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№ 3, вересень 2008 року
40 громад Одеської області візьмуть участі у Проекті
2 вересня та 16 вересня 2008 року були обрані 40 сільських/селищних рад з восьми районів області (по 5 з
кожного району), які візьмуть участь у проекті “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ще 17 сільрад
внесено до резервного списку.
Конкурс на відбір сільських /селищних рад був оголошений під час районних семінарів, які проходили в
Одеській області у серпні. Варто зауважити високу активність територіальних громад, які виявляли бажання
бути долучитись до Проекту. Загалом з восьми пілотних районів області надійшло 89 заявок від
сільських/селищних рад.
Рішення про відбір було прийнято на засідання Комітету з
відбору, до складу якого входили заступник начальника
головного управління зовнішньоекономічної діяльності та
європейської інтеграції облдержадміністрації А.Андронова,
представники районних державних адміністрацій, координатор
та асистенти Одеського обласного підрозділу впровадження
Проекту. На засіданні також були присутні голови сільських та
селищних рад.
При відборі сільрад до уваги брались такі критерії як соціальноекономічний стан території (зокрема, за загальним рейтингом
району); стан та проблеми у галузі охорони здоров’я;
комунальному водопостачанні та транспорті, енергетиці, навколишньому середовищі. Одним із важливих
критеріїв оцінки для відбору сільської чи селищної ради став показник готовності до співпраці та зобов’язань
та готовність співфінансувати проекти громад.
Таким чином, в рамках Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» будуть профінансовані
ініціативи громад у наступних сільських та селищних радах:
• Арцизький район: Холмська, Новоіванівська, Острівнянська, Прямобалківська, Виноградівська сільські
ради, та Надеждівську сільську раду віднесено до резерву;
• Білгород-Дністровський район: Семенівська, Приморська, Бритівська, Шабівська, Салганська сільські
ради та три внесено до резервного списку, а саме: Великомарьянівська, Краснокосянська, Удобненська
сільські ради.
• Болградський
район:
Табаківська,
Жовтнева,
Дмитрівська,
Городненська, Баннівська сільські ради та три внесено до резервного
списку, а саме: Василівська, Криниченська, Червоноармійська сільські
ради.
• Іванівський район: Бузинівська, Більчанська, Коноплянська,
Петрівська, Радісненська сільські ради та три внесено до резервного
списку , а саме Баранівська, Благоєвська, Павлинська сільські ради.
• Котовський
район:
Петрівська,
Борівська,
Бочманівська,
Новоселівська, Чапаєвська сільські ради, та Нестоїтську сільську раду
віднесено до резерву.
• Кодимський район: Тимківська, Загнітківська, Крутівська, Баштанківська, Смолянська сільські ради та три
внесено до резервного списку, а саме: Будеївську, Петрівську, Пиріжнянську сільські ради.
• Савранський район: Байбузівська, Кам’янська, Капустянська, Савранська, Дубинівська сільські ради та
Бакшанську сільську раду віднесено до резерву.
• Фрунзівський район: Фрунзівська, Затишанська, Ленінська, Войничівська, Марьянівська, сільські ради та
дві внесено до резервного списку , а саме Павлівську та Перехрестівську сільські ради.
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Новини обласного підрозділу впровадження
3-4 вересня координатори Одеського обласного підрозділу впровадження Проекту взяли участь у
загальному тренінгу для працівників всіх регіональних ресурсних центрів громад проекту «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду». Учасників тренінгу привітала заступник постійного представника ООН
в Україні Йоанна Казана-Вишньовецька. Крім того, регіональні координатори поділились успішним досвідом
впровадження ініціатив Проекту у своєму регіоні, адже у 5 областях вже завершено підготовчий етап із
відбору районів і сільрад для партнерства, і розпочалась безпосередньо робота з громадами.
Детальніша інформація – на сайті Проекту: http://cba.org.ua/GeneralNews/News_180908.aspx

Розширюється співпраця підрозділу впровадження із обласними партнерами
Відтепер новини Проекту розміщуються на сайті Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та
європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації: http://euroinvest.gov.ua/
25 вересня в обласній держадміністрації відбулася прес-конференція начальника Головного управління
зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Г.Безікович, на якій було представлено стан
реалізації Проекту в Одеському регіоні, а також оголошено результати відбору цільових районів та громад.

Наступні кроки - діалоги з громадами
Діалог з громадами - це двостороннє та відверте спілкування, під час якого асистенти з розвитку громад
представляють Проект, його цілі, а також можливості та умови участі у Проекті і користь, яку може від
цього отримати кожен із мешканців. Під час такого неформального спілкування представники громади
мають можливість обговорити та отримати відповіді на усі запитання, що хвилюють аудиторію.
Оскільки проект є орієнтованим на громаду, діалоги з місцевими мешканцями відбуватимуться постійно
впродовж діяльності Проекту.
У жовтні обласний підрозділ впровадження планує відвідати щонайменше 15 громад, які були обрані для
участі у Проекті, провести там семінар для місцевого керівництва та активістів, зустрітися із
представниками організацій громад, та розпочати підготовку до першого діалогу з громадою.

Дізнайтесь більше про інші Проекти ЄС / Програми розвитку ООН
Проект ЄС «Підтримка у виконанні Угоди про партнерство та
співробітництво». Завданням цього проекту є надання Україні підтримки у
виконанні УПС та Плану дій Україна – ЄС, зокрема у функціонуванні
спільних органів, створених в рамках УПС; вдосконаленні системи
моніторингу виконання УПС та Плану дій Україна - ЄС (саме вона згодом
застосовуватиметься для відстеження виконання нової Угоди, що прийде на зміну УПС); сприянні
забезпеченню партнерських стосунків України з Європейським Союзом. Детальніше – на сайті Проекту:
http://www.pca.kiev.ua/
Спільний проект ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання»
покликаний сприяти розширенню доступу громадян до інформації про безпеку та
результати незалежного тестування товарів та послуг, про права споживачів та
механізми їх захисту. Купили неякісний товар та не знаєте, що робити? Вам
відмовляють у поверненні грошей? Ви не знаєте, до кого звернутися? На порталі
споживача
ви
знайдете
відповідь
на
ці
та
інші
питання.
Інформаційний
портал:
http://consumerinfo.org.ua/; WAP-версія: wap.consumerinfo.org.ua
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Асистенти з мобілізації громад обласного підрозділу впровадження Проекту:
Людмила Ямщикова та Тетяна Маяк, тел.: 8 (050) 417 74 48,
email: liudmyla.yamschikova@undp.org.ua або tetyana.mayak@undp.org.ua.
Координатор від ОДА Вікторія Хмельниченко-Калабіна, тел. 8 (048) 718-93-17
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

