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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

МІСІЯ З НЬЮ-ЙОРКУ НА 
ТЕРНОПІЛЬЩИНІ  

 
     27-28 травня 2010 року в Тернопільській області з 
візитом перебували Представники Місії ПРООН.  
Метою їхньої поїздки було проведення «Оцінювання 
внеску ПРООН в розвиток децентралізації та 
місцевого самоврядування» на регіональному рівні.  
В рамках даного візиту  27 травня Консультант 
ПРООН з розробки програм  п. Кетерін Лавері, 
національний експерт  Ігор Шевляков, спеціаліст з 
моніторингу та зв’язків з громадськістю  Проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Ганна 
Яцюк  зустрілись з активом ГО «Сонечко» в 
смт.Козові та з громадою села Увисла (ГО 
«Добробут») Гусятинського району. 
    В с.Увисла гості оглянули приміщення сільської 
амбулаторії, відремонтоване в рамках Проекту СВА 
та  оснащене необхідним обладнанням за кошти 
районної влади.  

 
     Вони мали також тривалу зустріч з представниками 
громади, які поділились історією становлення та 
успішної діяльності своєї організації, зустрілись з 
керівництвом району.   
    Крок за кроком активісти пригадували присутнім 
про всі етапи своєї діяльності: від реєстрації і навчань 
до складання плану розвитку громади і вирішення  
пріоритетної проблеми. 
     Апогеєм зустрічі стало підписання другої угоди 
про співпрацю між ПРООН та ГО «Добробут», яка  

передбачає реалізацію додаткового проекту в рамках 
квоти «40+»  по заміні вікон в школі. 
    Цю додаткову можливість увислівчани якраз і 
отримали за те, що успішно спрацювали по ремонту 
амбулаторії, активно при потребі збирались на збори 
і оперативно виконували всі вимоги ПРООН. 

 
   28 травня 2010 року Представники Місії зустрілись з 
керівництвом обласної ради і облдержадміністрації, 
взяли участь в роботі обласної координаційної ради 
Проекту СВА, на якій було обговорено результати 
діяльності по реалізації проектів громад з акцентом 
на набутий досвід співпраці між всіма зацікавленими 
сторонами: обласною та районними владами, 
місцевими радами, громадами  і самим Проектом.  В 
ході засідання 6 громад області отримали 
сертифікати про успішне завершення реалізації 
власних мікропроектів,  голови 4-х організацій з 
Бучацького та Монастириського районів в урочистій 
обстановці підписали угоди про співпрацю з ПРООН. 

                       _____________________ 
 

ВІСТІ З ГРОМАД 
     
         КУТОЧОК ЄВРОПИ В ЛИЧКІВЦЯХ    
       Село Личківці, що на Гусятинщині відоме тим, 
що тут знаходиться багато історичних памяток, в 
тому числі, польської культури. Проте зв’язків 
сучасних з Європою до недавнього часу тут не 
спостерігалось.  
       Тільки з початком впроваджння Проекту  
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«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
жителі села все більше почали порівнювати свою 
діяльність з життям громад за рубежем.  
      Тому вирішивши в рамках Проекту 
відремонтувати за кошти ПРООН місцевий 
дитсадок, члени сільського комітету «Дружба» 
постарались якісно виконати всі роботи, щоб він ні в 
чому не відрізнявся від садків в тій же Польщі. 

  
     Частину робіт місцеві мешканці виконували 
своїми силами, а коли потрібних коштів все-таки не 
вистачало на допомогу громаді прийшли районна 
влада  і сільска рада, які до коштів ПРООН і 
обласного бюджету додали відповідно 60 тис.грн. і 
48 тис.грн. При цьому загальна вартість 
мікропроекту склала 227,5 тис.грн. 
       Проте ніякі суми не йдуть в порівняння з тим,  
що громада повірила в свої сили, а вихованці 
дитсадка отримали прекрасні умови для свого 
розвитку. 

     Паралельно сільський комітет за кошти Фонду 
сприяння місцевому самоврядуванню України 
реалізував ще один проект, побудувавши водогін в 
частині села і наочно підтвердив, що громада дійсно  

активізувалася і прагне вирішувати власні 
проблеми.  
             
           ВЕЛИКІ СПРАВИ МАЛОЇ ГРОМАДИ 
      Село Савелівка в Монастириському районі одне 
з найменших і нараховує лише 49 дворів. Проте 
місцева громада в рамках Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» стала однією з 
найактивніших і наочно підтвердила, що успіх не 
залежить від кількості населення.      
     Створивши сільський комітет «Надія» члени 
громади реалізували мікропроект  «Ремонт системи 
водопостачання с. Савелівка»  загальною вартістю 
186 625 грн. 
     Вони провели ремонт водопровідної мережі 
загальносільського призначення, відновили 
водонапірну башню та огорожу навколо 
майданчика, виконани необхідні сантехнічні і 
електромонтажні роботи.  

      
     Паралельно з цим громада прийняла участь в 
конкурсі «Кожна краплина має значення”, що 
проводився Програмою розвитку ООН та фірмою 
«Кока-Кола» і отримала можливість реалізувати 
інший проект «Відновлення та збереження джерела 
«Криничка».  Получивши 20 тис.грн. від донорів і 
доклавши стільки ж власного внеску жителі 
Савелівки благоустроїли територію навколо 
джерела.  
    Відкриття новозбудованого водогону і освячення 
джерела стали прекрасними святами в селі, що 
продемонстрували силу громади, яка виступає 
гуртом і хоче зробити своє життя кращим. 
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