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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

Навчання представників 
громад – запорука успішної 

діяльності 
      Для успішної реалізації проекту ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та 
для впровадження громадами будь-яких власних 
ініціатив, необхідні знання та навички.  
       Саме тому в рамках даного проекту і 
передбачено проведення навчальних тренінгів для 
представників створених громадських об’єднань. На 
даному етапі їм пропонувалося пройти навчання по 
трьох темах: „Ефективне управління організацією 
громади”, „Спільне планування” та „Підготовка 
мікропроектної пропозиції в рамках проекту СВА”. 
         В ході першого тренінгу його учасники 
знайомилися з правовими та організаційними 
принципами функціонування організацій громад, 
розробляли зразки установчих документів, 
отримали чіткі і вичерпні рекомендації щодо порядку 
офіційної реєстрації ОГ. 

 
На фото: Перед учасниками тренінгу виступає координатор 
проекту в області І.Є.Іващук, перший заступник начальника 
головного управління економіки облдержадміністрації. 
       Друга навчальна тема була присвячена  
новітнім підходам до проведення планування 
діяльності за участю громади. Учасники тренінгів 
знайомились із суттю поняття планування,  
самостійно аналізували  переваги колективного 

планування. Робота в групах присвячувалась 
проведенню SWOT-аналізу населених пунктів. 
       В рамках цього тренінгу представники громад 
також засвоювали вимоги проекту  до визначення 
пріоритетних проблем розвитку  громади. Ця робота 
повинна передбачати проведення опитування 
жителів населеного пункту щодо їх бачення наявних 
в селі проблем. При цьому опитувані не тільки 
вказують кілька найважливіших, на їх думку, 
проблем, але і зазначають суму коштів, яку та чи 
інша родина готова надати для їх вирішення.  
       Після цього активісти громади повинні 
узагальнити отримані дані і на їх основі скласти 
таблицю пріоритетних  проблем для спільного 
вирішення, в тому числі шляхом співпраці по 
одному з них із Програмою розвитку ООН. 
       Для вдалого впровадження мікропроектів 
громад  в рамках даного проекту членам громад 
необхідні спеціальні знання: як правильно 
підготувати заявку на грант, як скласти акти 
обстеження об’єкту, які є вимоги до проектно-
кошторисної документації, як правильно 
розподілити кошти і т.п. Саме цим питанням і 
присвячувався третій навчальний тренінг. 

 
На фото: навчання проводить інженер проекту 
О.І.Баранецький. 
      До кінця цього року обласним підрозділом 
впровадження проекту заплановано завершити 
навчання по всіх трьох темах для представників 40-
ка громад і провести загалом 27 тренінгів.   
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Створення Форумів місцевого 
розвитку 

      Відповідно до угод про партнерство між 
Програмою розвитку ООН та районними 
адміністраціями і районними радами для 
координації роботи в районах по реалізації проекту 
”Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 
передбачено створення Форумів місцевого 
розвитку.  
      Метою створення та діяльності цих структур у 
районах стало забезпечення соціального, 
економічного та екологічного розвитку шляхом 
спільного з місцевими громадами планування та 
прийняття рішень.  Очолилили роботу форумів на 
місцях в якості співголів голови 
райдержадміністрацій та районних рад, а до складу 
ввійшли голови пілотних рад та керівники 
новостворених громадських організацій та  
профільних управлінь РДА.  
     17 жовтня перше засідання Форуму місцевого 
розвитку було проведене в Монастириську, 31-го 
жовтня в Підволочиську, 6-го листопада в 
Теребовлі, 7-го в Ланівцях, 14-го в Зборові, 19-го в 
Бережанах, 24-го в Гусятині і 8-го грудня в Козові. 
     Оскільки фінансування мікропроектів громад 
планується з різних джерел, то основним питанням, 
на яке бажали знайти відповідь представники 
громад стало питання можливості співфінансування 
мікропроектів громад районною владою. В більшості 
районів представнии влади в ході проведення 
засідань форумів і визначали механізм виділення 
коштів, обговорювали питання реєстрації ГО, 
виготовлення кошторисної документації. 
      

 
 На фото: Під час проведення організаційного 
засідання Форуму місцевого розвитку у 
Підволочиському районі.       
      Дані структури покликані координувати на місцях 
всю роботу по впровадженню проектів громад аж до 

здачі об’єктів в есплуатацію і передачі на баланс 
власників новоствореної власності. 
                        ---------------------------------- 

Другі діалоги з громадами 
    Результати роботи новостворених громадських 
формувань, перші успіхи та проблеми в їх 
діяльності стали предметом розмови під час 
проведення других діалогів з громадами. 
    При підготовці до них депутати та активісти 
проводили опитування жителів населених пунктів 
щодо пріоритетних проблем громад. Отримані 
результати підсумовувались і таким чином 
формувався план розвитку громади і визначалась 
пріоритетна проблема для співпраці з Програмою 
розвитку ООН. 
     Під час проведення другого діалогу також 
формуються функціональні групи для 
безпосередньої підготовки мікропроектної 
пропозиції від громади та необхідної технічної 
доументації. 

Члени громадсьої організації «Оберіг» с.Гнилиці 
Підволочисього району голосують за вибір пріоритетної 
проблеми.  
                          --------------------------------- 
Керівництво проекту затвердило 
першу заявку від Тернопільської 

області 
      5 грудня 2008 року в центральному офісі проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
було затверджено першу заявку від представників 
Тернопільщини на отримання гранту в рамках 
реалізації проекту . 
      Нею стала мікропроектна пропозиція 
громадської організації «Оберіг» с.Гнилиці 
Підволочиського району  стосовно реалізації 
мікропроекту “Покращення медичного   
обслуговування жителів  с.Гнилиці” на загальну 
суму 117 249 грн. Фінансування робіт заплановано 
проводити з початку 2009 року. 
 

Контактна інформація:  
Асистенти з мобілізації громад, координатори Тернопільського обласного підрозділу впровадження Проекту:  
Олег Процик:  тел. +38 099 060 48 80, Email: oleg.procyk@undp.org.ua 
Ігор Стефанів:  тел. +380 99 031 53 11, E-mail: ihor.stefaniv@undp.org.ua     
 
Центральний офіс: Київ 01021, вул. Грушевського 28/2, офіс 30  
Тел./факс: +38 044 501 1197, Email: info@cba.org.ua  
Веб сайт Проекту: www.cba.org.ua 


