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Питання для розгляду та 
обговорення

1. Потреба участі громади в Проекті МРГ

2. Досвід першої фази Проекту МРГ

1) Фільм про Проект – 7 хвилин

2) Національний досвід

3) Досвід області

3. Друга фаза Проекту МРГ :

a) Історія, правові рамки, характеристики

b) Мета, стратегія реалізації, координація та результати

c) Відтворення методології

d) Процес впровадження 

e) Умови партнерства на районному та сільському рівні

f) План заходів по району
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Частина – I

Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду

Потреба сталого розвитку на 
місцевому рівні

 



4

Місцевий розвиток: ускладнення 
та можливі шляхи їх подолання

• Розрив між попитом і пропозицією комунальних послуг
• Різноманіття учасників процесу місцевого розвитку (жителі, 

виборні органи на місцевому/обласному рівні; урядові органи 
на обласному рівні, приватний сектор, НУО, міжнародні 
донори, …)

• Очікування максимального розвитку і неспроможність його 
досягнути

• Недостатність ресурсів
• Що, як об`єднати всі ці сили разом?
• Це призводить до використання Локального Плану 21 (1992) 

та Йоганнесбурзької декларації (2002)
• Рекомендації цих двох зустрічей на вищому рівні, були 

досягнуті з огляду на світовому успішному досвіді
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Відповідні рекомендації 
щодо сталого розвитку на 

місцевому рівні
Локальний План 21: 

Досягнення стійкого благополуччя в місцевій юрисдикції чи 
регіоні повинні бути засновані на спільних зусиллях, лідерстві 
місцевої влади та поширюватись на всю громаду. Це вимагає 
інтеграції планування й прийняття рішень в економічній, 
соціальній та екологічній сферах.

Йоганнесбурзька декларація № 168, 167, 165, 164
Партнерство між урядовими і неурядовими секторами
Залучення органів місцевого самоврядування
Участь громад від рівня планування до планування стратегії 
дій
Створення рад зацікавлених сторін на місцевому / обласному 
/ національному рівні
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Мобілізація громади

• Інструмент зміни світогляду та ставлення до  самодопомоги 
через спільну працю.

• Передбачає організацію людей, що живуть у громаді,    з 
певною метою. Наприклад, метою в рамках проекту МРГ є 
(а) зміцнення управління за принципом участі 
громадськості (б) покращення якості послуг на місцевому 
рівні. 

• “Процес”, в результаті якого отримуємо “продукт”, якого 
потребує населення

• Громада – група людей, що живе на певній території та 
стикається з однаковими труднощами (наприклад, 
багатоквартирний будинок, вулиця, мікрорайон, село/ 
селище/ поселення)
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Перша фаза Проекту МРГ

Характеристики Проекту
Досягнення

Вплив

Частина II
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Характеристики Проекту

Тривалість: вересень 2007 р. - 6 червня 2011 р.
Територія впровадження : всі області та Автономна 
Республіка Крим;
Цільова група: Сільські громади (села і міста)
Інші бенефіціари: сільські, селищні, міські ради, обласні та 
районні адміністрації, Уряд України
Бюджет: 13,5 млн. євро; фінансується ЄС (89%) та ПРООН (11%); 
2/3 коштів призначені для фінансування мікро-проектів
Виконавець: Програма розвитку ООН у співробітництві з 
місцевими, регіональними та національними партнерами
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Проект МРГ в Львівській області
 

Тривалість: вересеньвересень 20020088 –– 6 6 червнячервня 20112011

Територіальне покриття:
••88 Районів та 4848 Сільські/міські ради з населенням менше 10,000 Цільові 
групи: 4848 Сільські громади представлені 12 59912 599 домогосподарствами

Основна діяльність:

•Підтримка мікро проектів: 5454 мікро проекти вартістю 8.38.366 млн. грн.;

•Пріоритетні сфери - енергозбереження (3535МПМП), водопостачання (3МП3МП), 
охорона здоров’я (14МП14МП), навк.середов. (1МП1МП) та шкільний транспорт
(1МП1МП);

•Розподіл коштів – МРГ (3,9 млн.3,9 млн.), місцевий бюджет (33,98,98 млн.млн.), громада
(0,48 млн.0,48 млн.) приватні спонсори (13 тис.13 тис.)

•Бенефіціари – 9 2439 243 осіб (4974-жінки, 4269-чоловіки)

•Тренінги - 607607 члени громад та 204204 обрані/державні службовці



10

МРГ-I: Основний вплив
 

Виходячи з результатів декількох внутрішніх та зовнішніх 
оцінок, МРГ-І мав істотний вплив в наступних сферах –

• Енергозбереження
• Якість навчання
• Якість охорони здоров’я
• Покращення стану навколишнього середовища
• Поліпшення відносин між громадянами та владою 
• Підвищення соціальної згуртованості
• Створення робочих місць
• Високий попит на розширення Проекту
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Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду, друга фаза

(Проект МРГ-ІІ) :

Виникнення, Мета,
Стратегія, Результати,

Механізм впровадження

Частина – III
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МРГ – II: Виникнення
 

• Успішний досвід МРГ-І
• Високий попит з боку місцевих партнерів МРГ-І (як існуючих, 

так і тих, що не брали участі в Проекті)
• Зростання бідності та безробіття в сільських районах, які 

потребують додаткової допомоги
• Обмежені ресурси, наявні на місцевому рівні;
• Кількість соціальних інфраструктур, що вийшли з 

експлуатації,  в сільських районах все ще дуже великі і 
вимагають негайного відновлення;

• Необхідність пошуку альтернативних джерел енергії;
• Необхідність консолідації механізму, створеного під час МРГ-

І, і використання відповідних можливостей;
• Політика ЄС стосовно розвитку України (NIP 2011-13; Eaр, 

План Асоціації ЄС-Україна);
• Політика ПРООН стосовно розвитку України (Цілі розвитку 

тисячоліття, врядування, енергетика та навколишнє 
середовище, скорочення бідності тощо.)
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МРГ – II: Правова основа
 

• Угода між Урядом України та ЄС від 31 травня 2011 року 
стосовно впровадження МРГ-ІІ в Україні;

• Угода між ЄС та ПРООН про внесок Європейського Союзу для 
спільного фінансування та впровадження МРГ-II від 
03.06.2011 

• Проект МРГ-ІІ відповідає пріоритетам, встановленим Планом 
Асоціації ЄС-Україна

• МРГ-II відповідає пріоритетам ЄС щодо України, як 
відображено в Національній індикативній програмі (НІП) 
України на 2011-2013 роки щодо "сталого розвитку" 

• Угода між ООН та Урядом України від 06.10.1992;
• Угода між ПРООН та Урядом України від 18.06.1993
• Угода між ПРООН та Львівською областю від 11.07.2011
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МРГ-II: Цілі

Головна мета:
Створити сприятливе середовище для сталого
довготривалого соціально-економічного розвитку на
місцевому рівні

Специфічні цілі:
• Сприяння поширенню підходу до управління та сталого 

розвитку, орієнтованого на громаду
• Підвищення енергоефективності на місцевому рівні
• Підтримка створення локально керованих джерел та 

мереж передового досвіду і знань з мобілізації громади 
та спільного врядування
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1. Продовження нарощування потенціалу місцевих громад та місцевих органів влади
для участі в процесі спільного («знизу-вгору») прийняття рішень шляхом утворення
допоміжних структу –

• ОГ (місцевий рівень)
• ФМР (районний рівень)
• ОКР (обласний рівень)
• РЦРГ (районний і обласний рівень);

2. Побудова потенціалу шляхом забезпечення тренінгів і грантів для проведення
місцевих ініціатив;

3. Посилення відповідальності місцевих керівників за здійснення процесу на
місцевому рівні шляхом впровадження за участі бенефіціарів Проекту та
використання відтворення методології, що призводить до сталості отриманих
результатів;

4. Відбір нових претендентів, виходячи з принципів конкуренції та географічного
покриття;

5. Налагодження партнерських відносин, заснованих на готовності до спільного
використання ресурсів;

6. Забезпечення довгострокової сталості принципів, що впроваджуються Проектом
МРГ, за допомогою заходів по управлінню знаннями

МРГ- II: Стратегія впровадження
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МРГ-II: Пріоритетні 
напрями

Соціальна/Комунальна інфраструктура Альтернатив
ні джерела 

енергії

Економічні 
ініціативиОхорона 

здоров’я
Енергія Довкілля Водопоста

чання

ФАПи, 
амбулаторії, 
дільничні 
лікарні

Стандарт
ні заходи 
з 
енергозб
ереженн
я 
будівель

Утилізація 
твердих 
побутових 
відходів, 
каналізаційн
і та 
дренажні 
системи, 
тощо

Питна 
вода, 
мікроіри
гація, 
тощо

Інноваційні 
заходи в 
поширення 
використання 
альтернативни
х/відновлювал
ьних джерел 
енергії, 
збільшенні 
енергоефекти
вності

Сервісні та 
сільськогосп
одарські 
кооперативи, 
інші 
ініціативи.

 

Окрема квотаОкрема квота
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МРГ-II: Перспективний бюджет

• Період Проекту – 4 роки (починаючи з 7.06.2011)

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

• Тренінги та розбудова потенціалу ------------------------ 3.7%
• Гранти на інфраструктурні мікропроекти -------------- 25.5%
• Гранти на інноваційні МП з енергоефективності ----- 30.3%
• Модель відтворення -------------------------------------------- 2.0%
• Сприяння розвитку малого бізнесу ------------------------ 2.7%
• Розробка навчальних програм ------------------------------ 0.6%
• Наочність + управління знаннями --------------------------- 1.4%
• Людські ресурси + відрядження -----------------------------21.0%
• Управління і робота офісу ---------------------------------------2.8%

Загальний бюдже для районів в рамках квоти по відтворенню 
методології складає приблизно US $ 500,000 + вартість тренінгів, 
круглих столів, поїздок та інших видів діяльності.
Бюджет на область залежить від кількості районів, обраних для 
використання квоти.
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Відтворення методолгії МРГ

Мета
Відтворення методології МРГ на національному 
рівні

Cтратегія
• Розвиток спроможності обласних/районних 

партнерів до відтворення методології МРГ;
• Поступове заміщення підтримки з боку 

Проекту підтримкою з боку області/районів
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• Сильний ресурсний центр громад на 
обласному/районному рівнях

• Обласний/районний персонал переймає 
обов’язки координаторів Проекту МРГ;

• Посібники та методички
• Тренінги з розвитку навичок
• Відповідні соціально-економічні програм та 

рішення
• Відповідні механізми фінансування

Інструменти впровадження
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Процес впровадження в рамках відтворення: Процес впровадження в рамках відтворення: 
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУКРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Участь областей – заснована на наступних критеріях – (a) бажання
обласної влади, (б) зобов’язання виділення бюджетних коштів на
відтворення, (в) участь в МРГ-І, тощо. 21 з 25 регіонів отримали
підтримку в рамках квоти по відтворенню.

• Квота районів на область: 0 – 4 райони
• Квота на СР\МР – 4 на район
• Квота на громади – 1 на місцеву раду
• МП квота – 1 на громаду

Критерії відбору районів: Бажання, виділення бюджетних коштів, 
соціально-економічні проблеми, результати роботи протягом МРГ-І
(для старих партнерів)
Критерії відбору СР/МР і ОГ – засновані на рівні соціально-
економічних проблем (особливо, що стосуються пріорітетних 
напрямків діяльності МРГ-ІІ) та результах роботи протягом МРГ-І (для 
старих партнерів)

 



Розподіл витрат

Внесок МРГ ($) до 2,600 (20 800грн)
Внесок МРГ (%) до 20%
Бюджет (всі рівні) Не менше 75%
ОГ Не менше 5%

 

Впровадження (продовж.)

Пріорітетні напрямки
Охорона здоров’я (енергозбереження, оснащення, ремонт тощо у ФАПі)

Водопостачання (побудова або ремонт)

Енергозбереження (вуличне освітлення, енергозберагючі заходи в 
школах/дитсадках)

Навколишнє середовище (утилізація сміття, системи каналізації, тощо)



СР/МР

Проект 
МРГ

Район

ОГ
ОГ

ОГ

Асоціація ОГ

Проектна 
пропозиція

Включення в 
місцевий план 

розвитку

ФМР

Комісія по 
затвердженню

Угода між ПРООН та ОГ 
Затвердження

Включення в 
районний план 

розвитку

Мобілізація громади, планування і затвердження МП

4 МП на район, тобто 1 МП на громаду (СР/МР/ОГ)



• Підтримка механізму “знизу-догори” 
по процесу децентралізованого 
планування
• Забезпечення організаційної, 
технічної та фінансової підтримки ОГ 
•Моніторинг виконання проектів та 
усунення негараздів

Район
(Голови РДА, 

РР, 
департаменти)

Національ-
ний

Відповідні 
міністерства, 

НУО, асоціації

Координаційна 
рада Проекту 

Область
(Голови -
OР/OДA, 
основні 

департаменти)

Форум 
місцевого 
розвитку

Обласна 
координаційна 

рада

Місцеві
СР/МР/ОГ
(голови)

Механізм координації проекту

НУО Бізнес

• Допомога у виконанні проекту
• Координація дій обласних зацікавлених 
сторін
• Координація дій національних 
зацікавлених сторін
• Мобілізація ресурсів на користь проектів 
громад

• Поради та керування щодо 
реалізації проекту

• Допомога в координації на 
національному рівні

Відділ 
керування 
Проектом

Обласний 
підрозділ 

впровадже
ння/ 

Ресурсний 
центр 

громад

Проект представлений на кожному рівні координації

 

Районний 
ресурсний 

центр 
громад



Проект МРГ: Приклад структури

Рада Проекту
(ЄС, ПРООН, Уряд України)

Менеджер 
Проекту 

Забезпечення 
Проекту

Відділ 
розвитку 
громад

Відділ моніторингу
та

зв'язків з 
громадськістю

24 області + АРК
Підрозділи впровадження

Координаційна 
рада 

Проекту

Адміністра-
тивний
відділ

Обласна рада/
ОДА

Районна рада/
РДА

1 відповідальна особа 
від кожної РДА

Фінансовий 
відділ

 

Відділ з 
енергоефе
ктивності та

відновлювальних 
джерел енергії

Відділ 
розвитку 
малого
бізнесу
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Умови партнерства: район та Проект

Проект Районна влада

Підтримка мобілізації цільових громад Забезпечення відповідальною особою для 
повсякденної діяльності по реалізації проекту 

Проведення (разом з відповідальною особою) 
тренінгів для зміцнення потенціалу місцевих 
громад 

Надання допомоги в створенні та реєстрації 
громадських організацій 

Надання технічної підтримки у створенні 
організаційного потенціалу районної влади та 
місцевих рад 

Забезпечення організаційною, технічною, 
фінансовою та матеріальною підтримкою спільних 
проектів громад

Забезпечення надання гранту на мікро 
проекти в  рамках спільного фінансування

Забезпечення формування, управління та 
функціонування ФМР

Надання консультаційної підтримки у 
розвитку сфер управління,соціальної/ 
економічної сфери та навколишнього 
середовища

Допомога в спільному плануванні, у включенні 
планів громад до плану розвитку району

Надання підтримки у спільному та 
децентралізованому процесі планування

Сприяти введеню в експлуатацію та передачі на 
баланс; підтримка громад-бенефіціарів в створенні 
механізму підтримки об’єкту

Залучення ресурсів від міжнародних донорів 
для реалізації спільних проектів 

Створення районного ресурсного центру та 
підтримка його ефективного функціонування 
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МРГ-ІІ: процес виконання 
Проекту в 2012

 

№ Основна діяльність Кінцевий термін

1 Вибір району та підписання Угоди про партнерство січ-бер

2 Призначення відповідальної особи і створення РЦРГ лют-бер
3 Тренінги для відповідальних осіб квітень
4 Відбір сільських/міських рад бер-квіт
5 Відбір місцевих громад квіт-трав
6 Формування ОГ трав
7 Тренінги для членів громад черв
8 Формуванні/посилення ФМР черв
9 Планування громади, схвалення проекту черв-лип

10 Підготовка МП, оцінка, затвердження лип-вер
11 Фінансування, вспровадження, моніторинг МП серп-груд
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Проект “Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду - II”:

Діяльність СР/МР

Частина – IV
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Критерії відбору СР/МР
 

1. Соціально-економічні труднощі
2. Доступ до питної води
3. Доступ до первинної медичної допомоги
4. Ситуація з навколишнім середовищем (наявність і якість

системи обробки відходів)
5. Потенціал енергозбереження (потреба у відновленні  

комунальної інфраструктури) та використання альтернативних 
джерел енергії 

6. Зобов'язання забезпечити організаційну і технічну підтримку 
(делегування відповідальної особи, допомога в технічній підготовці 
документів та в передачі завершених проектів і т.д.)

7. Потенціал до розвитку демонстраційних організацій громад



Процедура відбору СР/МР та 
партнерство

1. Сільські/Міські ради відправлятимуть заявку (згідно до розробленої форми 
заявки) до обласного ресурсного центру у зазначеному форматі 

2. Районна влада надасть до обласного ресурсного центру інформацію про 
соціально-економічний статус СР/МР

3. Обласний ресурсний центр проаналізує всі заявки та проведе рейтингування 
згідно до визначених критеріїв

4. Комітет з відбору СР/МР (в складі: представника ПРООН, відповідальної особи 
від області, представників РДА та РР) відберуть перших 4 СР/МР в основний 
список та принаймні 2 СР/МР – в резервний

Заява Оцінка

ВідбірПартнерство
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Проект “Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду - II”

Додатки

Частина – V
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Деталі організації діяльності Форуму 
Місцевого розвитку

Цілі ФМР
• Забезпечити соціальний, екологічний та економічний розвиток шляхом 

спільного планування та прийняття рішень за участі місцевих громад, а 
також через більш ефективний розподіл фінансових ресурсів

• Надання допомоги в децентралізованому плануванні та 
демократичному врядуванні на регіональному рівні

Структура ФМР
• Голова РДА
• Голова РР
• Голови сільської/міської ради  - партнери Проекту МРГ 
• Голови відповідних департаментів РДА
• Офіційний представник обласного керівництва 
• Голови ОГ – партнери Проекту МРГ
• Запрошені – місцевий бізнес, НУО, зацікавлені місцеві ради, які не беруть 

участі в Проекті
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• Координація реалізації проекту на районному рівні;
• Презентація планів та стратегій розміщення та розвитку району;
• Узгодження планів громади, та їх розміщення в плані розвитку району;
• Визначення пріоритетів розвитку району ; 
• Обговорення та усунення проблем, що виникають у процесі реалізації 

Проекту; 
• Розробка планів залучення технічних і фінансових ресурсів для 

реалізації громадських ініціатив

 

Функції ФМР
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Функції відповідальної особи від районної 
адміністрації

• Розширення партнерства та співробітництва між організаціями громад 
(ОГ) і владою району (в т.ч. сільською/міською радою, Районною Радою, 
РДА) для впровадження проектів громад;

• Робота з громадами, місцевими радами та районною владою по інтеграції 
місцевих потреб, пріорітетів та ініціатив в плани розвитку вищого рівня в 
регіоні; 

• Надання допомоги в створенні/функціонуванні ФМР;
• Надання допомоги ОГ в підготовці технічної документації, МПП та в 

процесі їх затвердження  ФМР та відповідними департаментами;
• Членство в комітеті перевірки якості та моніторингу для ефективного 

процесу впровадження МП;
• Координація з відповідними департаментами, місцевою владою та 

спонсорами для своєчасного виділення ресурсів
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Функції відповідальної особи 

• Допомога в громадському контролі / введенні в експлуатацію МП, що 
спільно фінансується Проектом МРГ і місцевим бюджетом із своєчасним 
прийняттям на баланс та створенням відповідного механізму підтримки 
життєдіяльності об’єктів;

• Допомога в організації особливих подій, присвячених   ООН, та 
тематичних подій ЄС/ПРООН в регіоні; 

• Допомога в організації візитів донорів, в проведенні ознайомлення 
донорів з результатами діяльності у районі; 

• Підтримка зв’язку між Проектом і РР/РДА; 
• Участь в тренінгах та семінарах по обміну досвідом;
• Виконання інших обов’язків та функцій у відповідності до потреб 

Проекту
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Обласна координаційна рада
Структура ОКР
• Голова/заступник Голови Обласної державної адміністрації
• Голова/заступник Голови Обласної ради
• Голова Форуму місцевого розвитку в області
• Основні департаменти Обласної державної адміністрації
• Відібрані НУО та представники комерційних структур
• Обрані голови сільських рад та міських рад (з бенефіціарів)
• Голови ОГ
• Представник проектів ПРООН, що фінансуються в області
• Інші запрошенні (за необхідності)
Функції ОКР
• Координація фінансування та виконання проекту відповідно до пріоритетів 

соціально-економічного, екологічного розвитку України
• Допомога у залученні та участі національних партнерів
• Забезпечення належної поінформованості регіональних та місцевих органів влади
• Стратегічні поради по впровадженню Проекту
• Допомога у використанні результатів проекту в національній стратегії та політиці 

розвитку 

 



Операційний планОпераційний план
БерезеньБерезень--грудень 2012 рокугрудень 2012 року

Старт Проекту МРГ у районах, дати

Назва
Семінар/

Старт з відбору
громад  (7 днів)

Завершення 
прийому 

заявок

Формування комісії 
з відбору сіл, створ. 

ФМР

Відбір та 
оголошення 

результатів, ЗМІ

ДрогобичДрогобич

ЗолочівЗолочів

СокальСокаль

РадехівРадехів
за 2-3 дні після старту.проекту за 2 дні після заверш.прийому

 



Операційний планОпераційний план
БерезеньБерезень--грудень 2012 рокугрудень 2012 року

Впровадждення проекту МРГ в районах

планування до 
кінця 2012р.

Сума коштів з 
бюджету

Кіл-сть поданих 
МП громад

Кіл-сть розпочатих
МП громад

К-сть публікацій 
в ЗМІ

ДрогобичДрогобич

ЗолочівЗолочів

СокальСокаль

РадехівРадехів
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Дякую Вам
КоординаторКоординатории
Львівського                                                  Львівського                                                  
обласного ресурсного центру громадобласного ресурсного центру громад

м.Львів, вул.Огієнка, 18а, 5 пов. Офіс 507 м.Львів, вул.Огієнка, 18а, 5 пов. Офіс 507 

••Юрій Грицевич,Юрій Грицевич, (067) 742 72 82(067) 742 72 82

••Ігор Назар,Ігор Назар, (050) 386(050) 386--9191--73 73 

••Ірина Галайко,Ірина Галайко, (050) 416(050) 416--3131--2929


