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В Білгород-Дністровському районі створюються та розвиваються організації громад 

21 та 22 жовтня асистенти Одеського обласного підрозділу впровадження Проекту Тетяна Маяк та Людмила 
Ямщикова відвідали 5 населених пунктів Білгород-Дністровського району, що були відібрані раніше для участі у 
Проекті, та провели зустрічі із активом громад. Представників Проекту під час поїздок супроводжували  
координатори Проекту від облдержадміністрації Вікторія Хмельниченко-Калабіна, а також   від Білгород-
Дністровської районної державної адміністрації В.Маслаков та начальник відділу економічного розвитку 
райдержадміністрації Г.Комісаров. 

За результатами зустрічей вирішено провести 2 листопада перший діалог з громадою с. Гончарівка, що 
відноситься до Семенівської сільради. Громада Гончарівки планує створити громадську організацію «Струмочок» 
та забезпечити село питною водою. Перший діалог з громадою також заплановано провести у цей день у с. 
Шабо, де мешканці багатоповерхового будинку на 32 квартири створили організацію співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) та планують провести реконструкцію системи опалення свого будинку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розширюється співпраця підрозділу впровадження із обласними партнерами 

На сайті Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної 
державної адміністрації створено розділ, який повністю присвячено висвітленню інформації Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». Цей розділ можна знайти на сайті http://euroinvest.gov.ua/ у головному 
меню, або за прямим посиланням: http://www.euroinvest.gov.ua/index.php?page_id=246  

Новини Проекту 

23-24 вересня у м.Сарни Рівненської області відбувся перший тренінг для координаторів Проекту від районних 
державних адміністрацій. У тренінгу взяли участь 35 посадовців від райдержадміністрацій 8 областей: 
Луганської, Полтавської, Івано–Франківської, Львівської, Тернопільської, Житомирської, Волинської та 
Рівненської. Планується, що такі тренінги пройдуть координатори від усіх 200 пілотних районів, що задіяні в 
Проекті. 
Учасники тренінгу обговорили сучасні проблеми місцевого розвитку, та ознайомились із соціальною мобілізацією 
та підходом, орієнтованим на місцевий розвиток, а також розглянули діяльність Проекту, його стратегію та умови 
реалізації. Крім теоретичних занять, для учасників було також організовано навчальну поїздку до села Удрицьк 
на Рівненщині, де учасники тренінгу змогли пересвідчитись у результатах використання підходу, орієнтованого 
на громади та поспілкуватись з місцевою громадою, яка попередньо брала участь у Чорнобильській програмі 
відродження та розвитку ПРООН. Детальніше – на сайті Проекту:  
http://cba.org.ua/GeneralNews/News_260908.aspx  

Наступні кроки у діяльності Проекту: 

Створення / активізація організацій громад 

Після першого діалогу громаді буде потрібен певний час, щоб досягнути згоди щодо пропозицій, висунутих на 
першій зустрічі. У випадку, коли члени громади вирішать спробувати самі розв’язати свою проблему, не 
покладаючись лише на допомогу ззовні, виникають підстави для формалізації партнерства в громаді, інакше 

Семінар у Шабо Семінар у Салганах 
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кажучи, для створення Організації громади, яка зможе брати участь у Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» та подавати проектну пропозицію із покращення умов проживання місцевої громади. 

Створення Форумів місцевого розвитку, до діяльності яких буде залучено представників місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обласного, районного та місцевого рівня. Очікується, що 
такі Форуми місцевого розвитку будуть проводитись у всіх 8 пілотних районах принаймні раз на квартал.  
Основними функціями Форуму є: 

  Координувати впровадження проекту на районному рівні;  
  Представляти стратегію та плани розвитку місцевості та району;  
  Узгоджувати плани громад, місцевостей з планом розвитку району;  
  Визначати пріоритети розвитку району;  
  Обговорювати та вирішувати питання, що виникають під час впровадження проекту;  
  Розробка планів залучення технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив громад. 

Очікується, що Форум місцевого розвитку сприятиме пожвавленню діалогу між громадами та органами влади 
обласного та районного рівнів, а у довгостроковій перспективі регулярне проведення Форумів сприятиме 
виробленню прозорих та ефективних механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до 
управління.  

Плани Одеського обласного підрозділу впровадження Проекту на листопад  

■ Візити представників ОПВ та ОДА у населенні пункти Іванівського, Кодимського, Арцизького та Котовського 
районів, проведення установчих семінарів, визначення цільових громад; 

■ Проведення перших діалогів з громадами Білгород-Дністровського району; 
■ Підготовка до проведення діалогів з громадами Фрунзівського, Савранського та Болградського районів 
■ Планування міжрайонних тренінгів для членів організацій громад 

Дізнайтесь більше про інші Проекти ЄС / Програми розвитку ООН 

Інструмент Twinning – це спільна ініціатива Європейської Комісії, країн-членів ЄС та країн-
партнерів, включаючи Україну. В рамках цього інструменту надається підтримка українським 
органам влади у сфері інституціональної розбудови шляхом обміну досвідом між державними 
службовцями. Для забезпечення обміну досвідом між партнерами програми Twinning серед країн 
Чорноморського регіону, в 2007 році Головне управління державної служби України 
започаткувало проведення щорічних конференцій країн Чорноморського регіону (Азербайджан, 
Вірменія, Грузія, Молдова та Україна) з питань інструменту Twinning. Перша така конференція 

відбулася 17-18 грудня 2007 року. Метою цьогорічної конференції країн Чорноморського регіону з питань 
інструменту Twinning є посилення співробітництва між країнами Чорноморського регіону, утворення професійної 
спільноти, мережі державних службовців згаданих країн з метою обміну досвідом, найкращими практиками у 
сфері адміністративної та інституційної реформи шляхом використання Twinning та інших інструментів 
інституційної розбудови, доступних для країн, на які поширюється Європейська політика сусідства, а саме TAIEX 
(Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією) та SIGMA (Програма вдосконалення врядування та 
менеджменту). Детальніше – на сайті: http://twinning.com.ua/  
 

 ЄС визначив умови досягнення Цілей розвитку тисячоліття 
19 вересня в Брюсселі незалежна група європейських вчених презентувала Єврокомісії висновки 
дослідження щодо досягнення Цілей розвитку тисячоліття ООН.  
На думку дослідників, втілення цілей тисячоліття опинилось під загрозою через значне зростання 
цін на продукти харчування та нафту, а також глобальний економічний спад протягом останніх 

років. У своїх висновках дослідники рекомендують діяти в шістьох напрямках: 
1. Донори повинні надати всю допомогу в обіцяних обсягах і стежити за її ефективністю. В тому числі ту 
допомогу, що стосується торгівлі та списання боргів. 
2. Інвестиції в інфраструктуру є основними для стимулювання та підтримки росту. Такі інвестиції не повинні 
здійснюватись за рахунок базових потреб та прав. 
3. Глобальні економічні інститути, в тому числі Бреттон-Вудські інститути, повинні бути реформованими. 
Частиною цих реформ є пожвавлення торговельних переговорів, зокрема Дорійського раунду переговорів та 
угод ЄС з економічного партнерства.  
4. Найбідніші повинні бути захищені від стресів, які спричиняють наслідки зміни клімату або зростання цін на 
продукти харчування і нафту. 
5. Країни, що розвиваються і мають слабкі інститути, що часто є наслідком конфліктів, повинні бути підтримані 
політичними, фінансовими, а іноді й військовими ресурсами.  
6. Оскільки географічний розподіл бідності змінюється разом з тим, як Китай та інші країни досягають середнього 
рівня життя, важливості набуває визначення Цілей розвитку тисячоліття після 2015.  
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:   

Асистенти з мобілізації громад обласного підрозділу впровадження Проекту: Людмила Ямщикова та Тетяна Маяк, 
тел.: 8 (050) 417 74 48, email: liudmyla.yamschikova@undp.org.ua або tetyana.mayak@undp.org.ua. 

 

Координатор від ОДА Вікторія Хмельниченко-Калабіна, тел. 8 (048) 718-93-17 
   

Центральний офіс Проекту: 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. 

 


