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            Підходить до завершення перший рік  роботи проекту ПРООН «Місцевий розвиток , 
орієнтований на громаду» в Чернігівській області.   
     До цього часу переважна більшість сільрад у 8-ми пілотних районах Чернігівської області 
одержали семінари-презентації   прооекту «Місцевий розвиок, орієнтований на громаду»  і 
сформували ,або почали формувати,  громади- дієвий осередок людей, яким небайдуже майбутнє 
свого села, чи селища. Працівники проекту ПРООН Самсоненко Наталія та Сила Владислав  
сприяли процесу формування громади, допомагали визначати приорітети. Тут потрібні і 
юридична підтримка, і узгодження дій з районом, а головне-виявити тих людей, які поведуть 
громаду . 
     В обласному центрі при підтримці  Чернігівської обладміністрації  облаштований офіс 
впровадження проекту, оснащений всім необхідним, куди громади в будь який час можуть 
звернутися по допомогу . Тут же на місті  можна організувати міні-тренінг(Управління 
регіонального розвитку має змогу  виділити актовий зал ).  Також працівники проекту ПРООН 
здійснюють координацію дій з районами  і обладміністрацією, здійснюють зв'язок зі ЗМІ. 
          На сьогоднішній день в області створено 16 громад, які мають лідерів, активи, 
затверджений статут, плани розвитку  і визначили, або визначають приорітет, працюють над 
процесом юридичної реєстрації. 
       Це громади сіл Вишеньки, Червоне,  Понорниці- Коропського р-ну  , Козилівки, Буди,  
Сядрино-Корюківського р-ну. Щимеля , Кучинівки,-Щорського р-ну, Чапаєвки, Феськівки-
Менського р-ну, Куликівки Виблів, Дроздівки - Куликівського р-ну та  інші.   
       До безпосередньої підготовки документації вибраного приорітету на підтримку ПРООН  
допускались тільки сформовані громади, які пройшли навчання- ряд тренінігів по управлінню 
громадою і по плануванню.  Працівники Чернігівського обласного ресурсного центру  проекту 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» при підтримці центрального офісу проекту СВА 
ПРООН організували тренінги  «Ефективне управління  оргінізацією громади» , «Спільне 

планування», на місцях в Куликівці. Корюківці, 
Срібному, Щорсі, Ріпках.  
Всього проведено 6 тренінгів у 6-ти районах за 
участі 174 чол –із них 112 жінок, 62-чол.  
Плануеться провести ще 3.  
    В кожному районі у вищеназваних тренінгах 
приймали участь  лідери ,активи громад,  сільські і 
селищні голови, представники РДА, районних рад, 
комунальних служб (20-25 чол) 
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             Перший  ввідний тренінг  по 
«Підготовці мікропроектної пропозиції» провів 
інженер Київського офісу Олег Баранецький в 
м. Чернігів На ньому були висвітлені всі  
практичні питання  потенційно можливих 
проектів. Присутні, в тому числі, замісники 
голів по будівництву , були вдячні і висловили 

надію, що цей тренінг дасть змогу вирішити  багато проблемна взаємовигідних умовах. 
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