
№ 12.2011 р. 
Тернопільський обласний ресурсний центр громад 

Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

  Новини проекту МРГ   
       

      22 лютого 2011 року в м.Івано-Франківську 
відбулась регіональна конференція «Ініціатива 
громад в дії: місцевий розвиток за сприяння ЄС та 
ПРООН».  
   В ній прийняли участь Олів’є Адам,  Координатор 
системи ООН в Україні, постійний представник 
Програми розвитку ООН в Україні та Лаура 
Гараняні, Керівник Управління програм допомоги 
Представництва Європейського Союзу в Україні. 
    Тернопільщину на конференції представляла 
громада села Увисла  Гусятинського району, голова 
якої Галина Глинська виступила з презентацією про  
діяльність громадської організації «Добробут» та 
два реалізовані мікропроекти в рамках Проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 
    Спочатку увислівчани відремонтували 
відремонтували місцеву амбулаторію, а отримавши 
додатковий проект, замінили вікна та двері в 
місцевій школі.  

 
На фото; Увислівська ЗОШ після ремонту. 
     

ПІДСУМКОВІ ЗАСІДАННЯ ФОРУМІВ 
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В РАЙОНАХ 

      На кінець 2010 року в Тернопільській області в 
рамках реалізації Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» були завершені всі 63 
мікропроекти, громади повністю отримали 
заплановані кошти з місцевих бюджетів та від        

ПРООН. Завершені ремонтні роботи були прийняті 
районними комісіями, після чого громади передали 
створені цінності на баланс власників. 
     Серед реалізованих ініціатив найбільш 
актуальними проблемами для Тернопільщини 
виявились питання енергозбереження (41 
мікропроект)  та охорони здоров’я (13). 

Типологія 63-х Проектів в Тернопільській області
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      Зальна вартість всіх мікропроектів виявилась 
найвищою по Україні, склавши суму 9,8 млн.грн., яка 
розподілилась наступним чином: 

Загальний бюджет мікропроектів 9,8 млн.грн.
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 За пропозицією керівництва Проекту протягом 
лютого-березня у більшості громад-учасників 
відбулися збори по створенню Фондів експлуатації 
та технічної підтримки об’єктів (ФЕТО).  
    Громади і надалі прийматимуть участь в 
утриманні відремонтованих ними соціальних 
закладів. Для цього вони виразили готовність 
здавати при потребі певні кошти.  
     Питання підведення підсумків першої фази 
реалізації Проекту та обговорення майбутніх 
перспектив і стали предметом під час проведення 
підсумкових засідань Форумів місцевого розвитку, 
які пройшли в районах протягом квітня 2011 року. 
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На фото: учасники ФМР в Теребовлянському районі. 
     
     Під час проведення засідань Форумів 
представники громад разом з керівництвом районів, 
представниками районних служб та Проекту МРГ 
обговорили всі проблемні питання, які виникали в 
ході впровадження місцевих ініціатив. 
     Окремі голови громадських організацій отримали 
на засіданнях ФМР сертифікати про успішне 
завершення власних мікропроектів. 

  
На фото:  під час проведення ФМР в Бучацькому районі. 
 
   ДО ВІДОМА ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД 
 
     В рамках Антикризової гуманітарної  програми 
Міжнародний фонд “Відродження” оголосив новий 
конкурс – «Перетворення закладів культури на 
осередки громадської активності»  
     Мета конкурсу – підтримати ініціативи з 
покращення функціонування тих закладів культури, 
які потерпають через фінансову кризу, але здатні 
оновити та розвинути свою діяльність, а саме 
сприяти активності громад і творчих колективів сіл, 
селищ і малих міст шляхом перетворення будинків  

 культури та бібліотек на місцеві осередки 
громадської активності на користь громади. 
          Учасники конкурсу – заклади культури 
сільської місцевості та малих міст, які подають 
проектні пропозиції лише спільно з громадськими 
організаціями та благодійними фондами, органами 
самоорганізації населення, а також коаліції, мережі 
й об’єднання громадських організацій, які мають 
досвід роботи з громадою, сприяють активізації 
громад для вирішення життєво важливих проблем 
під час кризи. 
       Розмір очікуваного від фонду гранту – від 10 
000 до 80 000 гривень. Загальний бюджет конкурсу 
– 680 000 гривень.  
     Останній термін подання заявок на конкурс – 31 
травня 2011 року. 
      Оголошення результатів – не пізніше 15 липня 
2011 року. 
Контакти: Антикризова гуманітарна 
програма, Руслан Краплич, директор проектів 
програми, kraplych@irf.kiev.ua, Надія Гутріна, 
асистент програми, gutrina@irf.kiev.ua 
(044) 205 39 26. 
  Додаткова інформація на сайті:  http://www.irf.ua/ 
                        ------- ------------------- 

Відповідно до рішення ради Конкурсу №  9 від  
29.11.2010 р. Державний фонд сприяння місцевому 
самоврядуванню в Україні   оголосив  про  умови  та  
терміни  проведення  Конкурсу  для органів 
місцевого самоврядування у 2011 році.  

    Останній термін подання проектів (програм) — 
  30 червня   2011 року. 
    Проекти (програми) подавати або надсилати 
поштою за адресою  дирекції Конкурсу. 
Адреса  Державного фонду сприяння місцевому 
самоврядуванню в Україні : 
Державний фонд сприяння місцевому 
самоврядуванню в Україні, бульвар Лесі Українки 
26,  корпус "А", кімн.709, м. КИЇВ,  01133 
Контактні телефони:    284-60-86, 285-77-58 

Детальніше про умови конкурсу читайте на  
Веб-сайті  www.municipal.gov.ua  
                         --------------------------- 
   Групою громадських організацій України 
оголошено конкурс на участь у проекті "Розвиток 
сільських територій в Україні шляхом активізації 
мешканців та підтримки співпраці місцевого 
самоврядування і громади" . 
    Зацікавлені особи для участі у конкурсному 
відборі повинні заповнити аплікаційну форму та 
подати анкету в територіальний ресурсний центр   -  
«Європейський діалог» (Львів),  
www.dialog.lviv.ua, контактна особа - Олександр 
Софій, тел./факс. 032 – 297 18 57, 
sofiy@dialog.lviv.ua. 
Реєстрація триватиме до 16.05. 2011 року.. 
 

Контактна інформація:  

Координатори Тернопільського обласного ресурсного центру громад:                                         м.Тернопіль, 46021,  
Олег Процик:  тел. +38 099 060 48 80, Email: oleg.procyk@undp.org.ua                        вул..Грушевського 8, оф.839, 
Ігор Стефанів:  тел. +380 99 031 53 11, E-mail: ihor.stefaniv@undp.org.ua                                    тел. 8 0352 520 514    
 
Центральний офіс: Київ 01010, вул. Івана Мазепи 3, офіс 109-110  
Тел./факс: +38 044 280-36-18, 280-43-58., Email: info@cba.org.ua      Веб сайт Проекту: www.cba.org.ua 
 


