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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

 Райони Тернопільщини відібрані 
для участі в Проекті МРГ-2  

        5 серпня 2011 року було затверджено список 
районів Тернопільської області, що протягом 
наступних 4-х років співпрацюватимуть із Проектом 
ЄС та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»-ІІ. Конкурс районів було 
оголошено 4 липня 2011 року під час Регіонального 
семінару-представлення Проекту.  
      Із 17 районів Тернопільської області 14 
надіслали свої заявки до центрального офісу 
Проекту, де було складено рейтинг районів за 
двома основними групами критеріїв: (1) соціально-
економічні показники та (2) мотивація до 
використання методології розвитку з залученням 
громад. Список районів було затверджено під час 
теле-конференції комісії з відбору районів за участі 
старшого програмного менеджера ПРООН Оксани 
Реміги, міжнародного менеджера проекту 
Джейсінгха Саха, заступника голови Тернопільської 
обласної ради Олега Боберського, начальника 
головного управління Тернопільської ОДА Василя 
Гецька та представників Проекту. 
    За результатами роботи комісії прийнято рішення 
про відбір шести районів області для участі у 
Проекті. Ними стали Козівський, Гусятинський, 
Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та 
Шумський райони. Згодом Правління проекту (до 
якого входять представники ЄС, ПРООН та 
координатор від Уряду) прийняло рішення про 
розподіл додаткових квот між областями і 
можливість взяти участь в Проекті МРГ отримали 
також  Ланівецький, Кременецький і Борщівський 
райони. Бучацький, Чортківський та 
Теребовлянський райони включені до резерву. 
      У відібраних районах перспективи та умови 
участі у Проекті представлятимуться для всіх 
сільських рад, де мешканці сіл, селищ та невеликих 
міст (з населенням до 10.000 осіб) зможуть 
організуватись у громаду, визначити пріоритети для 
покращення умов проживання та запропонувати для 
фінансування один проект з покращення умов 
проживання.  
      З результати відбору районів, підходами ПРООН 
до проведення цієї процедури громадськість області 
та представники ЗМІ мали змогу ознайомитися під 

час прес-конференції, яку провели начальник 
Головного управління економіки 
облдержадміністрації Василь Гецько та 
координатори обласного ресурсного центру громад 
Олег Процик та Ігор Стефанів. 

 
На фото: під час проведення прес-конференції  
 

ВІЗИТ  КООРДИНАТОРА  СИСТЕМИ  ООН 
п.ОЛІВ’Є АДАМА 

        30-31 серпня 2011 року Тернопільську область 
відвідав Координатор системи ООН, Постійний 
представник ПРООН в Україні п. Олів’є Адам. 
Робоча поїздка розпочалася із відвідання високим 
гостем нашої головної православної святині 
Почаївської Лаври.  

           
    В ході візиту п.Олів’є Адам 30 серпня зустрівся із 
заступником голови-керівником апарату 
Тернопільської облдержадміністрації Юрієм 
Желіховським та першим заступником голови 
обласної ради Сергієм Тарашевським. Під час 
розмови говорилось про підсумки впровадження в 
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області 1-ої фази Проекту ЄС/ПРООН та спільні 
завдання влади, громадськості  та ПРООН у його 2-
ій фазі, що розпочалася з червня 2011 року, 
вивчались інші можливості співпраці міжнародних 
донорів з Тернопільською областю. 
          31 серпня представники ПРООН відвідали 
с.Увисла Гусятинського району, де в рамках 
Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» було реалізовано 2 мікропроекти: по 
ремонту місцевої медамбулаторії (вартістю 199,7 
тис.грн.), та заміні вікон і дверей в школі (загальний 
бюджет 160,6 тис.грн.).  
        Гості зустрілись з представниками громадської 
організації «Добробут», яка впроваджувала ці 
ініціативи, керівництвом району і сільської ради. Під 
час відвідання амбулаторії присутні також 
ознайомилися з робою на базі відремонтованої 
амбулаторії навчально-практичного центру 
первинної медико-санітарної допомоги, створеного 
Тернопільським медичним університетом відповідно 
до угоди із сільською радою. п.Олів’є Адам з 
цікавістю оглянув матеріальну базу амбулаторії та 
навчального центру, створену спільними зусиллями 
міжнародних донорів, влади, громади на вузу, 
поспілкувався із пацієнтами з числа місцевих 
мешканців та представниками медуніверситету і 
відмітив унікальність та корисність подібної 
співпраці. 

 
На фото: під час відвідання амбулаторії в с.Увисла 
 

СЕМІНАРИ У ВІДІБРАНИХ РАЙОНАХ 
       Протягом серпня-вересня 2011 року згідно 
процедури Програми розвитку ООН у всіх районах, 
які  на конкурсній основі були вибрані для участі в 
Проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду»  пройшли семінари для представників 
місцевих рад, органів влади та громадськості. 
    Представники Проекту в особі координаторів 
Тернопільського обласного ресурсного центру 
громад знайомили присутніх з особливостями 
реалізації другої фази МРГ. Учасники семінарів 
дізнались, що в кожному районі для співпраці з 

Проектом  буде відібрано по 4 сільських ради, на 
території яких визначаться також 4 конкретні 
громади окремих населених пунктів для 
фінансування. Мікро-проекти громад будуть 
співфінансуватись Проектом (50%, до $10.000), 
місцевим бюджетом (від 45%) та самою громадою 
(5%).  

   
На фото: під час проведення семінару в Козівському районі 
   Пріоритетними сферами для підтримки 
громадських ініціатив є: охорона здоров’я 
(підтримка мережі ФАПів); енергетика 
(енергозберігаючі заходи, використання відновних 
джерел енергії, тощо);  навколишнє середовище 
(утилізація відходів,  тощо); комунальне 
водопостачання; підтримка малого бізнесу 
(розвиток сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів). Бажаючі взяти участь в Проекті 
місцеві ради на протязі 10 днів мають подати 
відповідні заявки і відбиратимуться на конкурсній 
основі. 
     У кожному районі в кінці семінару голови 
райдержадміністрацій та районних рад підписали 
угоди про спіпрацю з Програмою розвитку ООН, в 
яких вони підтверджували своє бажання взяти 
участь в Проекті та виконувати умови міжнародних 
донорів. Для представників громад в цих угодах 
головне те, що вони не залишаться наодинці із 
всіма труднощами в процесі впровадження власних 
ініціатив а отримають від влади фінансову та 
організаційну допомогу. 

 
На фото: угоду про співпрацю підписано у Підволочиську  

Контактна інформація:  
Координатори Тернопільського обласного ресурсного центру громад:                                         м.Тернопіль, 46021,  
Олег Процик:  тел. +38 099 060 48 80, Email: oleg.procyk@undp.org.ua                        вул..Грушевського 8, оф.839, 
Ігор Стефанів:  тел. +380 99 031 53 11, E-mail: ihor.stefaniv@undp.org.ua                                    тел. 8 0352 520 514    
 
Центральний офіс: Київ 01010, вул. Еспланадна 20, 7 поверх,  
Тел./факс: +38 044  584 34 79,  Email: info@cba.org.ua      Веб сайт Проекту: www.cba.org.ua 
 


