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СІЛЬСЬКІ ТА СЕЛИЩНІ РАДИ АКТИВНО 
ВКЛЮЧАЮТЬСЯ У РОБОТУ НАД РОЗВИТКОМ ГРОМАД  

Впродовж місяця з 15 вересня по 15 жовтня 
2008 року у всіх відібраних сільських та селищних 
радах  Новотроїцького, Голопристан-
ського, Білозерського, Скадовського, 
Великоолександрівського, Високопіль-
ського, Горностаївського, Великоле-
петиського районів відбулися семінари, на 
яких було презентовано Проект, пояснено загальні 
засади діяльності Проекту на рівні області та 
районів, оголошено конкурс з відбору цільових 
населених пунктів.   
У семінарах взяли участь більше 1000 осіб –сільські 
та селищні голови, депутати, журналісти, 
представники організацій громад. Під час семінару 
представники місцевої влади та  громад висловили 
готовність до співпраці у подальшій реалізації 
проекту та впевненість у її результативності. 
Під час семінару були підписані Угоди про партнер-
ство між сільськими, селищними радами Ново-
троїцького, Голопристанського, Білозерського, 
Садовського, Великоолександрівського, Висо-
копільського, Горностаївського, Великолепе-
тиського районів та Програмою розвитку ООН в 
Україні. В тексті Угоди звертається особлива увага 
на те, що сторони співпрацюватимуть для покра-
щення умов проживання місцевої громади та залу-
чатимуть місцевих мешканців до визначення пер-
шочергових потреб із підвищення якості життя.  

 

  
Семінар у с.Мала Олександрівка 

Угода також закріплює зобов’язання партнерів 
співфінансувати  проект громади, що будуть 
виконані у сільській та селищній радах.  

На особливу вагу заслуговує активність, з якою 
місцеві органи влади включились у роботу над 
проектом. Призначені координатори Проекту від 
кожної ради, керівництво райдержадміністрацій та 
рад беруть участь у семінарах-презентаціях 
Проекту для громад сільських/селищних рад і 
заохочують їх до активної участі в Проекті.  
 
 

 У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАРТУВАЛА ТРЕНІНГОВА 
ПРОГРАМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАД  

 
Протягом листопада-грудня 2008 року у 
Новотроїцькому, Голопристанському, 
Білозерському, Скадовському, 
Великоолександрівському, Високопіль-
ському, Горностаївському, Великоле-
петиському районах Херсонської області 
асистентами Херсонського обласного підрозділу 
впровадження Проекту Тетяною Прокопенко , 
Оксаною Сілюковою, інженером Проекту Олегом 
Рогозіним  проведені  тренінги для  представників  
40 громад, які беруть участь у Проекті, місцевих 
органів влади та контактних осіб районів по 
управлінню громадською організацією, плануванню 
діяльності та підготовки мікропропроектної 
пропозиції.  

 
 

 

 
Тренінг для громад у смт Велика Лепетиха 
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Учасники тренінгів не лише познайомилися із 
базовими принципами діяльності ОГ, ведення 
бухобліку, планування. звітування, а й обговорили 
практичні дії з реєстрації організації, складання 
плану діяльності та спільного прийняття рішень, 
але й отримали  знання по колу питань стосовно 
підготовки мікропроектних пропозицій в рамках 
Проекту СВА: підхід у відборі пріоритетних проблем 
громади, перелік завдань під час вивчення об’єктів, 
що є основою цих проблем та обсяг документів і 
завдань при підготовки мікропроектної пропозиції в 
рамках Проекту СВА.  
 
ТРЕНІНГ ДЛЯ КООРДИНАТОРІВ ПРОЕКТУ ВІД 
РАЙОННИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
 
19-20 листопада у Євпаторії відбулась регіональна 
зустріч-тренінг для 19 службовців районних органів 
влади Миколаївської, Херсонської та Одеської об-
ластей,  що координуватимуть впровадження мі-
кро-проектів у пілотних громадах їх району. Для 
них було організовано спеціальні навчальні сесії 
для ознайомлення з підходом до залучення гро-
мади до процесів місцевого розвитку, специфікою 
його використання та результатами, які він дає. 
Планується, що на базі райдержадміністрацій кож-
ного з пілотних районів буде створено районний 
ресурсний центр громад, на початковому етапі тех-
нічну та експертну підтримку йому надаватиме 
Проект, а в подальшому планується, що вони змо-
жуть функціонувати самостійною Своїм досвідом 
реалізації проектів, орієнтованих на громаду, поді-
лилась Аліє Вейсова, начальник відділу по міжна-
ціональним відносинам Сакської районної аміні-
страції. У Сакському районі вже реалізовано кілька 
Проектів в рамках Програми розвитку та інтеграції 
Криму та Муніципальної програми врядування та 
сталого розвитку. А.Юсупова поділилась вражен-
нями від співпраці з місцевими громадами та закли-
кала своїх колег активно співпрацювати з Проектом 
та допомагати реалізовувати місцеві ініціативи, 
адже «від такої роботи ви отримуєте справжнє 
задоволення, професійно зростаєте та почуваєтесь 
на сходинку вище». 
 У тренінгу також брали участь 6 асистентів з 
розвитку громад обласних підрозділів впровад-
ження Проекту у південний областях. Вони розпо-
віли про успіхи та досягнення впровадження 
Проекту в своїх регіонах та спільно з районними 
координаторами обговорили подальші кроки по 
співпраці та представили спільні плани з реалізації 
мікро-проектів громад у наступному 2009 році. 
 Наприкінці зустрічі учасники з задоволенням відмі-
тили, що повністю справдились їх очікування отри-
мати нові знання та обмінятись досвідом з колега-
ми. Обмінявшись контактами, районні координат-
тори планують в подальшому підтримувати зв’язок, 
і таким починає функціонувати  мережа спеціа-

лістів із районних органів влади, задіяних в 
реалізації проектів місцевих громад. 
 
ПЕРШІ ФОРУМИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НА 
ХЕРСОНЩИНІ  
  
Протягом листопада-грудня  у Великолепети-
ському, Горностаївському, Високопільському. 
Великоолександрівському, Новотроїцькому, 
Голопристанському районах  пройшли перші 
Форуми місцевого розвитку, скликані в рамках 
Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду». У роботі форумів взяли участь голови 
райдержадміністрацій та районних рад, начальники 
профільних управлінь райдержадміністрації, 
представники громад Великолепетитиського, 
Горностаївського, Високопільського. Велико-
олександрівського, Новотроїцького, Голопристан-
ського   районів, голови сільських рад та 
працівники Херсонського обласного ресурсного 
центру громад, створеного в рамках Проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 
Ініціативу з проведення таких спільних засідань 
виявили самі громади-учасники Проекту під час 
проведення з ними перших діалогів. Передба-
чається, що проекти громад для поліпшення умов 
проживання спів-фінансуватимуться Проектом (до 
50%) місцевим бюджетом (від 45%) та громадою 
(від 5%). З огляду на це, представники громад 
були зацікавлені у проведенні Форумів, передусім, 
для обговорення та узгодження можливостей фі-
нансування проектів громад районною владою. 
За результатами засідань форумів прийняті рі-
шення про надання допомоги  зі сторони районних 
адміністрацій по обстеженню технічного стану 
об’єктів, які обрані громадами для впровадження 
ініціатив в рамках Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»  та у розробці проектно-
кошторисних документацій. Головам сільських рад 
дано доручення всебічно сприяти у розвитку 
новостворених організацій громад, що планують 
реалізувати власні  проекти та до помагати у 
написанні мікропроектної пропозиції.  
 Наступний крок у впровадженні проекту є най-
важливіший – підготовка мікропропроектної 
пропозиції на отримання фінансування від спіль-
ного проекту Європейського Союзу та Програми 
розвитку ООН та співфінансування з місцевих 
бюджетів. І лише від вміння  та бажання працювати 
буде залежати те, як швидко громади зможуть 
отримати кошти на реалізацію власних ініціатив. 
Підсумовуючи, можна з впевненістю зазначити, що 
проведення форумів – це, по-перше, налагодження 
зв’язків між владою та громадою для подальшої 
співпраці в ході реалізації мікропроектних пропо-
зицій, по-друге-започаткування довготривалого 
діалогу «влада-громада» для розбудови громадян-
ського суспільства як в області, так і в Україні. 
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