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Проект "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" 

Підсумки 2008 року. 

 
Спільний Проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН було започатковано у 
вересні 2007 року. Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  
технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в 
Україні. Фінансова підтримка проекту Європейським Союзом, зробила можливим 
поширення значного позитивного досвіду Програми розвитку ООН у впровадженні 
проектів, орієнтованих на соціальну мобілізацію громад. 

Де ми працюємо 

Проект є всеукраїнським, на рівні області на конкурсній основі в червні поточного року 
відібрано 8 пілотних районів (Борзнянський, Коропський, Корюківський, Куликівський, 
Менський, Ріпкинський, Срібнянський та Щорський), у кожному з районів - по 5 
населених пунктів, в яких ведеться робота з мобілізації громад. Таким чином, у нашій 
області повинно реалізуватися 40 проектів громад.  

Наша мета 

Створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на 
місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження 
невеликих за обсягом громадських ініціатив у 8 пілотних районах області.  

Як ми працюємо? 

Проект підтримує громади з усіх областей України у вирішенні найважливіших потреб їх 
розвитку, допомагаючи їм у самоорганізації, розбудові їх потенціалу та впровадженні 
невеликих за обсягом громадських ініціатив (мікро-проектів) у наступних пріоритетних 
сферах: 

• охорона здоров'я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів);  
• навколишнє природне середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів 
пестицидів тощо);  
• енергозбереження (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних 
джерел енергії тощо);  
• водопостачання;  
• місцевий транспорт (подолання ізольованості у сільській місцевості). 

Проект працює в селах, селищах та малих містах з населенням до 10 тис. чол. Поряд із 
допомогою у розвитку та самоорганізації громад-учасниць, проект пропонує грантову 
підтримку, яка стане стартовим капіталом для реалізацію їхніх ініціатив (до 7 300 євро 
та не більше 50% від кошторису ініціативи).  

Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за рахунок внеску 
мешканців громади (не менше 5%), приватного сектору та коштів державного та 
місцевих бюджетів. Таким чином, буде налагоджено механізми спів-фінансування між 
громадою, центральною та місцевою владою, донорською спільнотою та приватним 
сектором. 

 

 



 

 

Очікується, що за три роки діяльності Проекту в області буде реалізовано 40 ініціатив 
громад для покращення умов їх проживання.  
Донори та бюджет: 
Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної 
допомоги ЄС та спів-фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, 
за підтримки Уряду України. Бюджет проекту в цілому по Україні складає €13,3 млн. 
Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області - $400.000. 
Цільова група та отримувачі: 
Цільову групу Проекту складають 40 самоврядних організацій громад із сільської 
місцевості та невеликих міст (із 
кількістю мешканців до 10тис. чол.).  
Очікується також, що користь від 

впровадження Проекту отримають 
органи місцевого самоврядування 
(на рівні громади, району, області) 
та місцеві органи виконавчої влади 
(обласні та районні державні 
адміністрації), які будуть залучені до 
реалізації проекту та втілюватимуть 
громадські ініціативи, спрямовані на 
поліпшення базової місцевої 
інфраструктури. Ця мета буде 
досягатись через тренінги:  

1) Ефективне управління 
організацію громади;  

2) Спільне планування;   
    3) Написання мікропроектної пропозиції. Такі тренінги проводяться працівниками 
обласного підрозділу впровадження з залученням фахівців центрального офісу Проекту з м.Київ. 
 
Наші досягнення за 2008 рік: 
В області створено 26 Громадських організацій, з яких 3 - юридично зареєстровані. 
Створено 6 Форумів місцевого розвитку, метою яких є забезпечення соціального, 
економічного та екологічного розвитку шляхом спільного з місцевими громадами 
планування та прийняття рішень, та через більш ефективне призначення фінансових 
ресурсів сприяння у децентралізації процесу планування та демократичного врядування 
на регіональному рівні. 
Проведено 11 тренінгів для організацій громад керівників місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. 
Громадськими організаціями підготовлено 5 Мікропроектних пропозицій, з яких 2 
затверджені і планується, що вже в січні 2009 вони першими отримають фінансування 
(«Будівництво водогону в с. Сядрине Корюківського району» ГО «Струмок» та 
«Реконструкція вуличного освітлення в смт Короп» ГО «Агенція регіонального розвитку 
Коропщини»)     
 
Наші контакти: 

Обласний ресурсний центр Проекту: пр.Миру 14, кімната 102, Чернігів 14000. 
Тел./факс: (+380 462) 678-147. Веб портал: www.cba.org.ua  
 

Цей проект фінансується Європейським Союзом 
 
Європейський Союз – об’єднання демократичних і 
економічно розвинених країн, до складу якого 

входять 27 держав Європи. Основним виконавчим органом ЄС є 
Європейська Комісія, Представництво якої було відкрито в Україні в 
1993 році. Головним завданням Представництва Європейської Комісії 
в Україні є сприяння політичним та економічним зв’язкам між ЄС та 
Україною, підвищення поінформованості про Європейський Союз, 
його установи та програми, контроль за виконанням Угоди про 
партнерство та співробітництво, впровадження программ допомоги 
ЄС. 

Цей проект спів-фінансується та впроваджується 
Програмою розвитку ООН.  
 
Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною 
мережею ООН в галузі розвитку, яка виступає за 
позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел 
знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в 
усьому світі будувати краще життя. ПРООН співпрацює 
з 166 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні 
шляхи розв’язання глобальних та національних проблем в 
галузі розвитку. 

 
 

Тренінг з підготовки Мікропроектних пропозицій 13.11.08 м.Чернігів 


