
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 вересня 2011 року в Новоушицькому районі було проведено останній з восьми районних семінарів у 

відібраних районах Хмельниччини для співпраці в межах Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду –ІІ». Перед тим, починаючи з 25 серпня, подібні заходи було проведено у 

Красилівському, Деражнянському, Летичівському, Віньковецькому, Білогірському, Ізяславському та 
Волочиському районах. В семінарах взяли участь керівники районних державних адміністрацій, районних 
рад, сільські голови, представники громадських організацій, керівники управлінь, відділів та служб 

районів, представники засобів масової 
інформації. 

На семінарах було представлено досвід 

реалізації мікропроектів громад 
Хмельниччини у першій фазі Проекту, яка 
тривала на теренах області у 2008-2011 
роках, висвітлено їхні здобутки, показано 
короткий фільм про діяльність в межах 
першої фази Проекту на території області. 
Також учасникам семінарів було детально 

роз`яснено умови участі громад у другій фазі 

Проекту, надані пояснення щодо заповнення 
аплікаційних форм, дані вичерпні відповіді на 
всі поставлені запитання. Більша кількість 
запитань виникала на семінарах в нових 

районах, які вперше починають співпрацювати з Проектом МРГ-ІІ (Віньковецькому, Волочиському та 
Новоушицькому). Решта 5 районів вже приймали участь у першій фазі Проекту, тому обізнаність учасників 

семінарів у цих районах була значно вищою. 

Було представлено критерії, за якими будуть відбиратися сільські/селищні ради, а саме: 

1. Соціально-економічні труднощі  

2. Доступ до питної води  

3. Доступ до первинної медичної допомоги  

4. Стан довкілля (наявність систем утилізації твердих побутових відходів)  

5. Потенціал енергозбереження (потреба у відновленні  комунальної інфраструктури) та 

використання альтернативних джерел енергії  

6. Готовність надати організаційну, фінансову та технічну підтримку громадам-партнерам (включаючи 
призначення відповідальної особи, спів-фінансування, допомога в проведенні тендерів, прийняття 
на баланс завершених мікропроектів, та ін.)  

7. Потенціал створення демонстраційних майданчиків  

Семінари проводились координаторами Хмельницького обласного підрозділу впровадження Проекту 

В`ячеславом Третяком та Ігорем Клепачем за активної участі і допомоги контактних осіб від 
облдержадміністрації та обласної ради Марії Хоменко та Миколи Панасюка. 

 

 

 

 

 

У 8 районах Хмельниччини проведено районні семінари для започаткування співпраці в рамках 
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В результаті проведених заходів у всіх районах підписано угоди про партнерство між Програмою розвитку 
Організації Об`єднаних Націй та відповідними районними державними адміністраціями та районними 
радами. Всім учасникам районних семінарів надано вичерпну інформацію щодо умов участі громад 
відібраних районів у другій фазі Проекту МРГ-ІІ, роздано аплікаційні форми для заповнення та оголошено 
конкурс серед сільських рад на участь у Проекті, а також встановлено для кожного району термін подання 

заявок. 

Наступним кроком у цій роботі буде збір, ранжування заявок та відбір чотирьох сільських рад у кожному 

районі для участі в Проекті спеціальною комісією, до якої входять представники обласної та районної 
влади, координатори Проекту в області. Цей процес планується завершити до 20 вересня, після чого 
розпочнеться робота з уже відібраними сільськими радами по визначенню цільових громад, з якими 
співпрацюватиме Проект. 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Проект, який фінансується ЄС та спів-фінансується та впроваджується ПРООН, має на меті створити 

передумови для довгострокового сталого соціального та економічного розвитку на місцевому рівні шляхом 
посилення місцевого врядування та реалізації ініціатив громад на усій території України. Для досягнення 
поставленої мети використовується методика соціальної мобілізації місцевих громад, органів державної 
влади та місцевого самоврядування, НУО та приватного сектору для прийняття спільних рішень та 
розподілу ресурсів з метою сприяння принципам сталого розвитку на місцевому рівні. 

МРГ-ІІ є продовженням успішної першої фази Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». З 

грудня 2007 по червень 2011 року Проект допоміг більше 1100 сільським громадам покращити умови 

проживання   спільними зусиллями та у партнерстві з місцевою владою. Таким чином, було 
реалізовани1303 мікро-проектів, зокрема з енергозбереження в школах та дитячих садочках, ремонт та 
закупівля обладнання для сільських медичних установ, а також водопостачання.  

Пріоритетними сферами для підтримки громадських ініціатив у другій фазі Проекту є: 

 охорона здоров’я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів); 
 енергетика (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії, тощо); 
 навколишнє середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо);  

 комунальне водопостачання; 
 підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів).  

Максимальна сума гранту на проекти з  відновлення комунальної інфраструктури становитиме $10000. 
Проекти виконуватимуться на умовах спів-фінансування. Так, Проект надаватиме 50 %, місцеві бюджети - 
45%, громади - 5%. Максимальна сума гранту на енергоощадні проекти буде збільшена до $20000 і може 
становити до 70% вартості Проекту; 25% - внесок місцевого бюджету, а 5% - внесок громади. Такі 

проекти розпочнуться з 2012 року. Загалом, на енергоощадні технології, інноваційні та альтернативні 

джерела енергії буде витрачено близько 30% загального бюджету Проекту. 

Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» має на меті сприяти сталому соціально-
економічному розвитку на місцевому рівні через підтримку та спів-фінансування  громадських ініціатив у 
всіх регіонах України. 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. 

Особливістю Проекту є те, що місцеві органи влади/самоврядування виступають партнерами громад і 

надають суттєву підтримку реалізації цих ініціатив. Досить часто 45%, а часто і більша частина 
матеріальних внесків у виконання проектів за участі місцевих громад надходить від місцевих 
адміністрацій. Це є значним внеском у розвиток самоврядування в Україні, оскільки мешканці 
пересвідчуються в тому, що на місцевому рівні їх органи влади/самоврядування можуть компетентно та 
ефективно надавати послуги населенню, виконувати дані їм обіцянки та відчутно покращувати своєю 
діяльністю життя місцевої громади. 

 

Більше інформації про Проект, а також новини щодо його впровадження у всіх областях 

України на сторінці: www.cba.org.ua. 
 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

За докладнішою інформацією про виконання проекту в Хмельницькій області, будь ласка, 
звертайтесь: Вячеслав Третяк  та Ігор Клепач, координатори Хмельницького обласного ресурсного центру 
громад МРГ. Тел. (050) 4163605; (050) 3869162; E-mail: vyacheslav.tretyak@undp.org.ua та 
igor.klepach@undp.org.ua  

Контактна особа  у центральному офісі Проекту: Ганна Яцюк, спеціаліст з моніторингу та зв’язків з 
громадськістю. Тел./ факс: (+380 44) 584 3479;(+38050) 417 9668. E-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.  
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