
№ 6.2012 р. Тернопільський обласний ресурсний центр громад 
Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

НОВИНИ ПРОЕКТУ 
В області відібрані райони для 
відтворення методології МРГ 

       Відповідно до загальної концепції впровадження 
в Україні 2-ої фази Проекту ЕС /ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» одним з 
напрямків його реалізації є відтворення методології 
ПРООН по роботі з громадами. Він передбачає 
значно більшу організаційну та фінансову участь 
місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування у реалізації мікропроектів громад 
за методологією місцевого розвитку, орієнтованого 
на громаду. Для роботи по даному напрямку 
керівництво Проекту виділило квоту для районів і 
Тернопільська область отримала змогу 
відтворювати методологію в 4-х районах (по 4 
мікропроекти в кожному). 
       Визначення районів відбулось 3 лютого 2012 
року під час проведення онлайн-наради за участю 
керівництва ПРООН та Проекту МРГ, представників 
Тернопільської обласної ради та 
облдержадміністрації. Вибір районів проводився 
згідно процедури ПРООН з числа 14 районів, які 
подавали заявки для участі в 2-ій фазі Проекту МРГ 
та які зголосились для впровадження напрямку з 
відтворення методології. 
    Згідно вимог керівництва Проекту перевагу 
отримали райони, що були відібрані як резервні в 
рамках 2-ої фази Проекту МРГ, а саме: Бучацький, 
Теребовлянський та Чортківський, яким буде 
надана можливість реалізувати по 4 мікропроекти.      
     Ще 4 мікропроекти за спільним рішенням було 
розподілено між Козівським і Шумським районами, 
які в ході діяльності у 2011-2012 роках найкраще 
організували діяльність районних ресурсних центрів 
громад і продемонстрували спроможність 
самостійно відтворювати методологію МРГ. 
   Про це громадськість області дізналася на прес- 
конференції, що проходила 8 лютого 2012 року в 
Тернопільському прес-клубі за участю першого 
заступника голови обласної ради Сергія 
Тарашевського, заступника голови 
облдержадміністрації Василя Гецька, координаторів 
обласного ресурсного центру громад Ігоря 
Стефаніва та Олега Процика.  
 

 На фото: під час проведення прес-конференції. 
           ___________________________________________ 
 

Залучення нових партнерів 
Проекту МРГ  

    Згідно процедури Програми Розвитку ООН та за 
погодженням з керівництвом Бучацького, 
Теребовлянського і Чортківського районів в даних 
районах були підготовлені і проведені 
координаторами обласного ресурсного центру 
громад семінари для голів місцевих рад. 
    Під час даних заходів лідери органів місцевого 
самоврядування та керівники районних органів 
влади знайомилися з ходом реалізації першої та 
другої фаз Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду», вивчали суть самого 
процесу відтворення методології місцевого 
розвитку.  

 
 На фото: учасники семінару в Бучацькому районі 
  Голови місцевих рад також отримали форми 
заявок для участі в конкурсному відборі 4-х пілотних 
учасників Проекту в  кожному з трьох районів. 



 

№6. 2012 р. Інформаційний вісник  Тернопільського обласного ресурсного центру громад 

   Правовою основою для спільної діяльності по 
відтворенню методології МРГ стало підписання в 
ході семінарів угод між керівництвом ПРООН та 
очільниками районних рад та райдержадміністрацій  
Бучацького, Теребовлянського і Чортківського 
районів. 

 
На фото: угоду про співпрацю підписують керівники  
                 Теребовлянського району 
   Згодом аналогічні угоди з ПРООН також підписали 
керівники Шумського та Козівського районів, де 
відтворюватимуть методологію МРГ у 2-х громадах. 
       -------------------------------------------------------- 

НОВА ІНІЦІАТИВА ПРООН ТА 
УКРІНБАНКУ НА ТЕРНОПІІЛЬЩИНІ 

      27 січня  2012 року у місті Кременець, 
Тернопільської області, відбувся Установчий 
семінар для груп управління проектами розвитку  
малих міст та районів. 
     Організаторами даного заходу виступили 
Укрінбанк (м. Київ), Центр муніципального 
менеджменту (ХАБІТАТ), Програма Організації 
об’єднаних Націй по населених пунктах (ООН-
ХАБІТАТ) за підтримки Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України,  Агенції міжнародного 
розвитку США, BANK of New York, фонду «Євразія», 
Тернопільської обласної ради та Тернопільської 
обласної державної адміністрації. 

 
  На фото: виступає Ю.Желіховський – заступник голови, 
   керівник апарату Тернопільської облдержадміністрації 

      Основна місія програм ООН-Хабітат для 
населених пунктів  полягає у просуванні програм, 
cпрямованих на покращення стандартів  життя у 
малих містах та районах. 
   Установчий семінар для груп управління 
проектами розвитку малих міст та районів 
започаткував реалізацію пілотного проекту Голови 
Правління Укрінбанку Володимира Клименка 
«Взаємодія бізнесу та територіальних громад на 
користь людині в Україні» у Тернопільській області, 
а саме: у м.Вишнівець, м.Збараж, м.Кременець, 
м.Ланівці, м.Підгайці, м.Почаїв, м.Шумськ. 
     Метою проекту є  розробка та реалізація 
програми розвитку, а фактично відродження міст 
Вишнівець, Збараж, Кременець, Ланівці, Підгайці, 
Почаїв, Шумськ протягом 2012-2015 років, 
відповідно до міжнародних стандартів та індикаторів 
ООН в галузі сталого розвитку населених пунктів. 

 
На фото: під час роботи семінару.      
               _ _ _  __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

  Вітаємо переможців  
    В січні 2012 року підведені підсумки щорічного 
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм 
органів місцевого самоврядування. Приємно 
відмітити, що серед переможців зразу 8 
представників Тернопільської області. Ними стали 
Гусятинська, Козівська, Лановецька та 
Монастириська районні ради, Бережанська та 
Загірцівська сільські ради Лановецького району, 
Плосківська сільська і Почаївська міська ради 
Кременецького району. 
   Про умови конкурсу 2012 року представники 
місцевих рад можуть дізнатися на сайті 
www.municipal.gov.ua 
    В іншому грантовому конкурсі Європейського 
Союзу «Енергозбереження в малих містах України» 
серед 10-ти переможців по Україні також два 
представники від Тернопільщини - громади міст 
Борщів та Копичинці, які отримають для реалізації 
власних ініціатив відповідно 1,1 млн.грн. та 0,7 
млн.грн. 
 

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


