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СТОР. 1 

Річні звіти ЗУРЦ у період 2016-2018 років 

 

Пор

. № 

Сума 

гранту за 

рік 

подання 

звіту  

Рік 

(роки) 

викона

ння 

проект

у 

Донор проекту Інформація про проект 

2016 

1 USD 

39750 

2014-

2016 

Фонд демократії 

ООН 

Школа демократичних правил і 

процедур для місцевого самоврядування 

2 EURO 

299601 

2016-

2018 

Європейський 

Союз 

Метою проекту «Громадський пояс 

Донбасу» є посилити роль 

громадянського суспільства у сприянні 

проведення демократичних реформ на 

території Донецької та Луганської 

областей 

3 EURO 

50106 

2015-

2016 

ЄС, Міжнародна 

організація з 

Міграції 

Всебічна стабілізаційна підтримка 

переміщених осіб та постраждалого 

населення в Україні 

4 UAH 

170500 

2015-

2016 

Східна Європа Проект «Нові громади на карті 

Львівщини» покликаний допомогти в 

об’єднанні двом громадам Львівської 

області (Нове Місто та Вузлове) у рамках 

реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в 

Україні 

5 USD 

130860 

2016 UNDP (Advisors) Оганізації надання малих грантів для 

зміцнення організаційних структур  в 

органах влади Донецької та Луганської 

областей. 
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6 USD 

75000  

2016-

2018 

Фонд Чарльза 

Стюарта Мотта 

Програма інвестиційного розвитку  

 

2017  

1 EURO 

264930 

2016-

2018 

Європейський 

Союз 

Метою проекту «Громадський пояс 

Донбасу» є посилити роль 

громадянського суспільства у сприянні 

проведення демократичних реформ на 

території Донецької та Луганської 

областей 

2 USD 

65020 

2017-

2019 

Агентство США 

з міжнародного 

розвитку 

(USAID) 

Підвищення позитивного ефекту від 

проведення адміністративно-

територіальної реформи в Україні через  

розвиток та зміцнення потенціалу 

ініціативних груп об’єднаних громад  

Тернопільської області, які беруть 

участь у програмі DOBRE шляхом 

надання актуальних послуг, організацію 

обміну кращими практиками та надання 

висококваліфікованої експертної 

підтримки. 

3 USD 23 

936 

2017 Світовий банк Моніторинг здійснення процедур 

закупівель у Львівській та Закарпатській 

областях в рамках "Поліпшення охорони 

здоров’я на службі у людей" 

4 USD 

75000 

2016-

2018 

Фонд Чарльза 

Стюарта Мотта 

Програма інвестиційного розвитку 
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2018  

1 EURO 

91736 

 Європейський 

Союз 

Метою проекту «Громадський пояс 

Донбасу» є посилити роль 

громадянського суспільства у сприянні 

проведення демократичних реформ на 

території Донецької та Луганської 

областей 

2 USD 

84890 

2018 UNDP (Advisors) Оганізації надання малих 

грантів/стипендій для зміцнення 

організаційних структур та надання 

допомоги щодо покриття дефіциту 

кадрів в Донецькій та Луганській 

обласних військово-цивільній 

адміністраціях та обласних державних 

адміністраціях (надалі Донецька та 

Луганська ОВЦА-ОДА) 

Мета: 
Сприяння відновленню і покращенню 
функціонування Донецької та Луганської 
облдержадміністрацій в питаннях 
формування політики, загального 
управління та надання послуг 

Завдання: 
Здійснити оцінку потреб у радниках 
(визначити не менше трьох напрямків 
роботи, які потребують підсилення 
кваліфікованими працівниками) при 
головах в Донецькій та Луганській 
облдержадміністраціях. 
На базі отриманої інформації, у співпраці 
з адміністраціями, визначити кількість 
осіб-радників для надання стипендій та 
сформувати по кожному з радників 
посадову інструкцію, в якій буде 
визначено основні завдання, обов’язки 
та повноваження, а також визначити 
перелік професійних вимог до 
кандидатів на вакантні посади. 
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З метою відбору кандидатур радників 
оголосити та провести конкурс в рамках 
програми залучення радників. 
Підписати угоди та, за здійснені 
радниками послуги, надати малі 
гранти/стипендії з грантового фонду 
(наданого ПРООН) залученим фахівцям 

 

3 EURO 

63952 

2018-

2021 

Європейський 

Союз 

CowBoyky: Український Дикий Захід 

Стимулювання сталого місцевого 

економічного розвитку Новоміської ОТГ 

у Львівській області через розвиток та 

промоцію місцевої туристичної 

інфраструктури під брендом 

“COWBOYky”. 

1 травня 2018 року Західноукраїнський 
ресурсний центр спільно з основним 
партнером Новоміською сільською 
радою (Старосамбірський район, 
Львівської області) розпочав реалізацію 
проекту «Ковбойки: Український дикий 
захід», який частково фінансується з 
коштів Європейського Союзу. Тривалість 
проекту – три роки. 
Основна ціль проекту – стимулювання 
сталого місцевого економічного 
розвитку на території об’єднаної 
громади Nove Misto шляхом розробки та 
просування місцевої туристичної 
інфраструктури під брендом 
“COWBOYky” 
 
З метою навчання у Школі на 
конкурентній основі будуть набиратися 
групи слухачів відповідно до предмету їх 
зацікавлення. Кожен слухач 
проходитиме курс навчання й 
складатиме іспит, після чого вони 
отримуватимуть відповідний сертифікат. 
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Ми не виключаємо, що протягом 
реалізації проекту виникне необхідність 
розробити та впровадити додаткові 
курси підготовки. Для цього ми 
закладаємо у проект гнучку систему 
підготовки та відповідний бюджетний 
резерв, що дозволить нам швидко 
реагувати на потреби підготовки, що 
виникають. Підготовка матиме 
теоретичну і практичну частини. 
Слід зазначити, що проектом 
передбачено впровадження програм 
розвитку молочно-м’ясного скотарства, а 
також програми розвитку рослинництва. 
Школа МЕР стане базою підготовки за 
цими програмами, учасники цієї 
програми проходитимуть підготовку у 
Школі. 
Родзинкою Проекту буде стилізований 
під Американський Дикий захід паровий 
локомотив та два вагони, що 
доставлятиме туристів із Самбора до 
місця призначення у Нове Місто. 
 

4 UAH 

357200 

2018-

2019 

ULEAD with 

Europе 

Бюджет участі, як інструмент розвитку 

громади  

Мета проекту: підвищити рівень участі 
громадян 9 ОТГ Західної України у 
прийнятті рішень через запровадження у 
цих громадах бюджету участі. 
Головною проблемою на вирішення якої 
спрямовано заходи нашого проекту є 
низький рівень впливу громадян на 
прийняття рішень, яка залишається на 
жаль актуальною для багатьох 
новостворених ОТГ України. Ми 
вирішили зосередитися на такій сфері, як 
запровадження моделі «бюджету участі» 
, відповідно до якої забезпечується 
участь жителів будь якого населеного 
пункту у прийнятті рішення щодо 
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розподілу певного відсотка видаткової 
частини бюджету шляхом подачі 
проектних заявок та визначення 
переможців через забезпечення 
відкритого голосування місцевими 
жителями. 
Проект реалізовується у 9 громадах 
Західної України, які обрані на 
конкурсній основі: Рудківська ОТГ 
(Львівська область), Тячівська ОТГ, 
Перечинська ОТГ (Закарпатська 
область), Колиндянська ОТГ 
(Тернопільська область), 
Привільненська ОТГ (Рівненська ОТГ), 
Любешівська ОТГ, Вишнівська ОТГ 
(Волинська область), Олевська ОТГ, 
Любарська ОТГ (Житомирська область). 

Результати проекту: У 9 ОТГ Західної 
України впроваджено громадські 
бюджети: затверджені Положення про 
бюджети участі, створені відповідні 
Координаційні ради, виділено 1-5% від 
обсягу  власних надходжень до бюджету 
ОТГ. У 8 ОТГ мешканцями громад 
подано 64 проекти на конкурс бюджету 
участі. 

Довгострокові результати проекту: 

Налагоджено довіру та ефективну 

співпрацю між ОМС та мешканцями; 

Підвищено активність місцевих жителів; 

Мешканці громади відчули що можуть в

пливати на бюджетну політику в громаді

. 
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5 UAH 1 740 

545 

2018 Ministry of 

Foreign Affairs of 

the Czech 

Republic 

Активізація зусиль місцевих громадських 

організацій у сфері вирішення 

екологічних проблем у громадах через 

підтримку 14 громадських ініціатив, 

ініційованих місцевими громадськими 

організаціями і спрямованими на 

вирішення екологічних проблем на 

об’єктах природо-охоронного фонду у 

чотирьох областях України. 

Підтримати 14 громадських ініціатив 

ініційованих місцевими громадськими 

організаціями і спрямованих на 

вирішення екологічних проблем на 

*об’єктах природо-охоронного фонду у 

чотирьох областях України. 

Проект спрямований на активізацію 

зусиль місцевих громадських організацій 

у сфері вирішення екологічних проблем у 

громадах, які межують, або мають на 

своїй території об’єкти природо-

охоронного фонду на території чотирьох 

областей України (Донецька, Луганська, 

Івано-Франківська, Закарпатська). 

Відібрані на конкурсній основі 14 

організацій, реалізують 14 мікро-грантів 

з вирішення екологічних проблем на 

об’єктах природо-охоронного фонду 

даних областей. Орієнтовна тематика 

мікро-грантів: ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ; облаштування 

туристичних зон і джерел води; 

збереження місцевих пам’яток природи; 

запобігання екологічним лихам; 

запобігання знищенню рідкісних рослин 

та дерев; навчально-просвітницькі 

заходи з громадами; та інші. 

Результати проекту: реалізовано 14 

мікро-проектів, які позитивно вплинули 
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на екологічну ситуацію на об’єктах 

природо-охоронного фонду України; 

просвітницькими кампаніями, які будуть 

елементом 14 мікро-проектів буде 

охоплено більш ніж 140 тис. осіб; знято 

відео-фільм про результати реалізації 

мікро-проектів, через який буде 

поширено успішний досвід реалізації 

місцевих екологічних ініціатив. 

*природні та біосферні заповідники, 

національні та регіональні ландшафтні 

природні парки, заповідні урочища, 

пам’ятки природи, ботанічні сади, 

дендрологічні та зоологічні парки, 

парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва та інші. 

6 USD 

178174 

2018 Агентство США 

з міжнародного 

розвитку 

(USAID) 

«Голос громади в місцевому 

самоврядуванні» в Тернопільській 

області 

В рамках Програми «Децентралізація 

приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE), що виконується 

міжнародною організацією Глобал 

Ком’юнітіз (Global Communities) та 

фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) Фонд 

розвитку громадських організацій 

«Західноукраїнський ресурсний центр» є 

виконавцем проекту «Голос громади у 

місцевому самоврядуванні» в 

Тернопільській області. 

Метою DOBRE є створення можливостей 
зростання нових ОТГ і водночас 
мотивування їх бути моделями для інших 
громад, які працюють над об’єднанням. З 
огляду на це ЗУРЦ, опираючись на свій 
багаторічний досвід у сфері розвитку 
громад, співпраці з органами місцевого 
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самоврядування, а також на досвід 
роботи з ОТГ має можливість в 
найкращий спосіб надавати підтримку та 
розвивати спроможність місцевих 
громадських об‘єднань й ініціативних 
груп у налагодженні ефективної 
співпраці між громадянами та місцевою 
владою, сприяти розвитку ОТГ загалом, 
використовуючи інструменти розвитку 
громади, розробляючи плани 
стратегічного розвитку та надаючи 
експертну підтримку в їх сталій 
реалізації 

 

 

7 USD 25176 2018 Агентство США 

з міжнародного 

розвитку 

(USAID) 

Місцевий економічний розвиток в 

Тернопільській області  

 

 


