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Рівненська обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 17.06.2014 № 1194 про обласну 
програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на 2014-2019 роки 
інформуємо наступне.

В рамках III фази Проекту ЄС/ПРООН за сільським компонентом 
у 8-ми відібраних районах (Корецький, Володимирецький, Млинівський, 
Костопільський, Дубенський, Березнівський, Острозький та Демидівський) області 
реалізовується 32 проекти з покращення соціальної інфраструктури на селі 
загальною вартістю понад 13,0 млн.грн.

В рамках реалізації обласної програми «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» у 2016 році з обласного бюджету виділено 350,0 тис. гри. на 
співфінансування 5 мікропроектів громад, а саме:

- «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в Копитівському навчально- 
виховному «ЗОНІ І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» в с. Копитів 
Корецького району Рівненської області» Річицько сільської ради Корецького району 
(завершено роботи);

- «Реконструкція вуличного освітлення вул.Молодіжна, Лесі Українки, 
Набережна /села Малеве Демидівського району» Малівської сільської ради 
Демидівського району (завершено роботи);

- «Реконструкція системи водопостачання с. Оженин» Оженинської сільської 
ради Острозького району (в стадії реалізації);

-«Комплексна термомодернізація приміщення фельдшерсько-акушерського 
пункту в с.Пеньків Костопільського району Рівненської області (капітальний 
ремонт)» Пеньківської сільської ради Костопілького району (завершено роботи);

-«Капітальний ремонт центру надання адміністративних послуг Миляцької 
сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (завершено роботи).

При цьому, необхідною умовою зберігається участь місцевих бюджетів та 
громад у співфінансуванні кожного мікропроекту відповідно до такого бюджетного 
розподілу: Проект МРГ -  75 % (не більше 10 тис. дол. США), місцеві бюджети 
(обласний, районний, міський/сільський/селищний) -  не менше 20%, об'єднання 
громадян -  не менше 5% грошової участі.

Для координації роботи громад у кожному з відібраних районів створено 
районні ресурсні центри.
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В рамках програми підтримки об’єднаних територіальних громад, що 
впроваджується за проектом «GIZ» у 2016 році Проект ЄС/ПРООН схвалив новий 
напрямок діяльності -  підтримка створення та діяльності ЦНАПів. Миляцька 
сільська рада об’єднаної територіальної громади отримала можливість 
реалізувати пілотний проект «Створення Центру надання адміністративних послуг 
для Миляцької сільської ради (реконструкція приміщення, технічне й програмне 
оснащення)».

Загальна вартість проекту становить 1285,9 тис.грн., в тому числі 
677,3 тис. грн. отримано в рамках грантової угоди з проектом ЄС/ПРООН, 
519,8 тис. грн. -  кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних громад, 50,0 тис. грн. -  з обласного бюджету 
в рамках реалізації програми «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» на 2014- 
2019 роки, 38,8 тис. грн. -  кошти бюджету Миляцької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади.

В рамках Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в 
2015 році започатковано новий напрямок діяльності -  міський компонент. Шляхом 
конкурсного відбору від Рівненської області визначено -  м.Костопіль та м.Дубно.

Основними завданнями Проекту в містах є сприяння ораганам місцевого 
самоврядування та місцевим громадам у реформуванні відносин у житловому 
секторі, створенні та розвитку ОСББ, реалізації проектів в будинках, де 
функціонують ОСББ, реалізації заходів з підвищення енергоефективності будинків.

Процедура фінансування: проект МРГ -  50 %, місцевий бюджет -  45 %, 
громадські організації -  5 %.

На сьогоднішній день завершуються роботи:
- по м.Дубно -  7 мікропроектів (5 ОСББ -  капітальний ремонт даху, 2 -  

капітальний ремонт в школах).
Разом з тим, запроваджується 1 мікропроект з розвитку міст «Smart city» 

(запровадження електронного голосування, on-line трансляції). Загальна вартість 
проектів становить 4,97 млн. грн.

-по м.Костопіль -  5 мікропроектів (2 ОСББ -  утеплення фасаду, 1 ОСББ та 
ДНЗ -  капітальний ремонт даху, 1 ДНЗ -  встановлення вікон). Загальна вартість 
проектів становить 3,8 млн. грн.

Впровадження обласної програми «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» відбувається згідно затверджених завдань та заходів з її реалізації.

Наступна інформація про хід виконання рішення обласної ради від 17.06.2014 № 
1194 про обласну програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на 2014- 
2019 роки буде надана у січні 2018 року.
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