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Участь в  Проекті «Місцевий розвиток, 
орієнтований га громаду» дозволила 
мешканцям Кам’янок вирішити давно наболілу 
для всього села проблему водопостачання. 
Але саме головне те, що було зроблено не 
тільки цю добру справу, але й згуртувалася 
сама громада, яка тепер готова до реалізації 
інших проектів і вирішення наболілих проблем. 
 Центральний водогін в селі Кам’янки був 
побудований ще в 1966 році і останні п’ятнадцять 
років не давав спокійно жити ні людям ні місцевій 
владі. Тому  сільська рада, шукаючи шляхи 
розв’язання цієї проблеми, подала заявку і  
перемогла у конкурсі на участь в проекті 
ЄС/Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» в числі 5-ти пілотних 
громад Підволочиського району.  
      Відповідно до процедури ПРООН місцева 
громада на сході мешканців села восени 2008 року  
вирішила сформувати організацію громади 
«Кам’янчани», яка складається із активних та 
енергійних людей, всього 115 чоловік, що 
об’єднались для вирішення існуючих проблем.  
Дізнавшись від представників Проекту  про  досвід 
роботи громад Рівенщини, Івано-Франківщини та 
Криму жителі Кам’янок загорілись бажанням взятись 
покращувати умови життя і у власному селі, обрали 
актив  своєї організації і голову -  Реуса Андрія 
Ярославовича.  
       Сільські активісти взяли участь в навчаннях, що 

проводились для них представниками ПРООН, 
офіційно зареєстрували свою організацію, 
виготовили печатку.  Але згодом почалися перші 
протиріччя:  частина членів ГО  хотіла в рамках 
проекту відремонтувати водогін, інші вважали 
пріоритетом заміну вікон в школі, яка взимку  буває 
надто холодною для учнів та педагогів.  
       І тут в пригоді знову став досвід європейських 
громад, який і впроваджується в наших селах даним 
проектом. На зборах членів організації було 
вирішено опитати всіх мешканців села і прийняти на 
основі їх думки зважене колегіальне рішення.  
Більшість  з  325-ти опитаних представників дворів 
висловилися за ремонт водогону, а також назвали 
інші важливі проблеми, які потрібно вирішувати в 
селі. 
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Богдан Барановський, сільський голова: «Ми 
вирішили ремонт водогону робити, бо з водою в нас 
біда: 222 двори із 450, тобто половина, 
користуються послугами централізованого 
водопостачання. Кожного тижня в нас було по 2-3 
прориви, через які повністю переставав 
функціонувати весь водогін».  
   Крім того водні горизонти в цій місцевості 
залягають на значній глибині до 60м, отож  
забезпечити себе водою самотужки далеко не 
кожному мешканцю по кишені. Здавалось би - 
дійшли згоди в селі і справа піде швидко, але треба 
було тепер долати недовіру і настороженість людей 
та інші перепони. 
  Районна газета «Гомін волі» (5.03.2010р.) : 
«Початок, пригадує Андрій Ярославович, був дуже 
трудний. Поки зібрали необхідні документи, 
затвердили проектну документацію, не раз 
опускалися руки. Але відступати означало зрадити 
людей, які довірилися новій справі, зібрали кошти.» 
… Перший грошовий внесок в сумі 11 тис. грн. на 
виготовлення документації зробило місцеве 
підприємство «Агорофірма Медобори», більше 22 
тисяч зібрала громада, 25 тис. грн. надала обласна 
рада, свою частку в розмірі 57 тисяч гарантувала 
ПРООН.. 
   «Після важких перших кроків справи з 
фінансуванням і виконанням робіт уже пішли  
легше. Велике значення мало те, що вдалося 
знайти доброго підрядника. Ним став приватний 
підприємець Семен Аркадійович Іванов. Його 
бригада працювала дуже добросовісно і менш як за 
місяць завершила всі ремонтні роботи у досить 
великому обсязі: встановлено новий насос, 
замінено електрощитову, збудовано три нових 
колодязі і двадцять відремонтовано, встановлено 
два пожежні гідранти – все як вимагається нормами.  
Люди вже стали звикати, що вода подається 
постійно і під добрим тиском. Звичайно, абсолютно 
всіх проблем не уникнути, прориви в старих трубах 
можливі, але вже зрідка і для їх ремонту не треба 
відключати від водопостачання все село, лише 
окремі вулиці». 
       Кульбаба Орест Степанович, директор 
Камянківської ЗОШ: «Коли в селі пропадала вода, 
ми цілий місяць трактором возили воду для 
наповнення розширювального бака. А от цього року, 
коли відремонтували водогін, ми не мали жодних 
проблем з водою». 
      Ковальчук Марія Михайлівна, соціальний 
працівник: «Особливо болісно переносили 
відсутність води через прориви старенькі одинокі 
люди, коли їм приходилося ходити по воду навіть не 
до сусідів, а за три-чотири хати. Тому хочу від імені 
всіх стареньких, яких я обслуговую, подякувати тим 
людям, хто долучився до цієї важливої справи». 

     Наслідки проведеної роботи детально вивчили 
представники районної комісії, які підписали 
відповідний акт прийомки, а 2 березня  2010 р. на 
зборах членів громади її активісти відчиталися про 
свою діяльність.  

 
  Крім того мешканці села в ході проведення  
громадського аудиту (опитування) дали свою оцінку  
якості виконаних ремонтних робіт, доцільності 
використання коштів, прозорості всіх рішень, які 
приймалися в ході проекту.  Переважна більшість 
опитаних оцінила всі ці показники позитивно.  
        Значно складніше було представникам  
громади оцінити самих себе, свою активність, своїх  
лідерів.  А це також передбачається процедурою  
ПРООН шляхом проведення відповідного 
анкетування. Проте місцеві жителі  з цікавістю  
здійснили і цю процедуру. 

       
    Найголовнішим підсумком проведеної роботи 
став напевно зовсім інший настрій кам’янчан, що 
прийшли на збори і були досить активними. Ними 
жваво обговорювались нові плани,  що стосуються 
ремонту опалювальної системи в школі та  заміни 
вікон на металопластикові. 
     Сьогодні громада, завдяки успішно 
реалізованому проекту  вже значно більше 
надіється і на власні сили  і на реальну допомогу 
ззовні. 
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