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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

НОВИНИ ПРОЕКТУ  
 

     15 липня 2009 р. в приміщенні Тернопільської  
облдержадміністрації відбулося чергове 
засідання обласної координаційної ради з 
питань реалізації  проекту ЄС та Програми 
розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»  
     Обласна координаційна рада створена спільним 
розпорядженням голови Тернопільської обласної 
ради та голови Тернопільської державної 
адміністрації відповідно до умов Угоди про 
партнерство між Програмою розвитку Організації 
Об’єднаних Націй і Тернопільською 
облдержадміністрацією та Тернопільською 
обласною радою  від 26 березня 2008 року.  
     Метою її діяльності  є сприяння реалізації 40 
мікропроектів громад у 8-ми районах Тернопільської 
області,  створення умов для впровадження 
принципів сталого розвитку в області.  
    До складу ради входять представники 
облдержадміністрації та обласної ради, 8-ми 
районів-учасників, керівники профільних управлінь 
облдержадміністрації.  

  
    Засідання  обласної координаційної ради вів 
перший заступник голови облдержадміністрації 
А.А.Фліссак, який пригадав початкові кроки 
реалізації проекту в області і наголосив на перших 
його здобутках. В його роботі взяли участь 
керуючий справами виконавчого апарату 
Тернопільської обласної ради Ігор Дулеба, старший 

програмний менеджер ПРООН Оксана Реміга, 
Міжнародний  менеджер проекту СВА  Джейсінг 
Сах. 
       У своєму вітальному слові Ігор Дулеба нагадав 
присутнім про рішення обласної ради виділити 
1млн.грн. для співфінансування поекту і від імені її 
керівництва  запевнив присутніх в готовності 
представницького органу в новому 2010 році також 
співфінансувати нові проекти, що будуть 
реалізовуватися.  
      На засіданні координаційної ради виступила 
також Оксана Реміга, яка розповіла присутнім про 
те, що проект на Тернопільщині реалізується досить 
успішно і наступним кроком в його розширенні буде 
виділення додаткових коштів для Монастириського 
району, який потерпів від повені у 2008р. Вона 
також повідомила про підготовку до нового 
розподілу квот для областей відповідно до 
результатів реалізації перших 40-ка проектів. 
        Під час роботи координаційної ради відбулася 
презентація результатів проекту в Тернопільській  
області, з якою виступили перший заступник 
начальника управління економіки ОДА Ігор Іващук, 
координатори обласного ресурсного центру громад 
Олег Процик та Ігор Стефанів, а також було 
обговорено стратегію реалізації проекту та 
перспективи розширення співпраці області з 
Програмою розвитку ООН, про які говорив 
д.Джейсінг Сах. 

 
     Приємним моментом в ході засідання  стало  
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підписання угод про співпрацю з ПРООН, які 
підписали голова ГО „Куряни” Михайло Барна 
(Бережанськкий район), голова ГО „Відродження” 
Ганна Кульчинська, голова ГО „Цебрівчанка” 
Олександра Бурдейна (Зборівський район).  
 

      ВІЗИТ У ПІДВОЛОЧИСЬК  
       Перебуваючи на Тернопільщині, Міжнародний  
менеджер проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду” Джейсінг Сах та старший 
програмний менеджер ПРООН Оксана Реміга 
відвідали смт.Підволочиськ, де вони мали зустріч 
членами громадської організації „Збруч”.                                

 
      Після традиційної зустрічі з хлібом-сіллю гості 
послухали від членів громадської організації 
інформацію про їх перші кроки та труднощі 
становлення, про те як вони визначали свої 
проблеми та реалізували протягом березня-червня 
2009 року  мікропроект «Енергозбереження в 
Підволочиському  дошкільному навчальному 
закладі».   

  
   Загальна вартість даного проекту склала 172 912 
грн., що вимагало від членів громади збору значної 
частини суми власного внеску. Активісти ГО  

розповіли гостям, як вони для цього переконували 
місцевих мешканців, як доводили що даний проект 
дійсно реальний. 

Дуже доречною і вчасною була для місцевих 
громад допомога з обласного бюджету в розмірі 25 
тис.грн., про що згадувала голова громадської 
організації Ірина Скубяк. 

Під час  реконструкції системи опалення за 
кошти ПРООН, бюджету та громади повністю 
замінено  чавунні батереї  та всю розводку сталевих 
водогазопровідних труб, здійснено монтаж 
колекторів та іншого обладнання. Проведені роботи 
дозволили  зменшити кількість  води в системі від 
5 000 до 1150 літрів, що дасть змогу опалювати 
дошкільний заклад витрачаючи в середньому 20-22 
тис. кВт.  і економлячи  біля 25 % енергоносіїв. 

 
     В розмові з представниками ГО «Збруч» гостей 
цікавило що дало їм створення самої організації, як 
вони самі оцінюють свою активність і діяльність. 
    Селищний голова Б.В.Діденко подякував за 
надану допомогу і виразив готовність надалі 
підтримувати подібні ініціативи громади.  
    Його слова продовжили вихованці дитсадка,які 
своєю безпосередністю вразили гостей і 
подарували масу задоволення всім присутнім. 
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