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Сумський обласний ресурсний центр громад 

ПЕРШІ ФОРУМИ БУРИНСЬКОГО ТА 
ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО РАЙОНІВ   

 
Ще два райони Сумської області активно 

долучилися до реалізації Проекту в Сумській 
області – Буринський та Великописарівський. Не 
перші, але не менш активні, і з бажанням 
працювати.  В кінці 2008 року в громадах цих 
районів пройшли перші діалоги та створені 
організації громад.   На сьогодні громади 
знаходяться на стадії реєстрації громадських 
організацій, активно працюють над пріоритетами, 
що майбутньому можуть втілитися в життя.  

Так, 5  та 6 лютого відбулися перші 
установчі форуми місцевого розвитку в 
Буринському та Великописарівському районах.  

Основні питання,  що піднімалися на 
форумі, це - реєстрація громад та  співпраця 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування з громадськими організаціями для 
реалізації ініціатив громад. Але найголовніше 
питання стосувалося можливості співфінансування 
мікропроектів  у поточному році. Голови громад та 
голови сільських рад виразили побоювання щодо 
можливості  отримання допомоги від бюджетів 
різних рівнів, тому  вирішили вийти з клопотанням 
до обласної державної адміністрації та обласної 
ради щодо виділення субвенцій з обласного 
бюджету на дофінансування мікропроектів. Голови 
ж громад переймалися своїм – можливістю змін на 
благо громади.  

 
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ 
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ  

 
6 березня відбулось перше засідання 

обласної координаційної ради Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». У роботі 
засідання взяли участь заступник голови 
облдержадміністрації Олександ Цупро, начальник 
головного управління економіки 
облдержадміністрації Олександр Сітак, начальник 
головного фінансового управління 
облдержадміністрації Валентина Цвинтарна, 
заступники голів з економічних 
райдержадміністрацій, представники районних рад, 
голови сільських рад, на чиїх територіях 
безпосередньо реалізується проект; координатори 
Проекту в Сумській області. 

Представники кожного району повідомили 
про стан реалізації Проекту та проблеми, які 
виникають в ході роботи. Основне, на чому 
наголошували заступники голів 
райдержадміністрацій, - фінансові труднощі.  

Підсумовуючи результати проведеної 
роботи в області та  враховуючи пропозиції 
представників районів-учасників, заступник голови 
облдержадміністрації Олександр Цупро  зазначив, 
що необхідно прискорити роботу з реалізації 
Проекту у Буринському, Великописарівському, 
Серединобудському та  Ямпільському районах. Він 
наголосив на необхідності детальних підрахунків 
вартості ремонтних робіт на об’єктах, що обрала 
громада,  необхідності виготовлення проектно-
кошторисної документації з метою кінцевого 
узгодження співфінансування з різних рівнів 
бюджетів.  А також  запропонував, починаючи з 17 
березня поточного року, провести консультації 
представників районів, сільських рад з головним 
управлінням економіки, головним фінансовим 
управлінням та  координаторами Проекту з цих 
питань. 

 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН: РОБОТА ЩОДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» ТРИВАЄ  

 
4 лютого 2009 року  у Тростянецькій 

районній раді під головуванням заступника голови 
райради Степана Сотнікова відбулась консультація 
для функціональних груп організацій громад у 
рамках реалізації проекту ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду».  

За підсумками роботи, проведеної в районі 
протягом листопада — грудня 2008 року, створено 
п’ять громадських організацій: «Гармонія» 
(Білківська сільська рада, голова ГО О.А. 
Синяговська), «Мрія» (Буймерська сільська рада, 
голова ГО І.І. Галицька), «Довіра» (Жигайлівська 
сільська рада, голова ГО О.Т. Шелегеда), 
«Добробут» (Кам’янська сільська рада, голова ГО 
М.М. Дібрівний), «Відродження» (Печинська 
сільська рада, голова ГО С.М. Сторожев).  

Координатори детально зупинились на 
питаннях підготовки документів, що становлять 
основу кожного бюджету мікропроекту. Адже 
мікропропозиція – це основний план діяльності, за 
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яким громада буде діяти у визначеному напрямку 
протягом 2009 чи 2010 років. 

«Наступний крок у впровадженні Проекту є 
найважливіший – підготовка мікропроектної 
пропозиції на отримання фінансування від 
спільного Проекту ЄС та Програми розвитку ООН та 
співфінансування з місцевих бюджетів різних 
рівнів, — зазначила головний спеціаліст відділу 
комунальної власності Тростянецької районної ради 
Маріанна Лучанінова. — І лише від вміння та 
бажання працювати буде залежати те, як швидко 
громади зможуть отримати кошти на реалізацію 
власних ініціатив». 

 
ПЕРШІ ФОРУМИ , ЩО ЗАТВЕРДЖУЮТЬ 
МІКРОПРОЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАД 

 
Нарешті видно перші кроки у написанні 

мікропроектних пропозицій!  Чесно кажучи, до 
цього громади готувалися довго – реєстрували 
громадські організації, яких на сьогодні вже 20, 
відкривали рахунки, рахували витрати, розробляли 
кошториси та плани використання коштів.  Основна 
проблема , з якою зіткнулись організації громад, це 
необхідність отримання безлічі супутніх документів, 
їх погодження у відповідних службах, адже  на 
підставі цих документів розробляється кошторис.  
Власне  ця проблема виникає через те, що іноді ми 
не замислюємось у необхідності документувати  всі 
наші дії, а потім виникають непорозуміння. Дійсно 
важко ще «молодим» громадам зрозуміти всю 
складність процесу оформлення документів, адже 
на перший погляд і поточний  ремонт ФАПу чи 
амбулаторії, і підведення  водогону до соціальної 
установи  чи оселі виглядає простим процесом.  
Однак виявилося, що не все так просто.  

Загалом на розгляд Форумів місцевого 
розвитку чотирьох районів - учасників Проекту 
подано 13 мікропроектних пропозицій.  

Краснопільський район 
1. ГО «Нептун» (с. Мезенівка) – будівництво 

водогону;  
2. ГО «Чиста вода» (с. Чернеччина) – 

реконструкція водогону; 
3. ГО «Рецепт відродження СПВП» (с. 

Славгород) – реконструкція амбулаторії та 
облаштування палати денного перебування для 
хворих; 

4. ГО «Ряснянське»-  (с. Рясне)-  реконструкція 
амбулаторії. 

Липоводолинський район: 
1. ГО «Байрак» (с. Байрак) – реконструкція 

ФАПу;  
2. ГО «Яснопільщина» (с. Яснопільщина) – 

реконструкція громадського центру; 
Охтирський район  

1. ГО «Мрія» (с. Горяйстівка) – 
енергозберігаючі технології в школі;  

2. ГО «Надія» (с. Бакирівка) – реконструкція 

ФАПу; 
3. ГО «Нові стандарти життя» (с. Грунь) – 

реконструкція водогону; 
Тростянецький район. 

1. ГО «Мрія» (с. Буймер) – закупівля шкільного 
автобуса;  

2. ГО «Гармонія» (с. Білка) – реконструкція 
громадського центру; 

3. ГО «Довіра» (с. Жигайлівка) – реконструкція 
амбулаторії та придбання медичного обладнання 
для фізкабінету; 

4. ГО «Добробут»-  (с. Кам’янка )-  
реконструкція амбулаторії та придбання медичного 
обладнання. 

Під час візиту координаторів Центрального 
офісу з с. Києва зроблена попередня оцінка всіх 
мікропроектних пропозицій, надані відповідні 
рекомендації щодо доопрацювання.  

На кінець березня із загального списку два 
проекти громад доопрацьовані та подані на 
затвердження комісії з оцінки та затвердження 
проектів в м. Києві: ГО «Мрія» (с. Буймер) – 
закупівля шкільного автобуса та ГО «Чиста вода» 
(с. Чернеччина) – реконструкція водогону. 

Ззроблені перші кроки, що не може не 
порадувати. 

 
СПІВПРАЦЯ ПАРТНЕРІВ ПРОЕКТУ 
 
19-20 березня 2009 року в головному 

управлінні економіки облдержадміністрації 
відбулися співбесіди з питання співфінансування 
проектів громад у 2009 році.  До участі були 
запрошені голови сільських рад, заступники голів 
районних державних адміністрацій, представники 
організацій громад, задіяних до реалізації проекту, 
представники головного фінансового управління та 
відповідних служб облдержадміністрації. Протягом 
двох днів партнери намагалися з’ясувати розмір 
коштів, що необхідні для співфінансування проектів 
громад з різних рівнів бюджетів. Звичайно, 
представники районів та сіл очікують на допомогу з 
обласного бюджету. Попередньо нарахували 2,3 
млн. грн. з обласного бюджету, місцеві бюджети 
(районний та сільський) роблять свій внесок, 
виготовляючи проектно-кошторисну документацію, 
що необхідна  для реконструкції  та будівництва 
об’єктів. Добре, що, навіть, в таку скруту і районна 
і сільська  влада віднайшли в своїх бюджетах 
кошти для допомоги громадам.  

 
ДО УВАГИ ГРОМАД ТА ЇХ ПАРТНЕРІВ!!! 
До 30 травня триває Всеукраїнський 

конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. Маєте бажання взяти участь та 
здійснити перетворення на благо громади, 
звертайтесь за детальною інформацією : 
http://oblrada.sumy.ua/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=344&Itemid=73 

Контактна інформація:  
Координатори Сумського обласного підрозділу впровадження Проекту:  
Олександр Такул  тел. +380 50 417 71 40, E-mail: oleksandr.takul@undp.org.ua 
Тамара Харченко тел. +380 95 102 74 00 , E-mail: tx07@ukr.net    
Центральний офіс:м. Київ 01010, вул. Івана Мазепи, 3 , офіс 109-110 
Тел./факс: +38 044 501 63 19, Email: info@cba.org.ua  
Веб сайт Проекту: www.cba.org.ua  


