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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

         Новини Проекту  МРГ 
 
      Центральним офісом Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» з кінця березня 
по травень були розглянуті і затверджені до 
впровадження чергові мікропроектні пропозиції 
громад Тернопільської області по квоті для 
регіонів, потерпілих від повені 2008р. 
   Підтримку своїх ініціатив отримали від ПРООН 4 
громадських організації Монастириського району: 
ГО «Довіра» с.Вербка (заміна вікон та вхідних 
дверей в школі), ГО «Відродження» смт.Коропець 
(ремонт системи опалення в школі), ГО «Вістря» 
с.Вістря (переобладнання приміщення під ФАП), ГО 
«Надія» с.Лядське (ремонт медичної амбулаторії); 3 
громадських організації Бучацького району: ГО 
«Дністрова хвиля» с.Миколаївка (ремонт 
приміщення Центру громади),  ГО «Добра справа» 
с.Соколів (заміна вікон та дверей в школі), ГО 
«Злагода» с.Рублин (ремонт ФАПу). 
  По квоті ПРООН «40+» (додаткові проекти для тих 
ГО, які добре спрацювали на першому етапі 
реалізації Проекту) ще чотири громади області 
матимуть можливість вирішити свої другі 
пріоритетні проблеми. Центральний офіс затвердив 
до впровадження мікропроекти по заміні вікон та 
дверей в Увислянській ЗОШ (ГО «Добробут» 
с.Увисла Гусятинського району), ремонту покрівлі 
дитячого садка «Ромашка» (ГО «Сонечко» 
смт.Козова), ремонту ФАПу в с.Великий Говилів 
Теребовлянського району (ГО «Надія»), ремонту 
приміщення Центру громади в с.Білокриниця 
Зборівського району (ГО «Відродження»). 
                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 28-29 квітня 2010р. в м.Чернігові керівництвом 
Проекту МРГ було організоване проведення 
засідання круглого столу за участю представників 
вузів та обласних ресурсних центрів громад з 6 
областей України. 
  Тернопільщину  в роботі даного Форуму 
представляли заступник декана механіко-
технологічного факультету Технічного університету 
Івана Пулюя м.Тернопіль Роман Лещук та 
координатор обласного ресурсного центру громад 
Олег Процик. 
   Учасники зібрання мали зустріч з місцевою  

громадою с.Кладьківка, керівництвом області та 
Куликівського району.  
   Під час засідання круглого столу були обговорені 
питання налагодження співпраці між вузами та 
ПРООН стосовно впровадження принципів сталого 
розвитку, вироблені рекомендації та умови  
підписання майбутніх угод. 

 
На фото: учасники круглого столу за роботою. 
                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Громади оцінюють свою 
діяльність 

      В рамках проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» кожна пілотна громада на 
певному етапі оцінює діяльність своєї організації 
шляхом проведення опитування згідно методики 
Програми розвитку ООН. Члени громади 
відзначають рівень сталості  організації, свою 
активність, прозорість прийнятих рішень, здатність 
реалізовувати подібні ініціативи, аналізують рівень 
змін  умов проживання в тому чи іншому 
населеному пункті. 
      Представники Проекту рекомендують жителям 
сіл робити це оцінювання кілька разів, щоб бачити 
що необхідно міняти в організації, порівнювати 
зміни в її розвитку.  
      Вперше члени громад з цією новою для себе 
процедурою стикаються під час третього діалогу з 
представниками ПРООН.  
      Нещодавно таке оцінювання вперше провели 
представники громад сіл Вербка Монастириського 
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району та Сновидів, Рублин і Соколів Бучацького 
району. На загальних зборах вони також 
обговорювали умови і урочисто підписували угоди 
між ГО та ПРООН про співпрацю та виділення 
коштів.  
   Оброблені графічно результати опитування 
показують членам громади в чому сильні і слабкі 
сторони їх організації (приклад результатів 
оцінювання в с.Сновидів). 

    Вже другі угоди з ПРООН підписали успішні 
громади з Великого Говилова, Козови, 
Підволочиська, які також оцінювали свою діяльність 
на цьому етапі. 

 
На фото: члени ГО «Сонечко» (смт.Козова) проводять 
оцінювання. 

Додаткова квота на 
мікропроекти ПРООН 

      12 травня 2010 року на адресу голів 
Тернопільської обласної ради та 
облдержадміністрації надійшли офіційні листи від 
керівництва Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» про виділення 
додаткових мікропроектів на область  по квоті 
«40++» із резервних коштів ПРООН. Міжнародний 
менеджер Проекту Джейсінг Сах подякував  

керівникам області за підтримку у впровадженні 
Проекту на Тернопільщині. Допомога владних 
структур області, їх розуміння підходів ПРООН у 
роботі з громадами були належним чином оцінені 
керівництвом Проекту і область отримала 
найбільшу кількість додаткових проектів - 8. 
    Ця додаткова квота буде реалізовуватись у 
відповідності із визначеними критеріями: 

- проекти по цій квоті мають бути затверджені до 
червня   і впроваджені до грудня 2010 року; 

- додаткова квота може використовуватися для 
впровадження у пілотних або резервних районах, 
пілотних або резервних громадах; 

- схема співфінансування проектів по квоті «40++» 
може бути наступною: Проект 65 %, місцевий 
бюджет -30%, ОГ – 5 %. Але розмір гранту на 
кожен  проект не більше 10 тис. дол.США. 

   Для об’єктивного розподілу додаткових квот 
відповідно до процедур ПРООН здійснюватиметься 
рейтингування районів. Обласною робочою групою 
проводиться моніторинг Проекту на місцях і на 
загальний рейтинг району впливатимуть сумарні 
показники реалізації пілотними громадами своїх 
мікропроектів. 

Цікавий досвід громади !  
    Представники ГО «Сновидів» з Бучацького 
району не тільки оперативно взялися за реалізацію 
власного мікропроекту по енергозбереженню в 
школі, але й паралельно з цим створили веб сайт 
свого села Сновидів в мережі Інтернет, розмістили 
там інформацію про історію та сьогодення села, про 
співпрацю з ПРООН. ( www. snovidov.at.ua ) 
   Намагання мешканців щось змінити у власному 
домі через веб сайт стало відомим колишнім 
уродженцям цього краю, яких доля закинула у різні 
куточки світу. Виходець з села, який зараз проживає 
на сході України і займається проектними роботами, 
дізнавшись про плани громади, погодився 
безкоштовно виготовити проектну документацію для 
своїх односельчан, а  Іван Іванович Тихоліс-
Дем’янчук зумів в Лондоні організувати земляків, які 
там проживають і які вже допомогли громаді 
Сновидова коштами. 

           
        На фото: активісти ГО на зборах презентують сайт. 

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 
 


