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Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 

Засідання обласної координаційної ради 
16 липня в обласній державній адміністрації 
відбулося перше засідання обласної координаційної 
ради з реалізації проекту ЄС/ПРООН „Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду". Про сприяння 
реалізації проекту з боку обласних та районних 
органів влади присутнім розповів Зіновій Мазур, 
заступник начальника управління євроінтеграції та 
інвестиційної політики облдержадміністрації.  
На засіданні були присутні також старший 
програмний менеджер ПРООН Оксана Реміга, 
міжнародний менеджер проекту "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду" Джейсінг Сах, керівники 
районів, задіяних в реалізації проекту. Обговорено 
проблеми, що виникали під час впровадження 
ініціатив громад, та узгоджено бачення щодо 
подолання цих проблем. 

 
Засідання обласної координаційної ради 

 
Відмічалися досягнення Івано-Франківської області 
у підтримці ініціатив громад та підтверджено намір 
шукати можливості для подальшої співпраці 
Представники районів, задіяних у проекті, розповіли 
про те, що вже зроблено, та озвучили проблеми, які 
виникають під час його реалізації.  
Про стратегію впровадження проекту на 2009 рік 
розповів Джейсінг Сах. Він, зокрема, відзначив, що 
задоволений темпами виконання проекту в області, 
оскільки все відбувається згідно з наміченим 
планом. Джейсінг Сах висловив сподівання щодо 
досягнення високих результатів співпраці.  
 

Підписання угод про партнерство 
16 липня 2009р. було підписано угоди про 
партнерство. 

  
Підписання угоди про партнерство 

 
Бажання співпрацювати з проектом виявили жителі 
с. Рунгури Коломийського району, с. Задубрівці і 
Белелуя Снятинського району, де планується 
відремонтувати місцеві ФАПи, а також громада с. 
Стецева Снятинського району, яка мінятиме вікна в 
дитсадку та громада смт. Брошнів-Осада 
Рожнятівського району, що замінить вікна в 
Народному дому . 

 
Стан реалізації проекту в Івано-

Франківській області 
Загалом по Івано-Франківській області Проектом 
СВА буде підтримано 40 організацій громад, які 
бажають підвищити рівень життя в сільських, 
селищних та міських громадах шляхом 
комплексного відновлення, ефективного 
використання та системного управління базовими 
об'єктами місцевої інфраструктури. 
40 громад підготували мікрорпроектні пропозиції, 
розробили проектно-кошторисну документацію, 
затвердили бюджет мікропроектів на загальних 
зборах.  
34 проектних заявок були схвалені і зараз 
знаходяться у стадії виконання. 23 громади 
підписали Угоди про партнерство з проектом 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 23 із 
них вже одержали перші транші на загальну суму 
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255 978 грн. 10 громад - отримали другі транші - 409 
090 гри. Ці проекти допоможуть громадам вирішити 
проблеми охорони здоров'я, енергозбереження та 
водопостачання. Загальна вартість затверджених 
проектів складає 3 701 077 грн., з який СВА 
фінансує - 1 823 113 грн., районна влада - 1 527 647 
грн. та громада самотужки робить внесок - 350 325 
грн. 
5 громад Городенківщини та 4 громади 
Рогатинщини завершують роботи, а 7 липня 2009р. 
громада с. Вишнів Рогатинського району провела 
урочисте відкриття ФАПу. 
 
Завершення реалізації мікропроектів 

6-8 липня 2009р. відбулись урочисті відкриття 
проектів громади с. Вільхова "Капітальний ремонт 
ФАПу" та с. Чесники "Заміна вікон у школі" 
(Рогатинського району) 
ФАП у с. Вільхова побудований у 1968р. Це 
одноповерхова будівля загальною площею 200 кв. 
м, фундамент бетонний, стіни цегляні, покриття 
шиферне. З 1970-1975рр. у цьому приміщенні була 
розташована початкова школа та сільська 
бібліотека. З 1976р. приміщення використовується 
для ФАПу. Капітальних ремонтів в будинку не 
проводилося. В рамках впровадження мікропроекту 
виконані роботи по заміні покрівлі, вікон і дверей 
приміщення ФАПу. Закуплено медичне обладнання. 
Загальна вартість проекту складає 98524,00 грн, із 
яких внесок СВА – 49371,00 грн, організація 
громади – 4647,00 грн, місцева влада – 44506,00 
грн.  

Урочисте відкриття школи с. Чесники Рогатинського району  
 
Чесниківська школа побудована у 1963 році. Площа 
школи становить 1283,1кв.м. Будівля двоповерхова, 
цегляна, дах шиферний. Капітальних ремонтів не 
проводилося. В 1996 році було проведено поточний 
ремонт і косметичний ремонт фасаду. Основною 
проблемою в школі були вікна, які 
використовувались з часу її побудови. Вони були в 

незадовільному стані, а саме: негерметичні і 
прогнилі, потребували термінової заміни. Загальна 
кількість вікон – 79 шт. В рамках впровадження 
мікропроекту були виконані наступні будівельні 
роботи: заміна всіх вікон у школі. Загальна вартість 
проекту складає 102004,00 грн, із яких внесок СВА – 
51002,00 грн, організація громади – 6002,00 грн, 
місцева влада – 45000,00 грн. 

 
Проведення тендеру для визначення 

виконавця робіт 
12 серпня 2009р. відбулось засідання тендерного 
комітету громадської організації «Асоціація 
соціально-економічного розвитку села Пилипи» 
Коломийського району з метою визначення 
виконавця робіт в рамках проекту ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 
Переможцем обрано ПП «СЕМ» 

 
Засідання тендерного комітету с. Пилипи Коломийського 

району 
 
Інформація про мікропроект «Проведення 
енергозберігаючих заходів у Пилипівській ЗОШ 
І-ІІ ступенів» :  
Населення с. Пилипи 621 особа  (173 
домогосподарств). Приміщення школи було 
збудовано в 1907 році. В школі навчається 123 учня 
з трьох сіл.  
В 1959 будівля школи була добудована, у 2008 році 
було здійснено  газифікацію школи, старе опалення 
замінено на сучасне парове.  
Будівля школи потребує заміни вікон в кількості 31 
шт. та 1 двері, оскільки через довгий термін 
експлуатації вікна та двері втратили функцію 
енергозбереження, і значна частина тепла 
втрачається. 
Реалізація цього проекту значно  покращить умови 
для навчання дітей. Зменшаться витрати на 
опалення шкільних приміщень. 

 

Контактна інформація:  
Асистенти з мобілізації громад, координатори Івано-Франківського обласного підрозділу впровадження Проекту:  
Прізвище Ім’я: Попелюх Леся тел. +380504163726, Email:  lesya.popelyukh @undp.org.ua 
Прізвище Ім’я: Хомин Олеся  тел. +380509048201, E-mail: lesya.khomyn @undp.org.ua 
Центральний офіс: Київ 01021, вул. Івана Мазепи,3, офіси 109-110 
Тел./факс: +38 044 280 3618, Email: info@cba.org.ua  
Веб сайт Проекту: www.cba.org.ua 
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