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Підсумки діяльності у харківській області за 2008 рік. Реалізація спільного проекту ЄС 
та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» розпочалася на 
Харківщині 25 червня 2008 року. В цей день відбувся регіональний семінар-представлення 
проекту, під час якого було оголошено конкурс районів на участь у проекті. 

14 серпня 2008 року конкурс було завершено. За результатами обговорення, для участі в проекті було 
відібрано 8 районів з 14, що подали заявки: Близнюківський, Богодухівський, Великобурлуцький, 
Золочівський, Ізюмський, Нововодолазький, Первомайський, та Сахновщинський. П’ять 
районів потрапили до резервного списку. 

В кожному відібраному районі було також оголошено відкритий конкурс серед населених пунктів з 
населенням до 10 тис. чол. Всього заявки на участь у Проекті подало 111 сільських та селищних рад, 
що говорить про досить високу активність та зацікавленість громад у поліпшенні свого життя. 

  

Засідання з відбору районів за  участі представників 
Харківської ОДА (П. Князев) та облради. (В. Цимбалюк). 

Районний семінар – представлення Проекту в Нововодолазькому районі. 
Головам сільрад пропонується прийняти участь у конкурсі. 

Протягом жовтня 2008 року проходили відкриті засідання комісій по відбору сільських рад для 
подальшої реалізації проекту, на які обов’язково запрошувались представники відповідних районів. 

Кожна сільська та селищна рада була оцінена за такими критеріями, як соціально-економічна ситуація, 
доступ до водопостачання; до послуг первинної медичної допомоги; екологічна ситуація; енергетичні 
втрати / потенціал енергозбереження; віддаленість школи. Як один із визначальних чинників було 
також враховано готовність сільрад до співпраці з проектом. 

В результаті, було відібрано 40 сільських та селищних рад, по п’ять громад у кожному з восьми районів. 
Саме на їх території буде реалізовуватись Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У разі, 
якщо громади деяких сіл не зможуть самомобілізуватись для реалізації своїх мікропроектів, в кожному 
районі було також передбачено по декілька резервних населених пунктів. Проте, станом на грудень 
2008 року тільки на території однієї сільради громада не змогла мобілізувати свої зусилля. Але це скоріш 
виключення, ніж правило. 
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Перелік сільських та селищних рад Харківської області, що реалізують Проект: 
Сахновщинський район: Новоалександрівська, Олійниківська, Огіївська, 
Новочернещинська та Сахновщинська сільські/селищні ради. 

Первомайський район: Олексіївська, Суданська, Верхньоорільська, Красненська та 
Киселівська сільські ради; 
Ізюмський район: Бригадирівська, Левківська, Комарівська, Куньєвська та Камянська 

сільські ради; 
Золочівський район: Одноробівська Перша, Олександрівська,  Лютівська, Жовтнева, та Золочівська 
сільські ради; 
Великобурлуцький район: Підсереднянська, Червонохвильска, Андріївська, Черненська сільради; 
Богодухівський район: Крисинська, Павлівська, Шарівська, Петропавловська, Губарівська, сільради. 
Новодолазький  район: Староводолазька, Знамянська, Ватутінська, Ордівська, Мелихівська сільради. 
Близнюківський район: Острівщинська, Кіровська, Добровільська, Самійлівська, Башилівська сільські 
ради. 

Протягом жовтня-грудня 2008 року 
відбулися семінари у 37 відібраних селах. 
На них відбулося представлення  Проекту 
місцевим депутатам та активу громади. З 
більшістю сільрад підписані угоди щодо їх 

сприянню реалізації мікропроектів громади. 
Наступний етап у реалізації Проекту – це загальні 
збори громади, на яких вирішується доля Проекту у 
відповідному населеному пункті. Якщо немає 
активності громади, якщо люди не бажають або не 
можуть самомобілізуватись та допомогти собі – 
Проекту немає кого підтримувати. За листопад-
грудень 2008 року в рамках Проекту було проведено 
20 Загальних зборів громад. За їх підсумками було 
започатковано діяльність 15 громадських організацій, 
які будуть покращувати якість свого життя у 
партнерстві з місцевою владою та за допомогою 
міжнародних донорів Проекту. 

Для підвищення потенціалу новостворених Громадських організацій, у Великобурлуцькому та 
Нововодолазькому районах в рамках Проекту було проведено перші тренінги з управління та 
функціонування громадських організацій, написанню проектів та планування. Таким чином, 
активісти громадських організацій отримали всю необхідну інформацію для написання 
мікропроектів та їх реалізації. Тепер справа за громадами! Вони мають визначити пріоритети 

для покращення умов проживання та запропонувати для фінансування один проект. У кожному районі 
на конкурсній основі буде відібрано 5 мікропроектів для фінансування. Мікропроекти громад будуть 
співфінансуватись Проектом (50%, до 10 тис. у.о.), місцевим бюджетом (від 45%) та громадою (від 5%). 

Пріоритетними сферами для громадських ініціатив є: 

- охорона здоров’я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів); 

- енергетика (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії, тощо); 

- навколишнє середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо); 

- комунальне водопостачання; 

- шкільний транспорт (подолання ізольованості в сільській місцевості). 

 Наостанок, ми щиро вітаємо всіх партнерів Проекту з наступаючим новим роком. Наступаючий 
рік стане визначальним для Проекту – більшість мікро проектів громад буде реалізована у 2009 році. 
Тому бажаємо Вам здоров’я та благополуччя у ваших оселях! 

НАШІ КОНТАКТИ 

Координатори проекту в Харківській області: 

В’ячеслав Гусєв E-mail: Vyacheslav.gusev@undp.org.ua 

Олександр Комаровський E-mail: oleksandr.komarovsky@undp.org.ua  
Телефон Ресурсного Центру Розвитку громад : 8 (050) 386-16-56 

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. 
 

 

с. Підсереднє Великобурлуцького району.  Загальні 
збори громади. 


