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У СІЛЬРАДАХ ПРОЙШЛИ СЕМІНАРИ ДЛЯ 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД З 
МОЖЛИВОСТЯМИ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ 

Черговим етапом впровадження спільного проекту 
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в 
Сумській області стало проведення презентаційних 
семінарів в відібраних сільських та селищних 
радах. Протягом вересня – першої половини 
жовтня такі семінари пройшли в  Тростянецькому, 
Краснопільському,  Ямпільському, Середино-
Будському, Охтирському, Липоводолинському, 
Великописарівському районах.  

Семінари мали на меті поширення інформації про 
проект, можливості впровадження спільних 
ініціатив громад, залучення іноземних інвестицій, 
впливу на прийняття рішень місцевою владою. 
Хоча проект і впроваджується за п’ятьма 
напрямками (охорона здоров’я, навколишнє 
середовище, місцевий транспорт, енергозберігаючі 
технології, водопостачання), але за попереднім  
визначенням активів громад, більшість об’єктів, що 
потребують невідкладної фінансової допомоги – це 
водогони  та фельдшерсько-акушерські пункти.  

 
ПЕРШІ ДІАЛОГИ З ГРОМАДАМИ ДЛЯ 
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПАРТНЕРСТВА 

Одним із основних етапів в формуванні організації 
громади  є проведення першого  діалогу з 
громадою. Перший діалог проводиться для 
налагодження партнерства для спільної подальної 
роботи над проектом та закладає основу для 
подальшого відвертого та прозорого спілкування з 
громадою. Такі перші діалоги вже пройшли в 
Липоводолинському, Охтирському, 
Краснопільському та Тростянецькому районах. Під 
час цих зустрічей асистенти з мобілізації громад 
Олександр Такул та Тамара Харченко  розповіли 
представникам громад про можливості та переваги 
об’єднання у громади для розв’язання проблем з 
умовами проживання, а також привели приклади, 
як невеликі сільські громади в різних куточках 
України об’єднуючись, змінювали своє життя на 
краще. На жаль, на сьогодні, сільське населення 
зневірене у можливостях позитивних змін і 
«достукатись» до нього іноді буває досить важко. 
Як показала практика, набагато простіше 
зорієнтувати на можливість змін ті сільські громади, 

які вже мають досвід у реалізації подібних 
проектів. У таких населених пунктах видно 
зацікавленість як самого населення, так і місцевої 
влади.  Так, дуже вдало пройшли перші діалоги в 
сільських радах Охтирського та Липоводолинського 
району. Наприклад, перші діалоги в громадах 
Охтирського району проходили за участі голови 
районної ради Юрія Ситника, а в 
Липоводолинському  – заступника голови районної 
ради Анатолія Молошного та радника голови 
районної ради Михайла Жогло.  

 
Перший діалог з громадою с. Журавне Чернеччинської 
сільської ради Охтирського району 29 жовтня 2008 року 

Той факт, що на перших зустрічах представників 
Преокту «Місцевий розвиток» з громадою беруть 
участь представники органів влади / 
самоврядування, позитивно впливає на 
налагодження співпраці з цими громадами, адже 
люди тоді ставляться до Проекту з більшою 
довірою. По-друге, 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. Цілком, перші діалоги в 
громадах Липоводолинського та Охтирського 
районів показали, що процес децентралізації влади 
як в Україні в цілому, так і в Сумській області 
зокрема недалеко досить реальна та близька 
перспектива, справа лише в часі та бажанні самих 
українців змінити своє життя на краще.  
 

НАВЧАННЯ ДЛЯ НОВОСТВОРЕНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАД 

Для вдалої реалізації будь-яких ініціатив, необхідні 
знання та навички. Для вдалого впровадження 
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мікропроектів громад - спеціальні знання. 
Максимум необхідних знань для початку діяльності 
організацій отримали учасники з Охтирського та 
Липоводолинського районів на тренінгах 
«Ефективне управління організацією громади», 
«Спільне планування»  та «Написання 
мікропроектної пропозиції» з 7 по 14 листопада 
2008 року. Загалом, під час тренінгів необхідні 
знання отримали 43 представники громад та голів 
сільських рад.  

Навчання громад Охтирського району відкрив 
вступним словом голова Охтирської районної ради 
Юрій Ситник. Він  зазначив, «по-перше, радує те, 
що Охтирський район виборов право брати участь 
у реалізації Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований  на громаду», по-друге, самі громади 
виявили бажання здійснити хоча і не великі, але 
необхідні перетворення в своїх громадах. Коли 
організація громади пішла на співпрацю з 
Проектом, місцева влада також не відсторонилась 
від вирішення нагальних проблем громади. Це 
значить, що в Охтирському районі розпочались 
зачатки розбудови громадянського суспільства. 
Мені здається, що всі майбутні програми і проекти 
будуть направлені на те, щоб зробити  Охтирський 
район кращим».  

 

Громада с. Бакирівка Охтирського району під час 
тренінгу зі спільного планування та ефективного 
управління, 7 листопада 2008 року 

Голова Охтирської районної адміністрації Ігор 
Шарай зазначив: «Ви, громади, наші перші 
ластівки, а це – спільний досвід для нас усіх, і від 
вашої роботи і ініціативи буде залежати і 
результат».  

Голова Липоводолинської районної ради Галина 
Якуб підбадьорила ініціативні групи громад: «Ви є 
ті люди, які взяли на себе зобов’язання реалізувати 
ініціативи ваших громад. Ваші проекти – це ваша 
перша нетоптана стежка, і для багатьох із вас, на 
сьогодні, - це одні лише запитання, але не треба 
боятися іти по тернистому шляху. Якщо маєш 
надію, то буде і  результат. Розумію, якою 
нелегкою буде для вас ця ноша, але ми готові 

сприяти і допомагати у всіх ваших починаннях».  

У ході проведення тренінгів учасники 
систематизували отриманні знання, працювали у 
групах, приводили приклади з життя громадян з 
вибраних населених пунктів. Цікавою виявилась 
робота зі SWOT аналізу громади та проекту 
громади.  

Є два, як мінімум, позитивні фактори проведення 
спільного навчання громад:  

 Громади мають можливість поспілкуватися між 
собою, виявити спільні проблеми, поділитися 
шляхами їх вирішення; 

 Підтримка влади ( РДА, РР) та можливість часто 
спілкуватися з її представниками для вирішення 
як поточних питань, так і нагальних потреб 
громади.  

Підводячи підсумки, один з учасників зазначив: 
«Ми розуміємо, що роботи буде багато і нам треба 
стати наполегливими та терплячими, але якщо це 
дасть результат - ми готові  працювати і день і ніч 
в прямому і переносному значенні.» 
 
ПЕРШИЙ ФОРУМ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В 

КРАСНОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 
24 листопада цього року  пройшов перший форум 
місцевого розвитку в Краснопільському районі.  

Метою форуму стало забезпечення соціального, 
економічного та екологічного розвитку шляхом 
спільного з місцевими громадами планування та 
прийняття рішень. У роботі форуму взяли участь 
голова райдержадміністрації М.Приходько та голова 
районної ради І.Кривозуб, начальники профільних 
управлінь райдержадміністрації,  представники 
громад с. Сінне, с. Славгород, с. Мезенівка, с. 
Рясне та с. Чернеччина, голови сільських рад. 
Засідання було зініційоване самими громадами під 
час проведення перших діалогів у селах 
Краснопільського району. 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.  

За результатами роботи форуму прийнято рішення 
про включення до бюджету району на 2009 рік 
співфінансування ініціатив громад не менше, ніж 
250,0 тис. грн. Головам сільських рад дано 
доручення сприяти у реєстрації організацій громад, 
що планують реалізувати власні  проекти та 
всіляко допомагати у написанні мікропроектної 
пропозиції.  

Наступний крок у впровадженні проекту є 
найважливіший – підготовка мікропропроектної 
пропозиції на отримання фінансування від Проекту 
та співфінансування від партнерів. І лише від 
вміння  та бажання працювати буде залежати те, 
як швидко громади зможуть отримати кошти на 
реалізацію власних ініціатив. 
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