
№ 7.2012 р. Тернопільський обласний ресурсний центр громад 
Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

НОВИНИ ПРОЕКТУ 
Участь представників області в тренінгу 

по відтворення методології МРГ 
     З 21 по 23 березня 2012р. у м. Хмельницькому 
проходив регіональний тренінг для відповідальних 
осіб з районів, які працюють по напрямку 
відтворення методології проекту ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тут 
були представники чотирьох областей: 
Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та 
Сумської.  
      Від Тернопільщини в заході приймали участь 
координатори проекту від органів влади 
Теребовлянсього, Козівського, Бучацького, 
Шумського та Чортківського районів. Перед 
учасниками тренінгу виступили з промовою 
заступник голови Хмельницької обласної ради 
Василь Осадчий та міжнародний менеджер Проекту 
доктор Джейсінгх Сах.  
      Протягом двох днів учасники тренінгу мали 
змогу детально ознайомитися з методологією 
розвитку, орієнтованого на громаду, а також на 
практиці побачити результати впровадження 
мікропроектів та роботу районних ресурсних центрів 
громад. В останій день тренінгу представники 
чотирьох областей на власні очі побачили 
результатии діяльності громадської організації 
«Фортуна» с.Корчівка Красилівського району, 
поспілкувалися з представниками громади а також 
ознайомилися з роботою Красилівського районного 
ресурсного центру громад, яку презентувала 
координатор РРЦГ Любов Якушева. 
 

 
На фото: представники Тернопільщини під час навчання в  
                 м.Хмельницькому 
           ___________________________________________ 
 

Визначені нові місцеві ради для 
співпраці з Проектом МРГ  

    В рамках впровадження напрямку відтворення 
методології місцевого розвитку орієнтованого на 
громаду 30 березня 2012 року відбувся відбір 
сільських рад у 5-ти визначених районах. В нараді 
по відбору  крім представників Проекту МРГ взяли 
участь Воляник Галина Миколаївна –  начальник 
Головного управління економіки Тернопільської 
ОДА та Яворський Назар Іванович – начальник 
відділу зовнішніх зв`язків та промоції області 
виконавчого апарату Тернопільської обласної ради. 

 
На фото: під час роботи наради. 
 

РАДИ, ВІДІБРАНІ ДЛЯ УЧАСТІ В НАПРЯМУ 
ВІДТВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ МРГ 

 
Відібрані ради Резервні ради 

 
БУЧАЦЬКИЙ РАЙОН 

1. Стінківська СР 
2. Костільницька СР 
3. Зубрецька СР 
4. Возилівська СР 

 

1. Ліщанецька СР 
2. Осівецька СР 
3. Цвітівська СР 
4. Соколівська СР 

 
КОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 

      1. Золотослобідська СР 
      2. Потіцька СР 

 

      1.  Великоходачківська СР 
      2.  Дибщенська СР 
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ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 

1. Дарахівська СР 
2. Ласковецька СР 
3. Хмелівська СР 
4. Підгайчицька СР 

 

1. Різдвянівська СР 
2. Кровинківська  СР 
3. Острівецька СР 
4. Семиківська СР 

 ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН 

1. Залісянська СР 
2. Давидківська СР 
3. Малочорнокінецька СР 
4. Росохацька СР 

 

1. Білобожницька СР 
2. Ридодубівська СР 
3. Ромашівська СР 
4. Звиняцька СР 

 
ШУМСЬКИЙ РАЙОН 

1.  Суразька  СР 
        2.     Соснівська СР 

1. Васьковецька СР 
2. Шкроботівська СР 

 
Громади Бучацького, Теребовлянського 

та Чортківського районів починають 
активізовуватись 

      В трьох названих районах в рамках реалізації 
Проекту МРГ розпочалась діяльність по 
відтворенню методології місцевого розвитку, 
орієнтованого на громаду. Вона передбачає ті самі 
кроки, які проходили і  інші учасники Проекту, а 
саме: проведення загальних зборів та створення 
організації громади, спільне планування власних 
проблем, які потрібно вирішувати, підготовка 
мікропроекту та акумулювання коштів для його 
втілення. 

 
На фото: жителі с.Давидківці голосують за створення своєї  
                організації       
     Основна відмінність впровадження цього 
напрямку це те, що домопомога з боку ЄС/ПРООН 
тут дещо менша. Вона дорівнює в еквіваленті 2 000 
дол. США і має становити не більше 20% вартості 
мікропроекту. Для вирішення обраної проблеми 
громади мають отримати вагомішу допомогу з 
місцевих бюджетів, від спонсорів чи більше 
залучити власних коштів. 
    Проте це не лякало мешканців обраних сіл і вони 
активно збирались на збори, обирали лідерів та 
обговорювали свої найактуальніші проблеми. 

 На фото: жителі с. Хмелівка визначились з ремонтом ФАПу.      
   

  Нові можливості для громад 
Тернопільщини  

    В Тернополі відбувся семінар для представників 
органів місцевого самоврядування, який проводив 
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в 
Україні. Присутніх було ознайомлено з 
результатами діяльності Фонду,  проаналізовано 
рівень участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та 
програм місцевих рад з Тернопільщини. Переможці 
конкурсу, що проходив у 2011 році отримали 
дипломи переможців.  
    Ними стали Гусятинська, Козівська, Лановецька 
та Монастириська районні ради, Бережанська та 
Загірцівська сільські ради Лановецького району, 
Плосківська сільська і Почаївська міська ради 
Кременецького району.  

 
 На фото: Голова обласної ради О.Кайда вручає нагороди. 
     У виступі заступника голови 
облдержадміністрації Василя Гецька було 
наголошено на важливості активізації громад та 
відзначені успіхи в цьому напрямку, досягнуті в 
рамках реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду».  
     На завершення роботи було підписано угоду про 
співпрацю між Фондом та Тернопільською обласною 
радою. В рамках запланованої діяльності для 
представників місцевих рад області будуть 
проводитись навчання та консультації по підготовці 
якісних проектів для розвитку власних територій. 
               _ _ _  _------------------------------_ _ _ _ _ _ _ _ 

Контактна інформація:  
Координатори Тернопільського обласного ресурсного центру громад:                                         м.Тернопіль, 46021,  
Олег Процик:  тел. +38 050 386 91 58, Email: oleg.procyk@undp.org                          вул..Грушевського 8, оф.839, 
Ігор Стефанів:  тел. +38 050 416 36 04, E-mail: ihor.stefaniv@undp.org                                    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 
 


