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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

НОВИНИ ПРОЕКТУ 
 

    В рамках реалізації Проекту 11-13 червня 2012 р. 
відбулось навчання координаторів обласних 
ресурсних центрів громад, координаторів Проекту 
МРГ від обласних органів влади та працівників 
Центрального офісу Проекту. В перший день роботи 
Міжнародний менеджер Проекту п. Джейсінгх Сах 
охарактеризував основні результати та досвід 
впровадження Проекту за 1-й рік діяльності.  
   Старший програмний менеджер ПРООН Оксана 
Реміга охарактеризувала нові компоненти Проекту 
МРГ-ІІ: енергоефективність, економічний компонент 
та управління знаннями (співпраця з вузами в 
питаннях сталого розвитку). 

 
   На фото: під час виступу О.Реміги. 
   В ході навчання були детально обговорені всі 
практичні аспекти діяльності по впровадженню 
заходів Проекту МРГ до кінця 2012 року. 
 

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ 
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ПРОЕКТУ  
      24 липня 2012 року відбулось чергове засідання 
обласної координаційної ради Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». Його відкрив 
заступник голови облдержадміністрації Василь 
Гецько, який наголосив на значимості 
консолідованих зусиль всіх партнерів та 
представників обласних служб в реалізації 
мікропроектів громад.  
  У виступі Галини Воляник, начальника Головного 
управління економіки ОДА були проаналізовані 

проміжні результати діяльності громад та районів по 
реалізаці Проекту на Тернопільщині. Її виступ був 
доповнений представниками районів-учасників.  

  На фото: під час засідання координаційної ради 
   Координатори обласного ресурсного центру 
громад Олег Процик та Ігор Стефанів 
охарактеризували типові труднощі в реалізації 
задуманого громадами. 
   Під час засідання координаційної ради вони також 
оголосили про початок впровадження додаткових 
компонентів Проекту з інноваційного 
енергозбереження та економічного розвитку 
сільських громад. Для  впровадження першого з них 
області виділено квоту в 6 мікропроектів, де частка 
Проекту для кожної громади 20 тис. дол. США. Три 
райони-учасники, де  будуть впроваджуватися 
передові заходи з енергозбереження 
визначатимуться на основі поданих заявок.  
   Дві громади від області на конкурсній основі 
будуть також відібрані для створення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
   Представники районів також отримали 
інформацію про умови конкурсу серед районних 
ресурсних центрів, переможці якого отримають 
оргтехніку чи інше необхідне обладнання для 
створення кращих умов надання допомоги місцевим 
громадам.  
   І ще одна приємна новина прозвучала під час 
засідання ради. Школяр з міста Копичинці Ярослав 
Нечесний став переможцем  всеукраїнського 
конкурсу плакатів та слоганів на тему: 
«Енергоефективність та Енергозбереження», що 
проходив під егідою Програми розвитку ООН. Його 
робота пройшла серйозний відбір і була визнана 
фахівцями найбільш цікавою з поміж робіт інших 90 
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учасників даного конкурсу.  

 
На фото: малюнок Я.Нечесного 
           ___________________________________________ 
 

Громади Тернопільщини 
реалізовують власні проекти 

    Згідно процедури ПРООН в ході реалізації своїх 
мікропроектів після їх затвердження Центральним 
офісом Проекту МРГ громади на конкурсній основі 
визначали підрядну організацію, вибираючи 
найбільш вигідну цінову пропозицію. В тих селах, де 
вирішувались проблеми енергозбереження в 
школах враховувалась і готовність будівельних 
організацій завершити роботи до 1-го вересня. 
Саме такий тендер нещодавно відбувся в с.Литвинів 
Підгаєцького району, де члени ГО «Оберіг» визнали 
переможцем ПП «Агата-Буд». (див.фото)  

 
      В рамках впровадження напрямку відтворення 
методології місцевого розвитку орієнтованого на 
громаду представники громад Чортківського та 
Теребовлянського районів взяли участь в тренінгу 
по підготовці власних мікропроектів.  

        Тренінг в м.Чорткові. 

    А от завершальним етапом у впровадженні 
власних ініціатив громад стають заключні збори 
членів громадських організацій, на яких вони за 
участю представників Проекту МРГ проводять 
громадський аудит. Жителі сіл  під час опитування 
дають відповіді щодо власного ставлення до якості 
виконаних робіт та доцільності використання коштів. 
      Після проведення аудиту використання коштів 1-
го та 2-го траншів ПРООН і отримання декларації 
про готовність об’єктів до експлуатації лідери 
організацій подають кінцеві звіти до Центрального 
офісум Проекту.     

 
На фото: під час проведення аудиту в с.Личківці  
                 Гусятинського району     

 
  ВІЗИТ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНУ 

    В рамках обміну досвідом щодо реалізації 
Проекту МРГ нашу область відвідала делегація з 
Чернівеччини. В складі гостей були представники 
окремих громад, обласних управлінь освіти та 
охорони здоров’я, працівники обласних ЗМІ.  
    В селі Увисла Гусятинського району делегація 
відвідала місцеву школу та медамбулаторію, де 
громадською організацією «Добробут» були 
реалізовані два мікропроекти в ході 1-ої фази 
Проекту МРГ. Особливо гостей зацікавив досвід 
співпраці місцевої громади з Тернопільським 
медичним університетом, щодо вдосконалення 
надання медичних послуг на первинному рівні.  

 
 
На фото: під час візиту в Увислівську амбулаторію 
                     ------------------------------ 
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