


2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



Для кращого встановлення довіри при спілкуванні
з громадою варто дотримуватися таких правил:

• наберіться терпіння і вислухайте, чемно зупиняйте тих, хто починає скаржитися 
без міри; 

• відповідайте на запитання громади терпляче та логічно, не вступайте у дискусії; 
• поцікавтеся, чи мала раніше громада досвід колективної роботи (при будівництві 

чи ремонті храму, підведенні газу тощо). Запропонуйте комусь із присутніх 
розповісти про це докладніше;

• більше розповідайте про приклади самостійних проектів громад цього ж або 
сусіднього району;

• пропонуйте можливості, але не обіцяйте чудес (більше звертайтесь до минулого й 
сьогодення, аніж до майбутнього) 

• перед зустріччю виявіть за допомогою сільського голови каталізаторів громади 
і в подальшому працюйте саме з ними, запрошуйте на навчання (знання та 
досвід краще акумулювати в активному ядрі громади, аніж розпорошувати серед 
ситуативно залучених осіб).
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Громадська організація «Промінь» с.Бабин Гощанського району налагодила 
процес системного збору сміття у селі. Під час проведення другого діалогу з 
громадою було проаналізовано план розвитку, одним із пунктів котрого зазна-
чалася проблема систематичного збору та вивезення сміття. Порадившись на 
зборах, громада вирішила підготувати звернення від новоствореної громад-
ської організації «Промінь» до сільського голови з пропозицією винести на 
чергове засідання виконкому це питання, вивчити можливі шляхи організації 
збору сміття за участі громади й розпочати пошук кандидатури, котра б на 
комерційних умовах 2 рази в тиждень за невелику регулярну плату проводила 
збір та вивіз сміття від домогосподарств на сміттєзвалище. 

У процесі соціальної мобілізації громади важливо розпочати з невеликого за 
обсягами робіт власного проекту. Під словом «проект» слід розуміти не глобальні 
перетворення та вартісні заходи (наприклад, будівництво споруд за сотні тисяч 
гривень), а системні підходи, продуманість дій та прогнозованість у виконанні 
навіть невеликих завдань, як от облаштування спортивного майданчика, ремонт 
приміщення школи тощо. Тому надзвичайно важливо навчити активних представ-
ників громади мислити „проектними” категоріями:

• аналізувати проблему та визначати рівень її суспільної гостроти;
• визначати сторони, які зацікавлені чи причетні до вирішення проблеми; 
• чітко формулювати намір (конкретні цілі);
• планувати й продумувати логіку кроків (заходів);
• прогнозувати ефективність дій та співставляти їх із затратами;
• оцінювати власні сили, доступні ресурси та складати зважений кошторис.
Важливо також заздалегідь визначити відповідальних осіб та якомога точніше 

обрахувати матеріальні затрати. З огляду на сказане, будь-яку діяльність (віднов-
лення джерела, упорядкування вулиці, ремонт клубу, проведення сільського свята 
тощо) можна розцінювати як проект та дотримуватися описаного алгоритму при 
плануванні. Найкраще, коли результати перших проектів самодостатні і помітні 
людському оку, а не є ланкою дорогого та тривалого у часі ланцюга. Такий успіх 
надасть громаді впевненості та краще вивільнить її потенціал. 
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«Наш ФАП був просто в аварійному стані. Ремонту потребувало усе приміщення, 
до медичного закладу не була підведена вода, відсутня каналізація. ФАП не опа-
лювався, тому в холодну пору року там ні фельдшеру, ні пацієнтам навіть не мож-
на було роздягнутись. Зараз у селі народжується чимало дітей, все більше людей 
похилого віку звертається до лікарів, тож покращення умов надання медичних 
послуг для нашого села стало пріоритетом номер один. На загальних зборах 
громада одноголосно підтримала потребу покращення матеріально-технічного 
стану сільського ФАПу» (Ольга Ющук, голова Воскодавської ГО «Лелека»).
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Так, у с.Воскодави Гощанського району мікро-проект «Енергозберігаючі заходи 
в загальноосвітній школі с.Воскодави» передбачав заміну 68 старих дерев’яних 
вікон та вхідних дверей на металопластикові загальною вартістю 162 017 грн. 
На тендері переможцем стало ТОВ підприємство «Акорд-С» з ціновою пропо-
зицією 136 081 грн. Економія коштів за рахунок тендеру склала 25 936 грн., 
що становило 16% від загальної вартості проекту. На суму економії громада 
уклала додатковий договір з підрядником по заміні додаткових 13 вікон у 
школі на металопластикові.
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Розпорядженням голови Гощанської райдержадміністрації від 07.04.2010 № 
184 при управлінні економіки створено консультативно-дорадчий орган — Го-
щанський районний ресурсний центр розвитку громад. До нього звертаються 
активісти нині діючих організацій та ініціативні групи, зацікавлені у підвищенні 
добробуту своїх сіл. Востаннє Гощанський ресурсний центр допоміг в реєстрації 
трьох громадських організацій: ГО «Ескулап», ГО «Надія» та ГО «Гостинний край» 
(навчання процедурі, оформлення протоколів та інших заявних документів). 
До самоорганізації мешканців надихнув досвід 5-ти громадських організацій, 
котрі успішно реалізували свої ініціативи у межах проекту ЄС/ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду». Місцеві активісти усіх 8-ми громад на 
сьогодні є найбільш активними користувачами послуг ресурсного центру.
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Для більшої ефективності роботи ресурсних центрів районним управлінцям слід 
приділяти увагу систематичному підвищенню фаховості координатора (направляти 
на тренінги, навчальні візити), а також налагодити систему швидкої комунікації між 
усіма селами. Далеко не всі питання можна узгодити по телефону, особливо, якщо 
йдеться про поширення інформації, наприклад, щодо оголошеного грантового кон-
курсу або редагування проектної заявки. Найбільш ефективним засобом передачі 
інформації сьогодні є Інтернет. Тому в кожному селі необхідно забезпечити доступ 
до мережі та навчити місцевих активістів використовувати всі його можливості. 

Завдяки ефективній та методичній роботі ресурсних центрів
можна досягти таких успіхів: 

• створення самодостатніх самоврядних організацій громад в кожній сільській 
раді, які були б здатні ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії 
з місцевими органами влади та іншими партнерами;

• заснування системи інституційної підтримки організацій громад та створення 
міцних партнерських зв‘язків між ними;

• покращення інституційної спроможності організацій громад та місцевих органів 
влади у сфері визначення потреб і пріоритетів громади, методів управління та 
моніторингу за участі громад;

• поширення успішного досвіду, набутого організаціями громад в результаті впро-
вадження проектів.
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Під час одного з робочих засідань ФМР в Радивилівському районі було при-
йнято рішення створити комісію з технічної оцінки стану об‘єктів у тих селах, де 
впроваджуються мікро-проекти громад. Комісії доручено провести обстеження 
технічного стану будівель, скласти відповідні акти та висновки, надати допо-
могу функціональній групі при підготовці проектно-кошторисної документації. 
На іншому засіданні ФМР цього району вирішено підтримати мікро-проект ГО 
«Добрівчанка» по додатковій квоті, який передбачав придбання шкільного 
автобуса. Представниками фінансового відділу РДА, управління державного 
казначейства, відділу освіти РДА, громадської організації «Добрівчанка» за 
участі активних депутатів райради була узгоджена процедура закупівлі тран-
спортного засобу з різних фінансових джерел. Згідно з резолюцією форуму 
відділу освіти РДА доручено провести відкриті державні торги по придбанню 
шкільного автобуса. 
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Пані Рікарда Рігер високо оцінила роботу громадської організації «Лелека» 
с.Воскодави та поділилася враженнями: «Я зворушена побаченим. Не думала, 
що громада, об”єднавшись з місцевою владою, зможе так швидко досягти таких 
високих результатів. Я була вражена, побачивши, як об’єднана громада може 
покращити своє життя, коли вона організована і тісно співпрацює з місцевими 
органами влади та самоврядування. Неодноразово чула про те, що багато україн-
ських сіл «вимирає», з них виїжджають люди. Але коли у селі є медичний заклад 
і школа — це гарантія того, що у цієї громади є майбутнє».
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Влада мусить бути зацікавлена у сильних, самодостатніх громадах, адже один 
сільський голова у селі нічого не зробить, тим більше, якщо мислить він тільки в 
межах свого письмового столу. Найкраще, коли поруч є група однодумців достатньо 
прогресивного мислення, а якщо ці люди пройшли спеціальні навчання, вони пере-
творюються на каталізаторів місцевого розвитку. Тоді з‘явиться підтримка з боку 
односельчан, відшукаються й кошти з місцевих бюджетів. Характеризуючи розвиток 
місцевого самоврядування і поглиблення цієї форми управління в регіоні, варто за-
значити, що ми вже давно відмовились від жорсткої централізації, але навзаєм ще 
не запропонували ефективну модель роботи місцевого самоврядування, орієнтовану 
на виконання його прямих функцій та самостійне вирішення проблем місцевого 
значення. Хоч ми й не централізовані давно, але ще не готові повністю передати усі 
важелі управління на місцеве самоврядування. Це, насамперед, пов’язано з принци-
пами формування місцевих бюджетів, адже всі райони нашої області стовідсотково 
дотаційні. Тому дуже рано радіти, мовляв, наші громади самодостатні у фінансовому 
плані й у сенсі самоорганізації. Як показує досвід європейських країн, незабаром 
цей перехідний період скінчиться, і наші громади повинні готуватися до ментальної 
та функціональної автономності (Тимошенко Ігор, начальник головного управління 
економіки та інвестиційної діяльності Рівненської ОДА).
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На підтримку громадських ініціатив у області діє обласна координаційна 
рада та 8 районних форумів місцевого розвитку. Започатковано роботу об-
ласного та 4 районних ресурсних центрів розвитку громад, у яких ведеться 
щоденна робота з консультування, узагальнення й поширення досвіду ро-
боти успішних громад, надається інформація про нові можливості позабю-
джетного фінансування. Завдяки участі у 168 тренінгах 2776 представників 
організацій громад та місцевих органів влади поліпшили професійні навички 
та отримали корисні знання для підвищення власної компетентності. 

Показовими також є результати додаткової активності громад, котрі не 
зупинилися на досягнутому, а скористалися можливостями участі в різних 
конкурсах та проектах з метою залучення нових соціальних інвестицій у 
села. Так, 16 громад Рівненської області за рамками проекту СВА взяли 
участь у 5 різних програмах та конкурсах. 8 з них стали переможцями та 
змогли втілити в життя 11 місцевих ініціатив на загальну суму 1 131 126 грн. 
Третина задіяних у Проекті організацій громад активно шукають підтримки 
у місцевих підприємців, готують листи-звернення з описом власних проектів 
та обґрунтуванням запланованих витрат. 

Громадська ор-
ганізація «Шанс» 
(с.Кораблище Мли-
нівського району) 
також продовжила 
залучення зовніш-
ніх ресурсів задля 
покращення свого 
добробуту. Взявши 
участь у Всеукра-
їнському конкурсі 
ПРООН та компанії 
Coca-cola «Кожна 
краплина має зна-
чення», організація 
отримала фінансо-

43Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»



Громадська організація «Надія» (с.Жовтневе Радивилівського району) у серпні 
2009 року взяла участь у конкурсі проектів під назвою «Ініціатива — шлях 
до успіху місцевої громади», ініційованого фондом ім.. Стефана Баторія при 
адмініструванні Рівненського осередку Комітету виборців України. Проект під 
назвою «Ремонт культурно-дозвіллєвого комплексу» отримав схвалення і на 
його реалізацію упродовж 2009 — 2010 років надійшло фінансування у роз-
мірі 6 тис. грн.
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Цитата: «На сьогодні в нашій громаді питання, що виносяться на обговорення 
загальних зборів, вирішуються з максимальною ефективністю та швидкістю. За-
вдяки набутому досвіду громада вже знає, як діяти крок за кроком, щоб вирішити 
певну проблему, а головне — ми знайшли партнерів для реального втілення своїх 
ініціатив. Настрій, який панує в громаді, переконує, що зміни можливі та невід-
воротні» (Ніна Савівна Буркалець, голова Бочаницької ГО «Дружба»).
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