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НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ
ДІЄ НОВИЙ ПРОЕКТ
Проект
«Місцевий
розвиток,
орієнтований
на
громаду»
було
започатковано у вересні 2007 року. Проект
має на меті сприяти сталому соціальноекономічному розвитку на місцевому рівні
через
підтримку
та
співфінансування
громадських ініціатив у всіх областях
України та Автономній Республіці Крим.
В основі Проекту лежить підхід
«розвиток, орієнтований на громаду». Підхід
передбачає, що місцеві громади, органи
місцевої
виконавчої
влади
та
самоврядування
спільно
визначатимуть
пріоритети
розвитку
території,
спільно
плануватимуть та реалізовуватимуть заходи
для сталого розвитку свого села / селища чи
міста.
Відповідно мешканці сіл, селищ та
невеликих міст (з населенням до 10.000 чол.)
зможуть
організуватись
у
громаду,
визначити пріоритети для покращення їх
умов проживання та запропонувати для
фінансування
один
мікро-проект
з
покращення
умов проживання. Мікропроекти громад будуть співфінансуватись
Проектом (50%, до $10.000), місцевим
бюджетом (від 45%) та громадою (5%).
Ініціатива фінансується Європейською
Комісією в рамках програми
технічної
допомоги ЄС та
співфінансується
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.

Проект фінансується
Європейським союзом

8 районів Прикарпаття
стали учасниками проекту ЄС
та
ПРООН
“Місцевий
розвиток, орієнтований на
громаду”

Розгляд заявок та відбір районів
відбувся 4 червня під час робочої наради в
Києві за участю керівників проекту ПРООН ,
регіонального підрозділу та представників
Івано-Франківської ОДА
А вже з 26 червня по 7 липня 2008 р.
проведено
семінари
в
Галицькому,
Рогатинському,
Городенківському,
Коломийському,
Рожнятівському
Тлумацькому,
Надвірнянському,
Снятинському та Надвірнянському районах,
де було презентовано проект і план дій на
районному рівні, підписано Угоди про
партнерство та оголошено конкурс для участі
в проекті

ІНВЕСТИЦІЇ
НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ
На конкурс подало загалом 150 заявок
від громад 8 районів. Фінальний відбір 5
сільських/селищних/міських рад проводився
23 липня та 14 серпня 2008 року за участю
представників
обласної
державної
адміністрації, обласної ради та проекту
«Місцевий
розвиток,
орієнтований
на
громаду». де була проведена презентація
результатів,
обговорення
та
відбір
сільських/селищних/міських
рад.
А
результатом нарад став відбір наступних

громад для участі в проекті:
Галицький район - Галицька міська
рада,
Більшівцівська,
Бринська,
Залуквянська, Вікторівська сільські ради.
Жалиборівська, Бовшівська, Дубівецька та

Проект спів фінансується та впроваджується
Програмою розвитку ООН

Маріямпільська сільські ради відібрані до
резерву
Рогатинський район - Рогатинська
міська рада, Чесниківська, Вишнівська,
Жовчівська та Васючинська сільські ради.
Виспянська, Лучинецька та Козарівська
сільські ради відібрані до резерву
Городенківський
район
Городенківська міська рад, Далешівська,
Семаківська,
Чернятинська,
Вікнянська
сільські ради. Виноградська, Чортовецька,
Луківська і Сороківська сільські ради
ввійшли до резерву
Коломийський район - Пилипівська,
Рунгурська, Жукотинська і Голосківська
сільські ради і Отинійська селищна рада. До
резерву
відібрані
Верхньовербізька,
Струпківська,
Молодятинська,
Ліснослобідська, Дебеславцівська сільські
ради

Відбір 5 сільських/селищних/міських рад
Тлумацького району 14 серпня 2008р.
Тлумацький
район
Гостівська,
Кутищенська, Олешівська сільські ради,
Тлумацька
міська
рада,
Обертинська
селищна
рада.
До
резерву
ввійшли
Будзинська,
Долинська,
Ісаківська,
Петрилівська сільські ради

Тисменичанська
сільські
ради
та
Ланчинська селищна рада. До резерву
ввійшли Фитьківська та Переріслянська
сільські ради
Снятинський район - Стецівська,
Белелуйська,
Тулуківська,
Джурівська,
Задубрівська сільські ради. Новоселицька,
Ганьківська,
Красноставська,
Троїцька
сільські ради ввійшли до резерву
Рожнятівський район - Грабівська ,
Сливківська, Ясенська, Нижньострутинська
сільські ради і Брошнів-Осадська селищна
рада.
Вільхівська,
Цінівська
та
Петранківська сільські ради ввійшли до
резерв.

Проведено перші
семінари
та діалоги з громадами
За участю представників обласного
підрозділу впровадження проекту в ІваноФранківській
області
та
представників
місцевої влади відбулись перші семінари та
проведено
діалоги
з
громадами
в
Рогатинському,
Городенківському
та
Надвірнянському районах.
Зокрема з 11 по 15 серпня 2008 р.
за участю
Марунчак М. М., заступника
керівника виконавчого апарату Рогатинської
ради, Духній О. М. , головного спеціаліста
управління
економіки
та
розвитку
інфраструктури
Рогатинської
РДА,
представників
обласного
підрозділу
впровадження проекту проведено зустріч з
місцевими громадами.
Активно сприяла у проведенні
семінарів і влада Городенківського району,
які проходили з 18 по 22 серпня 2008р.
Ґудзик
О.
І.,
заступник
керівника
виконавчого апарату Городенківської ради
та
представників
обласного
підрозділу
впровадження проекту Хомин О. Я. та
Попелюх Л. В. Провели зустрічі з громадами
та обговорили пан їх наступних дій.

Надвірнянський
район
–
Молодківська, Краснянська, Зарічнянська,
----------------------------------------------------------------------------КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Асистенти з мобілізації громад
Івано-Франківського обласного підрозділу впровадження Проекту:
Офіс: Івано-Франківськ, вул. Грушевського 21, 4 поверх. Тел.. 80504163726
Попелюх Леся Володимирівна тел. 80976793744, e-mail: lesya.popelyukh@undp.org.ua
Хомин Олеся Ярославівна тел. 80509048201 e-mail: lesya.khomyn@undp.org.ua
Центральний офіс: Київ 01021, вул.Грушевського 28/2, офіс 30
Тел./факс: (+38 044) 501 1197, e-mail: info@cba.org.ua. Веб сайт проекту: www.cba.org.ua.
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