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Перший етап впровадження Проекту у Миколаївській області завершився відбором
8 районів для участі у Проекті
Спільний Проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» було започатковано у вересні 2007 року за підтримки Уряду України.
Проект має на меті сприяти розвитку на місцевому рівні через підтримку та співфінансування
громадських ініціатив в усіх областях України та Автономній Республіці Крим. Бюджет проекту
складає €13,3 млн. Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області
- $400.000. В основі Проекту лежить підхід «розвиток, орієнтований на громаду». Підхід
передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування
спільно визначатимуть пріоритети розвитку території, спільно плануватимуть та
реалізовуватимуть заходи для сталого розвитку свого села / селища чи міста.
Після оголошення конкурсу на участь у Проекті у квітні 2008 р., 13 районів Миколаївщини надіслали
заявки. Список районів-переможців було затверджено 26 серпня під час робочої наради у центральному
офісі Проекту у Києві за участі керівництва Проекту від Програми розвитку ООН, а також представників
облдержадміністрації та облради.
За результатами обговорення, для участі в проекті відібрано 8 районів із 13, що подали заявки:

Доманівський, Березнегуватський, Снігурівський, Вознесенський, Веселинівський,
Кривоозерський, Очаківський, Єланецький та 4 райони для резервного списку: Казанківський,
Братський, Баштанській, Жовтневий.
Райони було оцінено за такими критеріями, як соціально-економічна ситуація в районі, доступ до
водопостачання; доступ до послуг первинної медичної допомоги; екологічна ситуація в районі;
енергетичні втрати/потенціал енергозбереження; потреба в транспортуванні дітей до школи. Як один із
визначальних чинників було також враховано готовність районної влади до співпраці з проектом, а також
готовність співфінансувати ініціативи громад.

Райони активно включаються у роботу над розвитком громад
10 – 16 вересня 2008 р. Впродовж тижня у всіх відібраних районах відбулися семінари, на яких було
презентовано Проект, пояснено загальні засади діяльності Проекту на рівні області та районів, оголошено
конкурс з відбору сільських та селищних рад.
У
семінарах
взяли
участь біля 200 осіб –
голови та заступники
голів
РДА,
голови
райрад,
начальники
управлінь
РДА,
сільські та селищні
голови,
журналісти,
представники
організацій
громад,
освітяни, депутати.

У всіх районах представники влади висловили готовність до співпраці у подальшій реалізації проекту та
висловили впевненість у її результативності. Сільські голови озвучили найгостріші та найболючіші
проблеми - водопостачання, освітлення вулиць, функціонування дитячих садочків та будинків культури,
обладнання ФАПів.

Проект фінансується
Європейським союзом

Проект спів фінансується та впроваджується
Програмою розвитку ООН

Триває конкурсний відбір селищних та сільських рад для участі у проекті
З 19 вересня 2008 р. триває опрацювання поданих заявок від селищних та сільських рад Миколаївської
області, на підставі чого буде відібрано громади, що братимуть участь у проекті. Обласний підрозділ
впровадження отримав 80 заявок від відібраних восьми районів. Асистенти з мобілізації громад обласного
підрозділу впровадження Проекту зараз аналізують та уточнюють отриману інформацію.

Проект презентовано для
громадянського суспільства

Миколаївських

обласних

та

міських

організацій

22 вересня 2008 р. в Центральній міській бібліотеці ім. М.Л.
Кропивницького за підтримки Центру соціальної активності та партнерства
відбулась презентація проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду», в якій взяли участь представники 16-ти Миколаївських обласних
та міських організацій громадянського суспільства та ЗМІ. Учасники зустрічі
дізнались про хід реалізації проекту в Україні та в Миколаївської області
зокрема і висловили своє бажання широко розповсюджувати інформацію про
діяльність проекту в громадах відібраних районів.

Плани на жовтень
У жовтні обласний підрозділ впровадження планує здійснити такі заходи:
■

проведення засідання комітету з відбору селищних та сільських рад, до якого будуть запрошені
представники райдержадміністрацій та райрад відібраних районів, координатор проекту від
Миколаївської ОДА, працівники обласного підрозділу впровадження;

■

проведення прес-конференції для представлення результатів відбору селищних та сільських рад;

■

ініціювання проведення семінарів у відібраних селищних та сільських радах.

Конкурс проектів ІСАР «Єднання» «Сільським громадам – гідне майбутнє»
Українська компанія “STS Investment” за підтримки Ініціативного центру сприяння активності та розвитку
громадського почину «Єднання» ІСАР «Єднання», оголосила конкурс «Сільським громадам – гідне
майбутнє», мета якого полягає у підтримці громадських ініціатив зі сприяння сталому розвитку сільських
громад для зміцнення громадянського суспільства і підвищення якості життя в Україні. В межах конкурсу
передбачається надання грантів до 5000 гривень громадським і благодійним організаціям на виконання
проектів, націлених на вирішення проблем широкого діапазону проблематики – від забезпечення прав
мешканців села, зміцнення сфери соціальних послуг, розвитку освітніх закладів, підвищення рівня
професійної зайнятості – до охорони довкілля, збереження історично-культурної спадщини і впровадження
прогресивних технологій в тому числі у сфері сільськогосподарського виробництва.
Кінцевий термін подання заявок на грант: 21 жовтня 2008 р. Від однієї організації приймається тільки
одна заявка на грант обсягом не більше 5 сторінок. Детальні умови конкурсу та форму заявки Ви можете
знайти на веб-сторінці www.ednannia.kiev.ua. Заявки на отримання гранту надсилати поштою за адресою:
Служба «Добродія Київська», ІСАР «Єднання», а/с 447, м. Київ, 03150, Україна. Адреса для доставки
кур’єрською службою: м. Київ, вул. Предславинська, 26-а, кв.53. Контактний телефон: (044) 201-01-60.
Проконсультуватись щодо заповнення заявок на грант Ви можете в обласному підрозділі проекту у
Людмили Руденко-Кардаш (контакти див. у розділі бюлетеню «Контактна інформація»)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Асистенти з мобілізації громад обласного підрозділу впровадження Проекту:
Людмила Руденко-Кардаш та Ганна Білявська, тел.: 8 (050) 417 74 48,
lyudmyla.rudenko-kardash@undp.org.ua (тел: 8-093-104-53-74)
anna.belyavska@undp.org.ua (тел: 8-050-587-72-21)
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.

Проект фінансується
Європейським союзом

Проект спів фінансується та впроваджується
Програмою розвитку ООН

