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№ 1                       Грудень 2008 року 

Вітаємо усіх з наступаючим Новим Роком! 

 Хмельниччина активно включилася в реалізацію проекту   

Першим по Хмельницькій області, розробленим та затвердженим до 
фінансування проектом, в рамках реалізації Проекту ЄС/ПРОООН 
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду», став проект громадської 
організації «Антонінський край». Назва проекту «Забезпечення рівного 
та якісного доступу до Антонінського освітнього округу  дітей із сіл 
Закриниччя, Рублянка та селища Антоніни»  на загальну суму 83 760 
грн.  
Термін дії проекту - 4 місяці,  з 24.11.2008 року по 30.03.2009 року. 
Учасниками проекту є батьки, вчителі та учні Антонінської, Закриницької 
та Рублянської шкіл, які об’єдналися в асоціацію ОГ «Антонінський 
край». За результатами громадського опитування було визначено, що 
найбільш актуальною проблемою громади є підвіз дітей шкільного віку. 
Для вирішення проблеми необхідно придбати автобус, що забезпечить: 

• організоване підвезення дітей до Антонінського освітнього округу; 
• щоденне підвезення дітей до позашкільних навчальних закладів 

для участі в секціях та гуртках; 
• участь дітей в  змаганнях та олімпіадах (за окремим графіком).  

 
В грудні 2008 року були затверджені ще три мікропроектні пропозиції від громад Красилівського району 
Хмельницької області, які були розроблені та затверджені громадськими організаціями, схвалені 
сільськими радами та Красилівським Форумом місцевого розвитку: 

 Проект Корчівської громадської організації «Фортуна». Назва 
проекту «Заміна вікон в Корчівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 
пластикові, з метою здійснення енергозберігаючих заходів». 
Загальний бюджет проекту 108769,00 грн. В рамках реалізації 
проекту буде здійснено: демонтаж старих вікон,  доставка та 
монтаж пластикових вікон в Корчівській загальноосвітній 
школі (всього 50 вікон). Термін дії проекту: січень - липень 
2009 року. 

 Проект Михайловецької ГО «ВЕРШИНА»: Енергозберігаючі 
технології в Михайловецькій ЗОШ I-III ступенів. Загальний 
бюджет проекту 111954,00 грн. Приміщення Михайловецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів здано в експлуатацію в 1974 році і  
розраховане на 320 учнівських місць. Потреба в заміні вікон, 
пов’язана із тривалим строком експлуатації, дерев’яні вікна 
знаходяться в незадовільному стані. Із заміною вікон (всього 
77 вікон), покращиться енергозберігаючий режим взимку та 
провітрюваність кімнат за рахунок кватирок влітку.  Термін дії 
проекту: січень – липень 2009 

 Проект ГО «ВІДРОДЖЕННЯ 2008»: «Капітальний ремонт покрівлі дитячого садочка-школи с. 
Заслучне Красилівського району». В рамках мікропроекту буде здійснено ремонт покрівлі на суму 
99992 грн., фізичні обсяги 1616 м2.  Термін дії проекту: січень-травень 2009 року. 

Хмельницький обласний підрозділ впровадження проекту щиро вітає усіх, хто уже долучився до роботи і 
запрошує бути активними і впевненими в собі усіх, хто зацікавлений в розвитку сільських територій. 

Для довідок: Рік тому, на початку грудня 2007 року, делегація Хмельницької області взяла участь у Вступній  
Конференції проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (СВА). З цього часу почалася підготовка до роботи: 
розповсюджувалася інформація, готувалися люди. Села давно чекали на таку можливість, адже розвиток сільських 
громад повинен стати основою сталого розвитку усієї області. Активізація громади, мобілізація ресурсів, спільне 
планування, розробка та реалізація проектів, налагодження співпраці між різними гілками і рівнями влади – ось 
короткий перелік того, що відбувається і буде відбуватися в рамках проекту СВА впродовж наступних двох років.
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Головні події 2008 року.  

04 травня 2008 року - підписана Угода про співпрацю між Програмою Розвитку Організації Об’єднаних 
Націй, Хмельницькою обласною державною адміністрацією та обласною радою. Від Хмельницької ОДА 
проектом опікується Володимир Кирилюк, заступник голови з питань агропромислового комплексу, від 
Хмельницької Обласної Ради – Микола Панасюк, начальник управління з питань розвитку місцевого 
самоврядування та інформаційного забезпечення. Координатор проекту – Лариса Молчан, начальник 
відділу дорадництва, розвитку сільської місцевості та аграрного ринку Хмельницької ОДА. 

Липень 2008 року – створено Хмельницький обласний підрозділ впровадження проекту «Місцевий 
розвиток орієнтований на громаду». 

Серпень 2008 року – відібрано 8 районів: Білогірський, Городоцький, Деражнянський, Ізяславський, 
Красилівський, Летичівський, Славутський та Шепетівський. 

Вересень 2008 року – відібрано 40 сільських/селищних рад:  Білогірська та Ямпільська селищні ради, 
Довгалівська, Перерослівська та Заслуцька сільські ради Білогірського району; Сатанівська селищна рада, 
Кузьминська, Курівська, Радковицька та Чорниводська сільські ради Городоцького району; Загінецька, 
Волоськівська, Явтухівська, Яськовецька та Богдановецька сільські ради Деражнянського району; 
Новосільська, Тернавська, Лютарська, Сахновецька та Дертківська сільські ради Ізяславського району; 
Антонінська селищна рада, Михайлівська, Заслучненська, Яворовецька та Корчівська сільські ради 
Красилівського району; Меджибізька селищна рада, Сусловецька, Голенищівська, Требуховецька та 
Гречинецька сільські ради Летичівського району; Волицька, Довжківська, Іванівська, Улашанівська та 
Хоровецька сільські ради  Славутського району та Вербовецька, Коськівська, Мокіївська, Плесенська і 
Михайлюцька сільські ради  Шепетівського району.  

Вересень-листопад 2008 року – проведено біля 50-ти зустрічей в відібраних селах, створено 39 
організацій громад, проведено більше 10-ти тренінгів та семінарів, створено районні Форуми Місцевого 
Розвитку (ФМР) в Красилівському, Деражнянському, Білогірському та Шепетівському районах. 

Грудень 2008 року – Київською Командою Управління Проектом (КУП) було затверджено перші 4 міні-
проекти громад від Хмельницької області.   

Загальна інформація про проект. 

Мета проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»  
Створити дієве середовище для сталого довгострокового соціально-економічного розвитку на місцевому 
рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розробки та впровадження невеликих за 
обсягом громадських ініціатив в усіх областях України. 
Як ми працюємо? 
Проект підтримує громади у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку, допомагаючи їм у 
самоорганізації, розбудові їх потенціалу та впровадженні невеликих за обсягом громадських ініціатив (міні-
проектів) у наступних пріоритетних сферах: 

• охорона здоров'я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів);  
• навколишнє природне середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів, тощо);  
• енергозбереження (енергозберігаючі заходи, використання відновних джерел енергії, тощо);  
• водопостачання;  
• місцевий транспорт( шкільний автобус) . 

Поряд із допомогою у розвитку та самоорганізації громад-учасниць, проект пропонує грантову підтримку 
(безповоротні кошти), яка стане стартовим капіталом для реалізації їхніх ініціатив (до 10 000 дол. США та 
не більше 50% від кошторису ініціативи). Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за 
рахунок внеску мешканців громади (не менше 5%), приватного сектору та коштів державного та місцевих 
бюджетів (45%). Таким чином, буде налагоджено механізми спів-фінансування між громадою, 
центральною та місцевою владою, донорською спільною та приватним сектором. 
Очікується, що до кінця 2010 року по Україні буде реалізовано принаймні 1.000 ініціатив громад для 
покращення умов їх проживання.  
Донори та бюджет: 
Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної допомоги ЄС та спів-
фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки Уряду України. Бюджет 
проекту складає €13,3 млн. Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області - 
$400.000. 
 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

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. 

Контакти Хмельницького обласного підрозділу впровадження Проекту: 
Асистенти з мобілізації громад: Вячеслав Третяк тел.: 8 (050) 4163605, email: vyacheslav.tretyak@undp.org.ua  

та Наталя Гнатюк, тел. 8-0672930454,  e-mail: nataliya.gnatyuk@undp.org.ua 
м.Хмельницький, вул. Свободи, 51 (обласна бібліотека для дітей, 2-й поверх) тел./факс 8(0382) 65-05-08 

 


