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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

  Новини Проекту МРГ   
 
   За три роки реалізації  на Тернопільщині спільного 
Проекту ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» немало 
мешканців скористалися можливістю активізувати 
свою діяльність та вдосконалити існуючу соціальну 
інфраструктуру в селах. Всього було успішно 
реалізовано 63 місцевих ініціативи по ремонту 
ФАПів, шкіл, дитсадків, сільських клубів, 
вирішувались проблеми водопостачання, шкільного 
транспорту та екології. 
   Інформація про даний Проект через пресу та 
людську молву поширилась далеко за межі тих 
населених пунктів, де він працював і з’явилося 
багато охочих також попробувати свої сили і 
залучити міжнародні кошти для   поліпшення 
власного життя. 
   Проте багатьох хвилювали питання: чи матимуть 
вони таку можливість, чи не передумають європейці 
давати знову кошти українським громадам, чи буде 
Проект мати продовження, чи не стануть на його 
шляху наші бюрократичні перепони ? 
    І сьогодні ми можемо з впевненістю сказати, що 
2-ій фазі Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» - бути ! 
  Це стало відомо після того як 31 травня у Брюсселі 
Україна і Європейська комісія уклали угоду про 
фінансування 2-го етапу Проекту.  Даний документ 
підписали перший віце-прем‘єр-міністр – міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Андрій 
КЛЮЄВ та член Єврокомісії з питань розширення та 
Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ. 
    Під час брифінгу після підписання угоди комісар 
ЄС, зокрема, зазначив, що питання гарного 
управління державою пов`язані не лише з 
реформами на національному рівні, але також із 
залученням людей до управління та з урахуванням 
думок громадян. Перший віце-прем`єр в свою чергу 
також нагадав, що під час реалізації першої стадії 
угоди було запропоновано немало цікавих проектів, 
передусім у сфері енергозбереження та 
енергоефективності, що є сьогодні особливо 
актуальним для України. 
   Саме такі підходи і далі пропонуватиме нашим 
громадам ця міжнародна ініціатива. 

  2-га фаза Проекту МРГ 
стартувала на Тернопільщині 

 
      4 липня 2011 року в м.Тернополі було урочисто 
оголошено про початок реалізації  другої фази 
Проекту Європейського Союзу та Програми 
розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» (МРГ) в Тернопільській області. Це 
відбулося під час регіонального семінару, який 
пройшов за участі заступників голови 
облдержадміінстрації Юрія Желіховського та 
Миколи Головача, першого заступника голови 
обласної ради Сергія Тарашевського, міжнародного 
менеджера Проекту МРГ Джейсінга Саха, 
заступника начальника управління Департаменту   
забезпечення взаємодії з Верховною Радою України 
та регіонами  Секретаріату Кабінету Міністрів 
України Тетяни Матійчик, керівників усіх районів 
області та профільних управлінь 
облдержадміністрації, представників обласних ЗМІ 
та громадських організацій.  

 
На фото: під час проведення семінару  
      Представники області та Проекту підвели 
підсумки спільної роботи протягом 2008-2010 років, 
відзначаючи при цьому значну активність громад 
Тернопілля і відчутну організаційну та фінансову 
підтримку з боку органів місцевої влади. 
     Юрій Желіховський, заступник голови-керівник 
апарату облдержадміністрації: «Наші громади 
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проявивши ініціативу та активність, наочно 
продемонстрували правильність народного вислову, 
що «під лежачий камінь вода не тече», а ті хто 
наполегливо працюють добиваються вагомих 
результатів. Ми в області готові надати всіляке 
сприяння щоб ця активність громад і сприяння з 
боку влади під час другої фази були подвоєні». 
     Сергій Тарашевський, перший заступник голови 
обласної ради: «Така цивілізована форма 
вирішення проблем, яку пропонують ЄС та ПРООН, 
є найоптимальнішою для нас». 

 
На фото: Ю.Желіховський відкриває семінар. 
     Для більшої наочності виступи керівників області 
були доповнені демонстрацією фільму про 
реалізацію проекту в області та досвіду роботи 
Зборівського району і ГО «Надія» села Великий 
Говилів Теребовлянського району. Ця інформація 
виявилася особливо корисною для представників 
районів, що не брали участі в Проекті.  
        Міжнародний менеджер Проекту МРГ 
Джейсінгх Сах та спеціаліст з розвитку громад 
Проекту Денис Полтавець  ознайомили присутніх з 
особливостями процесу впровадження другої фази 
проекту та оголосили про початок конкурсу із 
відбору пілотних районів. Збір заявок від районів у 
Тернопільській області  було домовлено проводити  
до 14 липня 2011 року. 
   Окрему увагу було приділено поясненню підходу, 
що покладений в основу всього проекту, а саме 
«розвиток, орієнтований на громаду». Він 
передбачає, що місцеві громади, органи місцевої 
виконавчої влади та самоврядування спільно 
визначатимуть пріоритети розвитку, спільно 
плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для  
розвитку свого села, селища чи міста. Проект 
матиме бюджет 17,1 млн.євро (з яких 98.4% - внесок 
ЄС та 1.6% - внесок ПРООН) триватиме 4 роки та 
діятиме в усіх областях України та Автономній 
республіці Крим.  

        Завершилось проведення семінару  
підписанням трьохсторонньої угоди про співпрацю 
між Тернопільською облдержадміністрацією, 
обласною радою і ПРООН про співпрацю в 
реалізації другої фази Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду».  

 
На фото:  під час підписання угоди. 
 

З ВІЗИТОМ У ГНИЛИЦІ 
        Перебуваючи на Тернопіллі, міжнародний 
менеджер  Проекту МРГ Джейсінг Сах, спеціаліст з 
розвитку громад Проекту Денис Полтавець та 
заступник начальника управління Департаменту   
забезпечення взаємодії з Верховною Радою України 
та регіонами  Секретаріату Кабміну Тетяна Матійчик  
зустрілися з членами ГО «Оберіг» села Гнилиці 
Підволочиського району, де довідалися про «історію 
успіху» даної громади і відвідали відремонтований в 
рамках Проекту ФАП. Тут місцева громада не тільки 
якісно провела ремонт, але і зуміла налагодити 
плідну співпрацю з Тернопільським медичним 
університетом  і вдосконалити надання медичних 
послуг місцевим жителям. 

      
На фото:  сільський голова І.Стахурський розповідає про 
                  проведену роботу 
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