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Новини проекту   
 

Перші підсумки діяльності в 2012р.  
     В кінці  першого кварталу 2012  року 

Чернівецьким обласним ресурсним центром були 
підведені підсумки діяльності з  реалізації в області 
Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду».  
� За період впровадження другої фази Проекту в 

6-ти районах учасниках відібрано 24 місцевих 

рад, для представників яких проведено 37 
семінарів за участю 1005 осіб та визначено 
відповідно 24 громад для співпраці.   

� 18 організацій  громад створено в період з  
листопад по квітень, ще 6 були учасниками 1-
ої фази Проекту МРГ.  

� 24 організації  нараховують загалом  4025  

індивідуальних членів.  
� Для активістів цих організацій представниками 

Проекту було проведено 20 тренінгів з питань 
ефективного управління організацією громади, 
планування її діяльності, підготовки МПП та 
впровадження МПП в яких прийняли участь 
368 чоловік.  

� З  громадами-учасниками організовано  24  
перших і 24 других діалогів.  

� У 6-ти районах учасниках проведено 6 
засідань Форумів місцевого розвитку.  

 
                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Громади Буковини визначають 

пріоритетні проблеми 
      Згідно процедур Програми розвитку ООН, що 
безпосередньо впроваджує Проект «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду»  мешканці сіл 

повинні спільно визначитися, яка проблема є для  
них найактуальнішою. З цією метою активісти 
громадських організацій проводять серед 
мешканців спеціальне опитування і в анкетах 
члени громад на свій розсуд     вказують ті 
проблеми, які необхідно включити до плану 
розвитку громади.     

 
 На фото:  другий діалог з громадою села 
Комарівці Сторожинецького району  

Проблема, яка набере найбільшу кількість 
голосів і відноситься до сфер діяльності Проекту 

(енергозбереження, медицина,  водопостачання,  
екологія) і стає пріоритетною. Рішення про це 
приймалися загальними зборами під час 
проведення других діалогів між представниками 
громад і Проекту МРГ. На цих же зборах громади 
створювали функціональні групи із активістів, що 
безпосередньо займатимуться вибраною 

проблемою, готуватимуть всі необхідні документи, 
вибиратимуть підрядника і контролюватимуть 
виконання ремонтних робіт.  

Станом на 15 квітня 2012 р. усі  24 громади  
з відібраних для реалізації Проекту на Буковині 
провели спільне планування, визначилися із своїми  

проблемами та приступили до підготовки 
мікропроектних пропозицій. Найбільш оперативно в  
цьому напрямку спрацювали в Новоселицькому та  
Кельменецькому районах. Тут 7 обраних проблем  
стосуються енергозбереження в школах, дитсадках 
та освітлення вулиць, одна – ремонту водогону 
(с.Зелена в Кельменецькому районі).  

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 3.2012 р. 
Чернівецький обласний ресурсний центр громад 

Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

Проведення засідань Форумів місцевого 
розвитку в районах-учасниках 

Успішна реалізація громадами своїх 
мікропроектів крім активності самих людей в 

значній мірі залежить від того як спрацюють усі три 
партнери  районна влада, проект, громада, 
наскільки скоординованими будуть дії всіх служб, 
як оперативно виділятимуться кошти бюджету для 
співфінансування і надаватиметься організаційна 
та технічна підтримка громадським організаціям.  

Ці питання діяльності районної влади і 

стали предметом обговорення на засіданнях 
Форумів місцевого розвитку у 6-ти районах-
учасниках Проекту МРГ.  

 
На фото: засідання ФМР в Заставнівському районі 

 
Очолюють Форуми місцевого розвитку 

голови відповідних районних рад та 
райдержадміністрацій, а до їх складів згідно 
прийнятих розпоряджень включені представники 
всіх структурних  підрозділів РДА таконтролюючих 
служб районів, голови сільських рад та громад - 

учасниць Проекту.  
На засіданнях ФМР були обговорені питання 

дотримання будівельних норм при проведенні 
ремонтних робіт, визначені способи фінансування  
цих робіт районними та сільськими бюджетами. 
Керівниками РДА відповідним районним 
структурним підрозділам дано завдання спільно 

спеціалістами управлінь, головами СР, головами 
ГО,  провести обстеження визначених громадами 
об’єктів. За результатами обстеження об’єктів 
видати письмові обґрунтування , пропозиції , 
завдання на  проектування. 
 

 


