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            В листопаді  громади  відібраних сільрад закінчили роботи на полях і городах і повністю 
включились у навчання і підготовку  ініційованих проектів на фінансову підтримку ПРООН. До 
цього часу майже всі відібрані сільради у 8-ми пілоний районах 
        Планується розпочати місяць  із здачі кількох проектів, які підготували громади пілотних 
районів на підтримку ПРООН.   Це кропітка і  партнерська робота   яку виконали громади, 
спільно з підрядниками, при участі   представників  райадміністрацій, сільрад. До безпосередньої 
підготовки документації допускались тільки громади, які пройшли навчання- ряд тренінігів.  
Працівники Чернгігівського обласного ресурсного центру  проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» при пітримці центрального офісу проекту СВА ПРООН 
організували тренінги «Єфективне управління  оргінізацією громади» , «Спільне планування», та 
«Підготовка мікропроектної пропозиції».  

  Отже, п’ять пілотних громад   підготували по пакету 
документів на  фінансову підтримку ПРООН, який 
спочатку був підтриманий і затверджений на Форумі 
місцевого розвитку у своєму районі, а потім- 
представлений  в Київ на розгляд .   
     Громада Феськівки  Менського району  ініціювала 
проект „Ремонт та до оснащення ФАПу” , громада 
Коропу  Коропського району- „Реконструкцію 
вуличного освітлення”. Дружно включився в 
співпрацю з проектом Корюківський  район. Від його 
громад  отримано  3 проекти : „Будівництво 

водопроводу”  -село Сядрино ,  „Реконструкція ФАП”- село Буда , „Заміна віконних блоків в 
Козилівській ЗОШ „-село Козилівка.  
       Так як   до вимог ПРООН при розгляді проектів додалися ще вимоги ЕС, то до фінансування  
затверджені тільки 2, інші  відправлені на допрацювааня. На сьогоднішній день по Чернігівській  
області в роботі 8 проектів. Громади ініціюють  проведення водопроводів, свердловин, ремонти 
мед закладів, зовнішнє освітлення, енергозбереження в школах. 
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