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Новини проекту   
Протягом   грудня 2011  –  січня  2012 року 

координатором Чернівецького обласного 
ресурсного центру громад були проведені  семінари  
в сільських радах, на яких    представлялася 
методологія проекту та всі кроки, які необхідно 
буде пройти представникам громад.  

За участю депутатів місцевих рад  також 
відбирались конкретні населені пункти для  
реалізації  Проекту,  підписувалися угоди про 
співпрацю між Програмою розвитку ООН та кожною  
радою. Всього було проведено 24 семінари за 
участю 1005-ти чоловік, відібрано 24 громади для 
реалізації Проекту, з яких 18 - нові громади а 6 – 
учасники 1-ої фази МРГ.  

 
На фото: під час проведення семінару в м. 
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Самоорганізація місцевих громад 
шляхом проведення перших 

діалогів 
Щоб успішно вирішувати проблеми, які  

нагромадились в тому чи іншому селі його 
мешканці повинні,  перш за все,  дати для себе 
відповідь на запитання: чи вони і далі чекатимуть,  
що хтось прийде і вирішить ці проблеми за них, чи 
варто спробувати розв’язати їх власними силами?  

Іншими словами громадам необхідно 
самоорганізуватися і приступати до спільної 
діяльності, як цього і вимагає методологія 
Програми розвитку ООН в Україні. Початковим 
кроком до цієї самоорганізації громад у відібраних 

населених пунктах стала підготовка та проведення 
між місцевими мешканцями  і представниками 
Проекту перших діалогів.    

Крім  знайомства і отримання інформації 
про мету та методи реалізації Проекту  завдання 
цих діалогів полягало у пробудженні в людей 
довіри до міжнародних донорів  та активізації 
самих громад. Протягом другої половини січня та 
першої половини лютого 2012 року в області  
проведено 24 таких діалогів, на яких було 
ініційовано створення   18 громадських організацій,   
6 діалогів проведено з громадами – учасницями 
першої фази МРГ.  

 
На фото:  перший діалог з громадою села 

Кострижівка Заставнівського району 
   

За підсумками семінарів в сільських радах 
та перших діалогів із громадами, приймались 
рішення щодо сприйняття  мешканцями відібраних 
сіл методології Проекту. Мешканці створювали свої 
громадські організації, визначались з їх назвами, 
обиралися лідери для постійної діяльності і  
виконання запланованих завдань в рамках 
співпраці із Проектом.  

 Громади, які були створені раніше, за  
методикою ПРООН оцінювали свою попередню 
діяльність. Члени організацій заповнювали 
спеціальні анкети і їх відповіді давали змогу 
визначити наскільки сталою і організаційно чіткою 
є діяльність їх громадської структури, чи 
приймаються колективно рішення, чи вони 
ефективно впроваджуються в життя, чи має 
можливість будь-який член громади виступити на 
зборах і внести ту чи іншу пропозицію.  
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На фото: під час проведення першого діалогу з 
громадою села Грубна Сокирянського району  
    

Тут же жителі сіл, де громадські організації 
вже  раніше діяли офіційно,   в результаті 
опитування та рішення загальних зборів  
визначали чергову пріоритетну проблему для 
вирішення  її  в рамках Проекту  «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду».    

В процесі створення організацій громад 
сільські активісти повинні були виконати ще одну 
важливу умову міжнародних донорів: в таких 
організаціях має бути представлено не менше 80% 
домогосподарств села. Та чи легко цього добитися 
коли в окремих населених пунктах 300 і більше 
дворів? Адже зібрати таку кількість людей 
практично неможливо та й керувати ними не так 
легко.  

Тому в більшості сіл,  що співпрацюють з 
Проектом спочатку проводились збори вуличних 
комітетів, а подекуди виборчих округів ,які і 
делегували своїх представників до складу 
громадської організації, що покликана вирішувати 
проблеми усього села.  Таким чином вони на 
зборах  представляли інтереси тої чи іншої вулиці, 
округу в результаті усі мешканці були 
поінформовані про ті спільні рішення, які  
приймались зборами.     

Коли зневірені раніше люди, з якими вже в 
селі давно ніхто не вивчав думку селян, відчули 
вагомість свого слова і підтримали ідею вирішувати 
проблеми власними силами, стало зрозумілим - 
Проекту в селі  бути!  

 

ЛІДЕРИ НАВЧАЮТЬСЯ  
 

Для успішної реалізації Проекту керівники  
сільських громадських організацій повинні 
детально ознайомитися з усіма вимогами 
законодавства України та ПРООН щодо 
ефективного  управління організацією громади і 
планування її діяльності. Саме з цією метою в селі 
Мариничі Путильського району на базі громадської  
організації координатором обласного ресурсного  
центру  Михайлом Олійником та інженером-
будівельником центрального офісу проекту 
Миколою Коломійцем в кінці березня 2012 року 
було проведено два навчальних тренінги. Їх 
учасниками стали представники громад сіл 
Мариничі, Усть Путила, Сергії та Підзахаричі 
Путильського району.  

 
    На фото: під час тренінгу в с.Мариничі 
 
  На початку першого тренінгу ативісти ГО 
«Злагода» на правах господарів презентували 
діяльність цієї організації, розповіли про успіхи та 
проблеми, з якими зустрілися в ході реалізації в 
рамках першої фази Проекту МРГ своєї  ініціативи 
по реконструкції дитячого садочка.  

Координатор обласного ресурсного центру 
Михайло Олійник ознайомив  присутніх  з 
правовими аспектами діяльності об’єднань 
громадян, з вимогами щодо ведення фінансового 
обліку в громадських організаціях та 
інформаційного забезпечення діяльності, на 
практиці показав як необхідно згідно правил  
ПРООН планувати свою роботу.  

Тематика другого навчального тренінгу 
була повністю присвячена усім питанням, що 
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стратегічного планування розвитку громади. 
Визначення місцевих потреб громад та їх 
пріоритетності. Налагодження партнерства та 
координації, Залучення ресурсів для реалізації 
планів.  

Підготовки мікропроектної пропозиції 
громади, або іншими словами заявки на отримання 
коштів від ПРООН.  Учасники дізнались які 
документи необхідно подавати, які є вимоги щодо  
виготовлення проектно-кошторисної документації 
та формування бюджету. Активну участь у 
проведенні навчань активу громад прийняли 
керівники і спеціалісти наших партнерів, органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
Керівники ресурсних центрів районів 
 

 
 
 

 

       
 


