРезультати впровадженихвпроваджених

мікропроектівмікропроектів

•• БенефіціариБенефіціари –– 45 45 вихованціввихованців ДНЗДНЗ, 9 , 9 

вихователіввихователів,130 ,130 учнівучнів школишколи, 26 , 26 

педагогічнихпедагогічних працівниківпрацівників, , батькибатьки дітейдітей;;

•• ДовіраДовіра громадигромади додо іі післяпісля впровадженнявпровадження--

кількістькількість членівчленів зрослазросла додо 150;150;

•• ЕкономіяЕкономія електроенергіїелектроенергії ; ; 

•• ЗменшенняЗменшення захворюваностізахворюваності;;

•• ЯкЯк результатрезультат самоорганізаціїсамоорганізації, , сталистали

можливіможливі іншіінші ініціативиініціативи



ПодальшаПодальша діяльністьдіяльність

громадигромади

�� ВпорядкуванняВпорядкування дитячогодитячого майданчикамайданчика уу

ДНЗДНЗ ““ СонечкоСонечко ””;;

�� ОрганізаціяОрганізація гурткагуртка ““ ЮнийЮний програмістпрограміст ”” уу

ЗОШЗОШ ІІ--ІІІІІІ стст.;.;

�� ПрибиранняПрибирання територіїтериторії селасела;;

�� ТолокаТолока ““ ЧистотаЧистота лісулісу ””..



ПодальшіПодальші ініціативиініціативи

громадигромади

•Добудова школи;

•Реконструкція Народного дому “ Просвіта ”;

•Прокладання водопроводу у с. Гаївське;

•Реконструкція очисних споруд с.Заводське;

•Вивіз сміття з території с. Заводське.



Європейському Союзу

ПРООН
Районній державній адміністрації та районній раді

Районному та обласному ресурсним центрам громад

ЛідіяЛідія БоднарчукБоднарчук

Голова ОГ
«Благодійний фонд підтримки та розвитку громади с. Заводське»

с. Заводське, Буський район район

Тел.: +380975834803

Дякуємо усім

партнерам


