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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

ПЕРШІ ФОРУМИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

ПРОВЕДЕНО НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ 

16 жовтня 2008 року у Рогатинському районі 
відбулось засідання першого з районних Форумів 
місцевого розвитку в рамках проекту "Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду".  
 
Метою проведення Форуму є підтримка у реалізації 
Проекту, створення умов для реалізації принципів 
сталого розвитку в районі та більш активному 
залученню усіх верств населення, представників 
установ, організацій та бізнес структур до діалогу з 
органами місцевої влади.  
 
Координаційний комітет Форуму місцевого розвитку 
Рогатинського району було утворено ще у вересні 
2008 року, тоді ж було затверджено склад 
координаційного комітету та положення про Форум 
місцевого розвитку. 
 
На першому засіданні Форуму було заслухано 
інформацію керівників організацій громад про 
плани розвитку громад та про роботу проведену в 
рамках реалізації проекту. Форум відмітив 
активність громад, а також визнав пріоритетними 
проблеми, обрані громадами для співфінансування 
районною владою та проектом.  
 

 
Засідання Форуму місцевого розвитку у Рогатинському 

районі 
 
Разом з тим Форум ухвалив, що виходячи з потреб 
створених організацій громад, відповідні підрозділи 

райдержадміністрації та районної ради мають 
сприяти громадам у розміщенні оголошення про 
проведення тендеру для вибору виконавця робіт, у 
детальному обстеженні технічного стану будівель, 
які обрані громадою для проведення ремонтних 
робіт і скласти відповідні акти та висновки, а також 
надати допомогу у розробці проектно-кошторисної 
документації. 
  
У Городенківському районі засідання Форуму 
місцевого розвитку відбулось 17 жовтня 2008р.  
Організації громад м.Городенки, с.Вікно, 
с.Чернятин, с.Далешове та с.Семаківці розпочали 
підготовку мікропроектних пропозицій для 
отримання грантів в рамках проекту Європейського 
Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». 
Кожна громада самотужки проаналізувала та 
обрала пріоритетну проблему для вирішення. В 
основному домінують енергозберігаючі проекти, які 
отримали схвалення від координаційного комітету 
Форуму. 
В Форумі взяли участь: голова Городенківської РР -  
Кобилянський Б.М., Начальник управління 
євроінтеграції та інвестиційної політики Івано-
Франківської ОДА – Федюк В.М., асистенти проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 
Попелюх Л.В. та Хомин О.Я. 
 
24 жовтня 2008р. за участю радника з розвитку 
громад ПРООН п.Югеша Прадхананга відбулося 
засідання  Форуму місцевого розвитку 
Тлумацького району.  
 
В залі засідань Тлумацької РДА для  забезпечення  
соціального, економічного та екологічного розвитку 
району спільно з громадою м.Рогатин, с.Чесники, 
с.Вишнів, с.Вільхова, с.Жовчів зібрались головуючі  
координаційного комітету Форуму  – СенівВ.І., 
голова райдержадміністрації, ПоліщукА.Ф., голова 
Районної ради та члени комітету – Барчук Р.І., 
начальник управління економіки РДА, Боднарук 
Д.Ю., начальник відділу освіти РДА, Качур Г.М., 
начальник фінансового управління РДА, начальник 
управління державного казначейства в районі, 
Чаплінська О.П., начальник відділу внутрішньої 
політики, правової роботи, зв’язків із ЗМІ та 
громадськістю. 
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Засідання Форуму місцевого розвитку у Тлумацькому  
районі 
 
На Форумі керівники організацій громад доповіли 
про  роботу проведену в рамках реалізації проекту.  
В свою чергу місцева влада  підтримала проблеми, 
обрані громадами, враховуючи нагальність їх 
вирішення, та гарантувала співфінансування  
даних мікро проектів. 
За результатами роботи засідання Форуму 
місцевого розвитку  була прийнята резолюція, 
яка зобов’язує відповідні підрозділи 
райдержадміністрації та районної ради 
сприяти організація громад Тлумацького 
району у підготовці мікро проектних 
пропозицій в рамках проекту. 
У довгостроковій перспективі регулярне 
проведення Форумів сприятиме виробленню 
прозорих та ефективних механізмів планування на 
місцевому рівні та залучення громадян до 
управління. 
Очікується, що найближчим часом такі Форуми 
місцевого розвитку будуть проведенні у 
Надвірнянському, Коломийському, Рожнятівському 
та Снятинському районах.   

Другий діалог з громадою  с.Вікно 
24 жовтня 2008р. відбувся другий діалог з 
громадою села Вікно Городенківського району. В 
зборах взяв учатсь голова Городенківської 
районної ради п.Богдан Кобилянський, а також 
радник з розвитку громад ПРООН – п.Югеш 
Прадхананг.  
На загальних зборах громади керівник благодійної 
організації «Піклувальна рада Вікнянської 
загальноосвітньої школи 1-2 ступенів» п.Турак Г.В. 
розповіла про плани організації на найближчий 
час.  
Під час робочого засідання, шляхом голосування, 
був обраний тендерний комітет для вибору 
виконавця робіт.   
На завершення зустрічі жителі с. Вікно подарували 
гостеві книжку про своє рідне село.  

 
Загальні збори членів БО «Піклувальна рада Вікнянської 
загальноосвітньої школи 1-2 ст.» 
 
Станом на 17 листопада 2008р. підготовлено 10 
Мікропроектних пропозицій громадами 
Рогатинського та Городенківського районів для 
затвердження комітетом з оцінки мікропроектних 
пропозицій Прогарми розвитку ООН. 
У Рогатинському районі: 
Громадська організації «Вільхова» підготувала 
мікро проект  «Капітальний ремонт ФАПу у с. 
Вільхова» ; 
Громадська організація «Вишенька» - «Капітальний 
ремонт ФАПу в с. Вишнів»; 
Благодійна організація «Піклувальна рада 
Калиновського дошкільного навчального закладу 
«Сонечко»» - «Заміна вікон та вхідних дверей у 
дошкільному закладі»; 
Благодійна організація «РОГАТИН-ЯСЛА» - «Заміна 
вікон в дитячому навчальному закладі №2 
«Дзвіночок»»; 
Благодійна організація «Піклувальна рада 
Чесниківської школи 1-2 ступенів» - «Заміна вікон 
у школі». 
У Городенківському районі:   
Благодійна організація «Піклувальна рада 
Вікнянської загальноосвітньої школи 1-2 ст.» 
підготувала мікропроект «Заміна вікон та дверей 
Вікнянської школи»; 
Благодійна організація «Піклувальна рада» ДНЗ 
(ясла-садок) «Зірочка» Городенківської - «Заміна 
вікон та вхідних дверей у ДНЗ «Зірочка» корпус № 
1»; 
Благодійна організація «Піклувальна рада 
Далешівської загальноосвітньої школи 1-3 
ступенів» -  «Заміна вікон і дверей у 
Далешівській загальноосвітній школі 1-3 ст.»; 
Благодійна організація “Піклувальна рада 
Семаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів” – «Заміна вікон в Семаківській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ст..»; 
Благодійна організація «Піклувальна рада 
Чернятинського ДНЗ «Теремок» - «Заміна вікон у 
дошкільному  навчальному закладі «Теремок». 
 

Контактна інформація:  
Асистенти з мобілізації громад, координатори Івано-Франківського обласного підрозділу впровадження Проекту:  
Прізвище Ім’я: Попелюх Леся тел. +380504163726, Email:  lesya.popelyukh @undp.org.ua 
Прізвище Ім’я: Хомин Олеся  тел. +380 50 9048201, E-mail: lesya.khomyn @undp.org.ua 
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 


