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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

НОВИНИ ПРОЕКТУ 
Перші підсумки діяльності в 2011р. 

     В кінці 2011 року Тернопільським обласним 
ресурсним центром були підведені підсумки 
діяльності по реалізації в області Проекту 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду». 
 За період впровадження другої фази Проекту в 

9-ти районах учасниках відібрано 37 місцевих 
рад, для представників яких проведено 37 
семінарів за участю 1005 осіб та визначено 
відповідно 37 громад для співпраці.  

  27 організацій громад створено в період з 
вересня  по листопад, 5 були засновані раніше, 
ще 5 були учасниками 1-ої фази Проекту МРГ. 

 37 організацій 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 37 
перших і 18 других діалогів. 

 У 9-ти районах учасниках проведено 10 засідань 
Форумів місцевого розвитку. 

 До Центрального офісу подано 8 підготовлених 
мікропроектних пропозицій, з яких 6 
затверджено комісією з оцінки, 2 знаходяться на 
розгляді. 
Регіональний тренінг в Борщові 

   8-9 листопада 2011 року на базі готельно-
туристичного комплексу «Затишок» в м. Борщові 
проходив регіональний тренінг для районних 
координаторів Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» з Тернопільської, 
Хмельницької та Чернівецької областей.  
   Його проводили представники Центрального 
офісу Проекту: спеціаліст з розвитку громад, 
координатор Проекту в 12-ти областях Денис 
Полтавець, інженер Олег Баранецький та асистент з 
моніторингу Тетяна Дієва. 
     Учасники детально ознайомилися із всіма 
вимогами ПРООН та процедурами впровадження 
мікропроектів громад, обговорили завдання 

місцевих органів влади в процесі координації 
діяльності в районах. Представник тернопільської 
делегації, заступник керівника виконавчого апарату 
Козівської районної ради Роман Солтис презентував 
присутнім основні досягнення та підходи до роботи 
Козівського районного ресурсного центру громад.   

 
 На фото: під час проведення тренінгу в Борщові 
           ___________________________________________ 
 

Громади Тернопільщини 
визначають пріоритетні проблеми  
      Згідно процедур Програми розвитку ООН, що 
безпосередньо впроваджує Проект «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» самі 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 люди на свій 
розсуд   вказують ті проблеми, які необхідно 
включити до плану розвитку громади.    

  
 На фото:  другий діалог з громадою села Клювинці та  
     анкети опитаних в місті Копичинці  Гусятинського району 
    Проблема, яка набере найбільшу кількість голосів 
і відноситься до сфер діяльності Проекту 
(енергозбереження, медицина, водопостачання, 
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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 люди 
створювали функціональні групи із активістів, що 
безпосередньо займатимуться вибраною 
проблемою, готуватимуть всі необхідні документи, 
вибиратимуть підрядника і контролюватимуть 
виконання ремонтних робіт. 
   Станом на кінець грудня 2011 р. 18 громад із 37 
відібраних для реалізації Проекту на Тернопільщині 
провели спільне планування, визначилися із своїми 
проблемами та приступили до підготовки 
мікропроектних пропозицій. Найбільш оперативно в 
цьому напрямку спрацювали в Борщівському та 
Підволочиському районах. Тут 7 обраних проблем 
стосуються енергозбереження в школах та 
дитсадку, одна – ремонту водогону ( с.Пищатинці в 
Борщівському районі). 
       -------------------------------------------------------- 

Проведення засідань Форумів 
місцевого розвитку в районах- 

учасниках 
       Успішна реалізації громадами своїх 
мікропроектів крім активності самих людей в значній 
мірі залежить від того як спрацює районна влада, 
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 9-ти районах-учасниках 
Проекту МРГ. У Зборівському і Козівському районах 
вони пройшли 2 листопада 2011 року, у 
Гусятинському і Ланівецькому районах відповідно 3 і 
4-го листопада, в Підволочиському та Борщівському 
- 28 і 29 листопада. 
    В грудні засідання цих координаційних структур 
пройшли в  Кременці (1.12.11р.), Шумську (2.12.11р.) 
та Підгайцях (26.12.11р.). 

  
    На фото: засідання ФМР в Підгаєцькому районі 
  Очолюють Форуми місцевого розвитку голови 
відповідних районних рад та райдержадміністрацій, 

а до їх складів згідно прийнятих розпоряджень 
включені представники всіх 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, в 
окремих випадках затверджені пріоритети, які вже 
визначила частина сільських громад. 
 
ЗАТВЕРДЖЕНІ ПЕРШІ ЗАЯВКИ ГРОМАД 

ТЕРНОПІІЛЬЩИНИ 
      В грудні 2011 року Центральним офісом Проекту 
МРГ були оцінені і затверджені до фінансування 
перші шість заявок громад Гусятинського, 
Козівського та Ланівецького районів. Ними стали  
наступні мікропроектні пропозиції: 
- «Енергозберігаючі заходи у школі с.Личківці 
(капітальний ремонт - заміна вікон та дверей)»; 
- Енергозберігаючі заходи у ЗОШ №2 м.Копичинці 
(капітальний ремонт - заміна вікон)»; 
- «Енергозберігаючі заходи у ЗОШ с.Городище 
(капітальний ремонт - заміна вікон та дверей)»; 
- «Енергозберігаючі заходи в школі с.Кальне 
(реконструкція системи опалення)»; 
- «Енергозберігаючі заходи у школі с.Татаринці 
(капітальний ремонт - заміна вікон та дверей)»; 
- «Енергозберігаючі заходи у школі с.Юськівці 
(капітальний ремонт - заміна вікон та дверей)». 
   Після затвердження цих пропозицій громадами 
були підписані відповідні угоди з ПРООН про 
співфінансування мікропроектів.  
     Для визначення виконавців робіт в грудні були 
проведені засідання тендерних комітетів в 
Ланівецькому та Гусятинському районах, аналогічні 
тендери  будуть проведені в січні 2012 року в 
Козівському районі. Всі шість громад вже отримали 
від ПРООН перші транші і найближчим часом 
зможуть приступити до виконання робіт.  

На фото: засідання тендерного комітету  в с.Юськівці 
                Ланівецького району 
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