
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 4.2012 р. 
Чернівецький обласний ресурсний центр громад 

Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

Новини проекту   
 

В області відібрані райони для відтворення 
методології МРГ. Відповідно до загальної концепції 
впровадження в Україні 2-ої фази Проекту ЕС 
/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» одним з напрямків його реалізації є 
відтворення методології ПРООН по співпраці з 
громадами. Він передбачає значно більшу 

організаційну та фінансову участь місцевих органів 
влади та органів місцевого самоврядування у 
реалізації мікропроектів громад, за методологією 
місцевого розвитку, орієнтованого на  громаду. Для 
роботи у даному напрямку керівництво Проекту 
виділило квоту для районів і Чернівецька область 

отримала змогу відтворювати методологію в 2-х 
районах (по 4 мікропроекти в кожному).  
       Визначення районів відбулось 3 лютого 2012  
року під час проведення онлайн-наради за участю  
керівництва ПРООН та Проекту МРГ, представників  
Чернівецької обласної ради та 
облдержадміністрації. Вибір районів проводився 

згідно процедури ПРООН з числа 11 районів, які 
подавали заявки для участі в 2-ій фазі Проекту МРГ 
та які зголосились для впровадження напрямку з 
відтворення методології.  

Згідно вимог керівництва Проекту перевагу 
отримали райони, що були відібрані як резервні в 
рамках 2-ої фази Проекту МРГ, а саме: Хотинський,  

Герцаївський яким буде надана можливість 
реалізувати по 4 мікропроекти.       

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

Залучення нових партнерів Проекту МРГ 
Згідно процедури Програми Розвитку ООН 

та за погодженням з керівництвом Хотинського, 
Герцаївського районів  в даних районах були 
підготовлені і проведені координаторами обласного 
ресурсного центру громад семінари для голів 
місцевих рад.  

Під час даних заходів лідери органів 
місцевого самоврядування та керівники районних 

органів влади знайомилися з ходом реалізації 
першої та другої фаз Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», вивчали суть самого 
процесу відтворення методології місцевого 
розвитку. 

  

 
На фото: учасники семінару в Герцаївському районі 
 

Голови місцевих рад  також  отримали 
форми заявок для участі в конкурсному відборі 4-х 
пілотних учасників Проекту в  кожному з двох 
районів.  

Правовою основою для спільної діяльності 

по відтворенню методології МРГ стало підписання в 
ході семінарів угод між керівництвом ПРООН та 
очільниками районних рад та райдержадміністрацій   
Хотинського і Герцаївського районів.  

 
На фото: угоду про співпрацю підписують 

керівники Хотинського району 
   --------------------------------------------------------  
 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 4.2012 р. 
Чернівецький обласний ресурсний центр громад 

Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

Реплікаційні райони навчають кадри 
З 2 по 6 квітня керівники районних 

ресурсних центрів, зазначених районів пройшли 
триденні курси по відтворенню методології Проекту 

МРГ. Спеціалісти центрального офісу  проекту 
Денис Полтавець та Олег Баранецький ознайомили 
присутніх з концепцією сталого розвитку та ролі 
місцевої влади в освоєнні ініціатив громад. 
Визначались мета та основні завдання відтворення 
методології МРГ. Інституційний розвиток громад. 

Обговорено проблематику ресурсних 

центрів громад та районів. В процесі тренінгу 
здійснено візит в с. Заводське Буського району, де 
проведено зустріч з активом ОГ, оглянуто об’єкти, 
які були освоєні в першій фазі проекту. Проведено 
зустріч в Буському районному ресурсному центрі 
громад. Зроблено підсумки тренінгу, в режимі 

питання-відповіді відбувся обмін думками серед 
учасників тренінгу.  

 

 
На фото: Підведення підсумків тренінгу (актова 

зала Буської РДА) 
   --------------------------------------------------------  

НОВА ІНІЦІАТИВА 
ЕРСТЕ БАНКУ НА  БУКОВИНІ 

Робоча група ЕРСТЕ Банку в складі Павла 
Самойлова – начальника відділу програм 
мікробізнесу м.Київ, Олега Рябченка – головного 
економіста програм мікробізнесу м.Київ, Хайнца 
Цайлера – менеджера проекту Good.Bee Австрія, 
Мірче Аніта – директора Good.Bee Credit Румунія. 

З 26 по 30 березня провели зустрічі  з 
функціональними групами громад Сокирянського,  
Кельменецького Хотинського та Путильського 
районів, а також відбулися зустрічі в громадських 

організаціях  с. Усть-Путила  Путильського району, 
Грушівці Кельменецького району, с. Клішівці,       
с. Малинці, с. Зарожани, с. Ширівці, с. Ворничани,  
с. Крутеньки Хотинського району та у м.Хотин. 

В ході зустрічей обговорювались питання 
надання банківських послуг для населення з 
обмеженим доступом до банківських установ – це 
один із стратегічних пріоритетів Ерсте Групи. 

Ерсте Банк Україна запускає проект розвитку 
фінансової грамотності та надання мікрокредитів 
громадам в сільській місцевості.  

Яку ж роль та переваги для громад вбачає 
банк? 

- Активація і мотивація «місцевих» громад; 

- Створення активу фінансово грамотних і 

здібних потенційних співробітників та 

партнерів; 

- Оптимізація відкриття благодійних  

бюджетів для доступу громад до нових 

фінансових джерел. 

ЕРСТЕ Банк пропонує кредити для сільських 

громад – ці кредити є простими, прозорими, без 

застави, без підтвердження доходу. 

 
На фото: Робоча група ЕРСТЕ Банку та 

представники проекту МРГ 


