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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

Географія проекту на 
Тернопільщині 

      В рамках реалізації проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» в листопаді остаточно 
сформувався перелік населених пунктів, жителі яких 
підтримали ідею співпраці з Програмою розвитку 
ООН в Україні. 
       Останніми до списку відібраних попали громади  
села Папірня Теребовлянського району та села 
Таурів Козівського району. Перша з них отримала  
свій шанс через неспроможність і небажання 
зібратися на збори жителями села Буданів. 
Аналогічно рішенням  комісії в складі координатора 
від облдержадміністрації, представників району та 
обласного підрозділу з впровадження проекту в 
число учасників проекту із резервного списку 
попала громада с.Таурів. 

 
На фото: під час зустрічі з громадою с.Папірня 
         Таким чином,  станом на кінець листопада 
2008 року в проекті приймають участь 40 громад від 
Тернопільської області, у всіх з яких  
представниками проекту були проведені семінари 
для депутатів сільських рад і де на зборах відбулись 
перші діалоги з членами громад. 
       В Бережанському районі  це громади сіл 
Куряни, Вербів, Куропатники, Біще, Підвисоке 
(загальне число поданих заявок -  11 ). 
        Зборівський район – громади сіл  Бзовиця, 
Білокриниця, Цебрів, Вільшанка та смт.Залозці (13 
заявок). 

       Гусятинський район – громади сіл Городниця, 
Личківці, Целіів, Увисла та смт.Гусятин (12 заявок). 
       Козівський район – громади сіл Вівся, 
Щепанів, Криве та селищ Козова і Козлів (16    
заявок). 
        Ланівецький район – громади сіл Бережанка, 
Вишгородок, Татаринці, Краснолука, Юськівці (18   
заявок). 
        Монастириський район – громади сіл Горішня 
Слобідка, Діброва, Задарів, Савелівка та 
смт.Коропець (12 заявок). 
        Підволочиський район – громади сіл Гнилиці, 
Іванівка,  Качанівка, Кам’янки та смт.Підволочиськ 
(24 заявки).    
       Теребовлянський район – громади сіл 
Великий Говилів, Зарваниця, Заздрість, Папірня, 
Хмелівка (10 заявок). 
       ----------------------------------------------------------- 
Початок партнерства з громадами 

       На Тернопільщині завершився початковий етап 
діяльності проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»  на рівні сільських рад. 
Він включав в себе проведення презентаційних 
семінарів в відібраних сільських та селищних радах 
а також організацію перших діалогів з громадами. 

 
 На фото:Під час проведення семінару в Целіївській  
сільській раді Гусятинського району.       
      Семінари для депутатів мали на меті поширення 
інформації про Проект та  можливості 
впровадження спільних ініціатив громад, 
перспективи залучення іноземних інвестицій, шляхи 
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активізації участі громад в процесі прийняття рішень 
місцевою владою. Всього у 8-ми районах області 
було проведено 41 такий семінар.  
      В тих відібраних радах, де є кілька населених 
пунктів, або в селищах міського типу, де є кілька 
мікрорайонів  за участю депутатів також проводився 
відбір населеного пункту чи конкретного 
мікрорайону для співпраці в рамках проекту.  
       При цьому до уваги бралися показники щодо 
рівня надання в селі тих чи інших соціальних послуг 
або наявності гострих невирішених проблем. 
Депутати на своїх зібраннях визначали як головний 
населений пункт для співпраці, так і резервний на 
випадок неспроможності тої чи іншої громади. 
       Зразу після проведення семінарів і визначення 
населених пунктів  асистенти з розвитку громад 
ПРООН Олег Процик та Ігор Стефанів готували і 
проводили  на місцях перші діалоги з 
представниками громад.  
      Ці заходи є, безумовно, одним із основних етапів 
в формуванні організації громади. Вони 
проводилися з метою налагодження партнерства 
для спільної подальшої роботи над проектом та 
закладали основу для відвертого та прозорого 
спілкування з громадою.      
      Знайомство з вимогами проекту, демонстрація 
успішного досвіду діяльності громад на 
Чернігівщині, Івано-Франківщині, Рівенщині та в АР 
Крим давали жителям сіл нагоду оцінити свої 
можливості та проблеми і побачити реальні шляхи 
їх вирішення.   
      Координатори проекту від районів, голови і 
заступники голів районних рад та 
райдержадміністрацій на зустрічах переконували 
людей не втрачати свій шанс, і що найбільш 
важливо, обіцяли всіляке сприяння  і фінансову 
підтримку громадам від влади. 

Заступник голови Бережанської районної ради 
В.Б.Пуківський  виступає в с.Куропатники 
    Це, звичайно, робило свій позитивний вплив на 
налагодження співпраці з громадами, адже люди 

починали ставитися до Проекту з більшою довірою. 
Разом з тим, у простих селян з’являється 
впевненість в тому, що і вони є хазяїнами в своїх 
селах і що до їхньої точки зору, також, 
прислуховується влада. 
                          --------------------------------- 

Громади об’єднуються 
        Результатом більшості зустрічей з 
представниками обраних громад стало створення в 
населених пунктах організацій громад – місцевих 
громадських організацій або органів самоорганізації 
населення. Це є одною з основних умов участі у 
даному проекті: громада повинна 
самоорганізуватись і спільними зусииллями братись 
за вирішення проблеми. 
        Переглянувши уривки презентаційних фільмів, 
селяни наочно переконувались що тільки таким 
способом можна змінити своє життя на краще. 
        Ознайомившись із необхідністю і перевагами 
створених громадських об’єднань, під час 
проведення перших діалогів з громадами жителі 
населених пунктів обирали своїх лідерів, 
обговорювали окремі пункти статутів, пропонували і 
затверджували назви організацій. 

 
 На фото: члени громади с. Таурів (Козівський район) 
голосують за створення громадської організації .       
       Наступними кроками в діяльності новообраних 
активістів  стала  участь в навчальних семінарах-
тренінгах, що проводились представниками проекту, 
належне оформлення всіх установчих документів, 
пошук необхідних стартових коштів і офіційна 
реєстрація створених об’єднань у відповідних 
органах та відкриття рахунків в банках. 
       Всього з кінця серпня по листопад в рамках 
проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду” створено 35 громадських організацій і 6 
сільських комітетів (органів самоорганізації 
населення).  

Контактна інформація:  
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