ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗВУЧАТЬ НА РАЙОННИХ СЕМІНАРАХ

Яку користь отримує Програма розвитку ООН при підтримці українського села?
Одним із завдань Програми розвитку ООН є сприяння країнам усього світу у зменшенні
рівня бідності і покращенні умов життя людей. Україна стикнулася з проблемою бідності та
умов проживання, що погіршилися у зв’язку з низьким рівнем надання основних громадських
послуг, причиною появи яких
часто стають несправні та неефективні комунальні
інфраструктури. Рівень бідності у багатьох українських селах є критичним, а також є велика
кількість вирішальних соціальних проблем, котрі мають бути розв’язані. Тому, звертаючись
до цих проблем, Програма розвитку ООН підтримує український уряд, місцеву владу та
громади. Вона реалізується шляхом використання проектів розвитку, таких як СВА(Місцевий
розвиток орієнтований на громаду). Він справді виконує свої обов’язки згідно з інструкціями
та ресурсами, які забезпечені керівництвом. Неможливим є пряме чи непряме повернення
ресурсів СВА, використаних, як грант. Тому, Проект не має меті отримання вигоди від своїх
клієнтів чи цільових бенефіціантів.
Чому люди повинні довіряти Проекту та робити фінансові внески? Хто буде збирати
ресурси? Хто відповідальний за їх використання?
Підходом роботи СВА є співпраця з місцевими громадами, керівництвом та підрядчиками,
що заснований на таких елементах як: прозорість, підзвітність та партнерство. Партнество
основане на взаємодовірі. Проект покладається на достатню розсудливість партнерів на
місцях у виборі локальних пріоритетів, котрі здійснюються на основі розподілу витрат.
Проект, як інші партнери, вносить свою частку для виконання місцевих програм, включаючи
громади, що отримують допомогу. За збір і витрату коштів, які надходять з різних джерел,
відповідальна громада, що отримує допомогу. З цією метою представники громади
створюють законну організацію, відкривають рахунок у банку та підтримують прозору
розрахункову систему. Проект місцевого розвитку громади перераховує свою частку на
рахунок громадської організації сподіваючись, що вона використовує ресурси відповідно до
фінансових принципів Програми розвитку ООН. Проект забезпечує громадську організацію
необхідним навчанням для того, щоб вона була спроможною виконати завдання з високим
рівнем прозорості та підзвітності. Протягом всього процесу Проект покладається на
локальних партнерів і очікує довіри натомість.
Яким повинен бути правомірний порядок в громадській організації?
Громадська організація може бути зареєстрована за будь яких можливих законних умов
країни. Рішення приймається представниками громади. Найкращий законний порядок той,
який дозволяє організації отримати грант від Проекту та інших джерел; дозволяє
використовувати надані кошти керуючись рішеннями членів громади; дозволяє громадській
організації передавати власність для занепокоєного керівництва чи зберігати у власному
інвентарному списку; дозволяє організації збільшувати плату за користування учасникам, що
отримують допомогу, і підтримувати систему, створену або реконструйовану за підтримки
проекту.
Чи може громада виконувати більше ніж одну пропозицію проекту?
Так, але частка СВА для одного проекту складає максимум 10000 доларів. Ця сума не може
бути збільшеною, навіть, якщо громада може прийняти більш ніж одну пропозицію.
Чи включає в себе п’ятивідсоткова частка громади приблизну ціну розробки проекту?
Так.

Чи розподіл частки є однаково прийнятним для місцевого керівництва всіх рівнів,
наприклад, чи повинен місцевий бюджет покривати 45% вартості мікро-проекту, що
включає в себе 20% з обласного бюджету, 20% з районного та 5% від сільської чи
міської ради?
Ні, це не є однаковим для всіх. Пропорція частки витрат може змінюватися в залежності від
можливостей бюджету з конкретним рівнем керівництва з метою визнання мікро–проекту
громадою. Це також може змінюватися в залежності від взаємної домовленості чи
порозуміння між партнерами.
Деякі мікро-проекти є особливими, наприклад, купівля шкільного автобуса та його
обслуговування. Яким чином це увійде в кошторис громадської організації? Чи буде
прийнятним в такому випадку внесення до фінансового кошторису транспортного
устаткування; наприклад, районного відділу освіти, який буде ремонтувати та
обслуговувати його?
Так, внесення транспортного устаткування до фінансового кошторису є можливим, але
нормативна база має бути забезпечена місцевими та районними органами влади. Важливим
є те, що громада, яка отримує прибуток, зобов’язана взяти відповідальність за підтримку
системи на себе.
Що може зробити проект у випадку інфляції та росту цін?
Після того, як схвалено бюджет мікро-проекту та підписано фінансову угоду, додаткове
фінансування з боку Проекту є можливим. Щоб зменшити проблеми пов’язані з інфляцією,
рекомендується: (а) розглядати такий ризик під час підготовки або планування проекту; (б)
уникати затримки імплементації.
Чи зростуть шанси досягнення успіху, якщо громада охопить декілька пріоритетних
сфер Проекту?
Навіть, якщо громада стикнеться з декількома проблемами розвитку, вона не повинна
вирішувати всі проблеми одночасно під час проведення проектів.Це буде важко, оскільки
людям набридне робити фінансові та інші внески у проекти. Крім того, кожен проект
вимагатиме різноманітну адміністративну та фінансову точність, і може створити конфлікт.
Тому, рекомендовано братися за пріоритети по черзі, навіть, якщо є шанс досягти успіху.
Чи є регульованою кількість учасників громадської організації?
В принципі, процес самоорганізації повинен включати не менше 80% домашніх господарств
розташованих на території, яка розглядається. Цією територією може бути село або група
сусідніх сіл; будинків вздовж вулиці чи помешкань в багатоповерховому будинку і т.п. Це не є
доречним з точки зору можливості участі лише декількох домашніх господарств. Так само, не
є доречною участь великої кількості домашніх господарств, з точки зору взаємодії та
консенсусу, який базується на прийнятті рішень. Отже, громадську організацію, що
складається з 40-80 чоловік вважають доречною. Якщо є більша кількість охочих,
рекомендовано заснувати більшу кількість організацій та об’єднати їх в асоціацію. У такий
самий спосіб, менші громади, розташовані поблизу, можуть об’єднатися, щоб сформувати
більшу організацію.
Чи будуть громади та сільські ради мати можливість брати участь в Проекті СВА?
На даному етапі ми працюємо тільки з п’ятьма сільськими та міськими радами в районі. У
випадку високого рівня успіху від існуючого партнерства та додаткового фінансування з
боку жертводавців, в майбутньому можливим стане збільшення кількості сільських чи
міських рад.

