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Івано-Франківський обласний ресурсний центр громад
Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”

РЕГІОНАЛЬНА ЗУСТРІЧ
В Івано-Франківській ОДА в рамках
проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» 25-26 листопада 2008р. проводилась
регіональна зустріч за участю заступника
губернатора
Івано-Франківської
ОДА
Володимира
Шкварилюка,
старшого
проектного менеджера Оксани Реміги
та
Міжнародного менеджера проекту Джейсінгха
Саха.
Івано-Франківську область
відвідали
представники влади та асистенти з розвитку
громад
Тернопільської,
Чернівецької,
Закарпатської,
Львівської
областей
та
Автономної республіки Крим.
В ході зустрічі представники мали змогу
набути позитивного досвіду реалізації проекту
в нашій області та поділитись власними
досягненнями.
Під час проведення заходу
гості
відвідали Обласний ресурсний центр громад,
Рогатинський
район
та
поспілкувались
безпосередньо
з
громадою
с.
Жовчі
(Рогатинського
району).

ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІКРОПРОЕКТНИХ
ПРОПОЗИЦІЙ
Затверджені 4 мікропроекті пропозиції
подані
організаціями
громад
(ОГ)
Рогатинського району:
ОГ “Вільхова”:
Капітальний ремонт
ФАПу с. Вільхова
ОГ “Піклувальна рада Калиновського
ДНЗ «Сонечко»: Заміна вікон та вхідних дверей
в дошкільному закладі с. Жовчів
ОГ “Піклувальна рада Чесниківської
школи 1-2 ст.”: Заміна вікон у школі с. Чесники
ОГ “Вишенька”: Капітальний ремонт
ФАПу с. Вишнів
Також затверджені 4 мікропроекті
пропозиції подані організаціями громад (ОГ)
Городенківського району:
ОГ «Піклувальна рада» ДНЗ (ясла-садок)
«Зірочка»: «Заміна вікон та вхідних дверей у
ДНЗ «Зірочка» корпус № 1»
ОГ «Піклувальна рада Вікнянської
загальноосвітньої школи 1-2 ст.» : «Заміна
вікон та дверей Вікнянської школи»
ОГ «Піклувальна рада Далешівської
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів»:
Заміна вікон та дверей у Далешівській ЗОШ І ІІІ ступенів
ОГ «Піклувальна рада Семаківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»:
Заміна вікон в Семаківській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів
На даному етапі проект СВА готується
підписати з організаціями громад угоди про
партнерство.

Д. Сах з привітальним словом на регіональній зустрічі

Інформаційний вісник Івано-Франківського обласного ресурсного центру громад

ПРОВЕДЕНО ПЕРШІ СЕМІНАРИ
ТА ДІАЛОГИ З ГРОМАДАМИ
РОЖНЯТІВСЬКОГО ТА СНЯТИНСЬКОГО
РАЙОНІВ
За участю представників
обласного
підрозділу впровадження проекту в ІваноФранківській області та представників місцевої
влади відбулись перші семінари та проведено
діалоги з громадами в Рожнятівському та
Снятинському районах
Зокрема з 22 по 23 жовтня 2008 р. за
участю Сологуб В. В., контактної особи від
Рожнятівського район та
представників
обласного підрозділу впровадження проекту
проведено зустріч з місцевими громадами.
Активно сприяла у проведенні семінарів
і влада Снятинського району, які проходили з
04 по 06 листопада 2008р. за участю
представників Снятинської РДА та РР Н.
Чорнокозої та В. Савицького, я також
асистентів з розвитку громади ІваноФранківського
підрозділу
впровадження.
Провели зустрічі з громадами та обговорили
план їх наступних дій
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ТРЕНІНГИ В РАЙОНАХ
На Івано-Франківщині 2-8 грудня
2008р.
проведено
тренінги
«Ефективне
управління
громадою»
та
«Спільне
планування» для громад Коломийського,
Надвірнянського,
Рожнятівського
та
Снятинського районів, де взяли участь голови
обраних
для
реалізації
проекту
сільських/селищних/міських рад, голови, а
також члени активу утворених об’єднань
громадян.
Під час тренінгів були обговорені такі
теми: громада, її характеристика, можливості і
роль
у
місцевому
розвитку.

Робота над підготовкою мікропроектих
пропозицій в Рогатинському районі

Перший діалог у Снятинському районі

А вже з 17 по 21 грудня 2008р.
заплановано провести семінари та перші
діалоги з громадами в Галицькому районі, а
саме в м. Галич, селах Більшівці, Бринь,
Залуква, Віктів.

А 10-11 грудня 2008р. інженер проекту
«Місцевий
розвиток,
орієнтований
на
громаду» Олег Баранецький проведе тренінги
«Впровадження мікропроекті» для громад
Рогатинського та Городенківського районів,
адже вже цього року розпочнуться роботи на
об’єктах мікропрооектних пропозицій, які
були затверджені комісією проекту СВА.
Загальна вартість 10 мікропроектих
пропозицій – 1 047 000 грн.
* Внесок СВА – 520 000 грн.
* Внесок влади – 467 000 грн.
* Внесок громади – 60 000 грн.

Контактна інформація:
Асистенти з мобілізації громад, координатори Івано-Франківського обласного підрозділу впровадження Проекту:
Прізвище Ім’я: Попелюх Леся тел. +380504163726, Email: lesya.popelyukh @undp.org.ua
Прізвище Ім’я: Хомин Олеся тел. +380 50 9048201, E-mail: lesya.khomyn @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

