
 



Створити сприятливе середовище для 
сталого довготривалого  

соціально-економічного розвитку  

на місцевому рівні 

 



209 районів 

(≈42%) 

1123 місцевих 

рад (≈10%) 

3,5 роки Команда: 
працівники проекту 

+ координатори від 

ОДА/ОР, РДА/РР, 

СР/МР 



Результати МРГ-1 

O1149 самоврядних організацій громад 

за участі  418.000 мешканців 

O1656 тренінгів  

O Підтримано 1304 мікро-проекти 

громад 

O1,2 млн вигодонабувачів 

 



Вартість проектів – 196 млн. грн.  

Спів-фінансування: 

7% 
13% 

33% 

46% 

1% Громади 

Сільські ради 

Обласний + районний 
бюджет 

Проект ЄС/ПРООН 

Приватний сектор 



Вплив:  
Створення сприятливого середовища для 

надання якісніших освітніх послуг 

659 шкіл / дитячих садочків  

користь отримали 680.000 осіб 

 

 



• Зростає температурний режим  

• Економія енергоносіїв 

• Зменшується захворюваність 

• Зростає регулярність відвідування школи 

• Створюються умови для кращої успішності 

• Менше часу на дорогу до школи – більше 
часу на навчання 



58 шкільних автобусів 
для 36 тисяч учнів  
сільських шкіл 

 



Створено передумови для 
покращення здоров’я 

Якісніші медичні послуги 
отримають 344.000 осіб 

Вплив:  

275 ФАПів/ амбулаторій 

були відремотновані та 
отримали нове обладнання 



106.000 мешканців отримали 
доступ до водопостачання 

189 проектів з водопостачання: 
ремонт або прокладання водогону 



Незалежне оцінювання 
результатів діяльності Проекту: 

• Високий рівень прозорості та підзвітності 
організацій громад перед членами 

 - 86% беруть участь у прийнятті рішень  

 - 88% поінформовані про діяльність ОГ 

 



Незалежне оцінювання 
результатів діяльності Проекту: 

• Високий рівень взаємної довіри                               
між представниками громад та влади 

 - 41%: зросла довіра до влади 

 - 45%: моя думка враховується  

 - 48%: зросла ефективність влади 

 - 71% почуваються впевнено у співпраці з владою 

 



• Сталість створених організацій громад 

- 85%: створені організації працюватимуть і 
надалі 

- 86% ОГ реалізували принаймні одну 
ініціативу поза рамками проекту 

- 187 ОГ подали заявки на інші конкурси 

грантів, 135 підтримані 

 

Незалежне оцінювання 
результатів діяльності Проекту: 



Отже, 

• Методологія Проекту користується 
попитом та підтримкою усіх рівнів влади в 
усіх регіонах України 

• Сотні працівників органів влади / 
самоврядування знайомі з практикою 
використання методології  

• Є всі передумови для сталості не лише 
проектів і організації, а й ідеї розвитку з 
залученням громад 

 



Що для цього потрібно? 

• Навчання кадрів на постійній основі 

• Сприятливе регулятивне середовище 

• Національний механізм фінансування 

 



Друга фаза Проекту  
 

• 7 червня 2011р – старт МРГ-2 

• Проект працює в усіх областях України та АР Крим 

• Відібрано райони та сільські/міські ради 

• Період Проекту – 4 роки  

• Бюджет Проекту – €17.1 млн. з них – 98,4% від ЄС, 
1,6% від ПРООН.  

• Розподіл ресурсів:  

(a) гранти на інфраструктурні МП – 30.4%, 

(b) гранти на інноваційні з енергоефективності – 
30.3%,  

(c)  тренінги та розбудова потенціалу– 3.7% 



Очікувані результати 1 
• Географічне покриття –  

• 200 районів (120 з СВА-I і 80 нових) 
• 900 сільських/міських рад (з населенням менш, 

ніж 10,000 чол.) – не менше, ніж 300 нових  
• 900 громадських організацій (одна на 

сільську/міську раду) – не менше, ніж 300 нових 
• 250 сільських/міських рад і 250 ОГ, що будуть 

залучені в рамках процесу відтворення СВА.  
• Створення/підсилення допоміжних структур – 

• 900 ОГ (300 нових) 
• 200 ФМР (80 нових) 
• Центри розвитку громад (25 областей; 200 

районів, з яких 80 нових) 
• Обласні Координаційні Ради – 25  



Очікувані результати 2 
 

• Центр управління знаннями – 1 
 

• 10 університетів/навчальних закладів, 
що викладають методологію СВА 
 

• Здійснення відтворення СВА (приблизно 
60 районів, 240 сільських/міських рад; 
240 громадських організацій, 250 мікро 
проектів) 



Очікувані результати 3 
• Члени ОГ, учасники тренінгів – 16,000 чол. 
• Представники державної 

влади/самоврядування, учасники 
тренінгів – 2,000 чол. 

• Підтримані мікро проекти – 600 
(стандартні інфраструктурні) + 300 
(інноваційні з енергоефективності, з 
використання альтернативних джерел 
енергії) 

• Заснування сільськогосподарських/ 
сервісних кооперативів– від 17 до 25 
(базуючись на попиті та доцільності) 



Очікувані результати 4 
• Мікропроекти по економічній діяльності 

виконані через Кооперативи - від 17 до 25 
  
• Особлива підтримка регіонів по 

енергозбереженню (обмежена квота): 
• Перегляд регіональних стратегій по 

ефективності використання енергії  
• Технічні рекомендації по вдосконаленню 

енергоефективності в громадських закладах та 
в приватному секторі 

• Підтримка регіонів в створенні технічної 
документації для заходів з підвищення 
енергоефективності 



Методологія МРГ 

Розвиток потенціалу (тренінги, навчальні візити для 
представників ОГ, влади, мікрогранти) 

Партнерство на обласному, районному та 
сільському/міському рівнях (у прийнятті рішень, співфінанс. 
та впровадженні МП) 

Планування “знизу - догори” (за допомоги СР/МР, 
РР/РДА,РРЦ,ФМР,ОР/ОДА,ОКР – план ОГ СР …..  

Інституційний розвиток (діалог між владою, прив.сект та 
громадянськ. сус-вом: ОГРРЦФМРОРЦОКРКУП) 

Сталість (сталісь структур створених на рівні районів та 
області, власні програми розвитку, ФМР – для інших ініціатив, 
РРЦ – функціонує своїм життям, ОГ відповідає за збереження 
результатів) в подальшому будуть використовувати 
партнерство. 

 



Ми в інтернеті 
• Сайт www.cba.org.ua 

• МРГ на YouTube: 
http://www.youtube.com/user/cbaorgua 

• Сторінка МРГ на Facebook / Фейсбук: 
http://www.facebook.com/cbaproject 

• Сторінки РРЦГ на Фейсбук …..  

• Ресурсний Центр Берегівського Району 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1000
02938891530 

http://www.cba.org.ua/
http://www.youtube.com/user/cbaorgua
http://www.facebook.com/cbaproject
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002938891530
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002938891530


Дякую за увагу! 

Більше інформації про Проект   

на сайті www.cba.org.ua  

 

http://www.cba.org.ua/

