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Тернопільський обласний ресурсний центр громад
Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”

Новини проекту
На початку лютого 2009 року підписана перша
угода про співпрацю між керівництвом проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» та громадською організацією “Оберіг” села
Гнилиці Підволочиського району. Угода чітко
передбачає всі зобов’язання сторін
стосовно
реалізації мікропроекту “Покращення медичного
обслуговування жителів
с.Гнилиці”, згідно яких
громада найближчим часом отримає перший транш
коштів від ПРООН.
---------------------20 лютого 2009 році з метою надання
практичної допомоги місцевим громадам в
підготовці їх мікропроектних пропозицій в області
працював представник Центрального офісу, інженер
проекту “Місцевий розвиток орієнтований на
громаду”
Олег Баранецький. Безпосередні
консультації фахівця отримали громади с.Великий
Говилів (Теребовлянський район), сіл Целіїв,
Увисла, Личківці (Гусятинський район).
----------------------

Форуми місцевого розвитку
затверджують проекти громад
В
рамках
проекту
«Місцевий
розвиток,
орієнтований на громаду» кожна пілотна громада
складає план свого розвитку, згідно проведених
опитувань визначає найбільш болючі проблеми
населеного пункту і голосує на зборах за одну
пріоритетну з них для вирішення з допомогою
ПРООН. Після цього представники громади готують
свою мікропроектну пропозицію, складають бюджет
для виконання робіт по тому чи іншому об’єктові,
шукають партнерів для залучення додаткових
коштів.
проекту
Згідно
визначеної
керівництвом
процедури ці плани розвитку громад і їх
мікропроектні
пропозиції
повинні
пройти
обговорення і затвердження на рівні районних
Форумів місцевого розвитку – координаційних
структур при райдержадміністраціях та районних
радах, створених для сприяння в реалізації
проекту.
4 лютого 2009 року відбулося засідання Форуму
місцевого
розвитку
Козівського
району
по

затвердженню двох мікропроектних пропозицій, які
подані від громадських організацій «Сонечко»
смт.Козова («Покращення матеріально-технічної
бази в Козівському ясел-садку «Сонечко»)та
«Олімп» смт.Козлів («Заміна вікон у школі
смт.Козлів).

На фото: Учасники засідання ФМР у Козові 4.02.09р.

Цього ж дня також відбулось засідання Форуму
місцевого розвитку Зборівського району на якому
розглянуто та погоджено мікропроектну пропозицію
громадської
організації
«Відродження»
с.Білокриниця («Поточний ремонт ФАПу»).
11 та 12 лютого 2009 року засідання Форумів
місцевого розвитку пройшли у Теребовлі і
Підволочиську, на яких були розглянуті і
рекомендовані до впровадження
мікропроекти
громад села Хмелівка («Проведення заходів по
енергозбереженню в Хмелівській
ЗОШ І-ІІ
ступенів»)
та
селища
Підволочиськ
(«Енергозбереження
в
Підволочиському
дошкільному навчальному закладі»).
17 лютого на засіданні Форуму місцевого розвитку
Лановецького району було погодженно проекти,
який реалізовують сільський комітет «Надія»
с.Вишгородок («Придбання шкільного автобуса») та
ГО
«Бережаночка» с.Бережанка («Покращення
матеріально-технічної бази школи (заміна вікон,
дверей, підлоги)», а 19 лютого - мікропроект
громадської
організації
«Мрія»
с.Щепанів
Козівського району ( «Заміна вікон та дверей у
Щепанівській ЗОШ І-ІІ ст.»).

Інформаційний вісник Тернопільського обласного ресурсного центру громад

Оголошено переможців першого
туру всеукраїнського конкурсу
«Кожна краплина має значення»
Протягом січня-лютого 2009 року проходив
перший етап спільного проекту Програми розвитку
ООН в Україні та ТМ "BonAqua" «Кожна краплина
має значення».
Його організатори ставлять собі за мету
зініціювати бажання місцевих громад долучатися до
ініціатив по збереженню та відновленню водних
ресурсів нашої держави. В рамках конкурсу
очікується, що громада визначить природне
джерело, яке спільними зусиллями та за підтримки
ПРООН, буде відновлено та перетворено в
рекреаційну зону відпочинку.
У першому етапі конкурсу «Кожна краплина має
значення» могли взяти участь всі бажаючі місцеві
громади міст, селищ та сіл України. Тернопільські
громади виявились досить активними і, подавши
біля 30 заявок, за їх кількістю поступились тільки
вінничанам.
У п’ятницю 20 лютого 2009 року на засіданні
комісії з відбору проектів даного всеукраїнського
конкурсу було розглянуто 181 заявку від 20
областей.
Відповідно до визначених критеріїв, було
відібрано 31 проект для участі у другому турі
конкурсу. Серед них, відібрано проекти Луганської
області (3), Донецької (1), Запорізької (1), Одеської
(1),
Миколаївської
(2),
Черкаської
(1),
Кіровоградської (1), Вінницької (3), Закарпатської
(1), Сумської (1), Тернопільської (3), ІваноФранківської (4), Волинської (2), Чернігівської (1),
Хмельницької (1), Житомирської (1), Рівненської (2),
Львівської (1) та АРК (1).
Від Тернопільщини до другого туру конкурсу
потрапили заявки від територіальних громад сіл
Улашківці
(Чортківський
район),
Савелівка
(Монастириський
район),
Самолусківці
(Гусятинський район).
На другому етапі конкурсу серед переможців 1го етапу будуть визначені 10 найкращих пропозицій
для отримання фінансової підтримки. При цьому
враховуватимуться такі критерії як: кількість та
якість джерельної води; зобов’язання громади та
відповідної місцевої влади надавати кошти на
відновлення джерела та його утримання після
реконструкції; згода громади отримати грант,
здійснити проект, вирішити питання власності
об’єкту та забезпечити функціонування й підтримку
результату проекту, тощо.
Тернопільський ресурсний центр громад бажає
всім трьом представникам області попасти в число
обраних громад від України. Разом з тим,
враховуючи проявлену зацікавленість місцевих
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громад, ми підтримуємо побажання багатьох
учасників конкурсу в перспективі збільшити число
визначених для фінансування проектів.
-------------------------

Інформуємо про проект
З метою поширення в регіоні інформації про
реалізацію проекту ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» 27 лютого 2009 року
відбулася
зустріч
координаторів
обласного
ресурсного центру громад Олега Процика та Ігоря
Стефаніва
з працівниками
відділу інформації
Тернопільської обласної універсальної
наукової
бібліотеки. Саме на базі цього відділу нещодавно
почав
працювати
Тернопільський
центр
європейської інформації, який створений спільно з
громадською організацією «Тернопільський пресклуб»
за
підтримки
Міжнародного
фонду
«Відродження».
Мета діяльності даного Центру
- надання
широкого доступу до інформаційних ресурсів з
питань європейської інтеграції, поширення знань
про засади функціонування Європейського Союзу
та його відносини з Україною.
Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» є реальним
втіленням на практиці
європейських підходів у роботі з громадами. Тому
кроки по його реалізації
цікавлять широку
громадськість області, в тому числі і відвідувачів
обласної бібліотеки.
Під час зустрічі бібліотеці для облаштування
інформаційного кутка Проекту були передані
відповідні
друковані
матеріали,
обговорені
напрямки майбутньої співпраці з Тернопільським
центром
європейської
інформації,
які
передбачатимуть
проведення
спільних
інформаційних заходів та зустрічей,
пресконференцій, публікації матеріалів Проекту на вебсайті Центру.

На фото: під час зустрічі в обласній бібліотеці.
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Контактна інформація:
Координатори Тернопільського обласного ресурсного центру громад:
Олег Процик: тел. +38 099 060 48 80, Email: oleg.procyk@undp.org.ua
Ігор Стефанів: тел. +380 99 031 53 11, E-mail: ihor.stefaniv@undp.org.ua

м.Тернопіль, 46021,
вул..Грушевського 8, оф.839,
тел. 8 0352 520 514

Центральний офіс: Київ 01010, вул. Івана Мазепи 3, офіс 109-110
Веб сайт Проекту: www.cba.org.ua
Тел./факс: +38 044 280-36-18, 280-43-58., Email: info@cba.org.ua

