
 
Мета проекту: створення належних умов для 
сталого розвитку сільських громад в умовах 
проведення децентралізації в Україні за допо-
могою створення ресурсних центрів на базі 
сільських бібліотек. 
 
 
Партнери проекту: 
 

 Богородчанська районна рада 

 Івано-Франківської області   

 Відділ культури, національностей та     релігії 

Богородчанської райдержадміністрації Івано-

Франківської області 

 Програма «Бібліоміст»  

 Івано-Франківське регіональне відділення 

Всеукраїнської асоціації сільських та селищ-

них рад 

 Старобогородчанська об’єднана  територі-

альна громада (Старобогородчанська та Ни-

вочинська сільські ради) 

 Яблунська сільська рада 

 Підгірська сільська рада 

 Горохолинська сільська рада 

 Солотвинська селищна рада 

Вступний семінар, 23 вересня 2015 р.  
смт.Богородчани 

Стажування-навчання, 9-11 жовтня 2015 р. 
м.Виноградів Закарпатська область 

Навчання в Богородчанському районі 

Стажування-навчання, 11-13 січня 2016 р. 

м. Львів та м. Жовква 



Результати проекту: 

 

 24 особи ознайомлено з досвідом роботи агенцій 

розвитку в Закарпатській та Львівській області. 

 60 осіб отримали знання з основ проектного  

   менеджменту та фандрейзингу. 

 Учасниками навчань підготовлено  

   13 мікропроектів. 

 Реалізовано 3 мікропроекти (дитячий майданчик в 

с.Підгір’я, ремонт cвітлиці Нивочинського  

    сільського клубу та облаштування котельні  

    Старобогородчанської АЗПСМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 мікропроектів в смт. Солотвин буде завершено 

після реалізації проекту. 

 Яблунською сільською радою підготовлено проект 

на конкурс для отримання фінансування за  

    рахунок коштів Державного фонд регіонального  

    розвитку. 

 2 місцевими радами затверджено положення  

    щодо реалізації місцевих ініціатив. 

 Придбано фотоапарат, лазерний принтер та  

    ноутбук для громадської організації «Агенція  

    розвитку громад Богородчанського району». 

 Висвітлено діяльність проекту в ЗМІ (інформаційні 

ролики на ОТБ «Галичина» та  публікації в  

   друкованих ЗМІ). 

 

Проект  
«Ресурсні центри на базі сільських бібліотек – 

«Острів надії»  
громади та місцевої влади 

для реалізації місцевих ініціатив» 
 
 

в рамках проекту 
«Українська регіональна платформа  

громадських ініціатив», який впроваджується  
БФ «Центр громадських ініціатив» 

 (м.Перечин, Закарпатська область)  
у партнерстві з  

ГО «Жіночі перспективи» (м.Львів)  
за фінансової підтримки 
 Європейського Союзу,  

Представництво в Україні. 

2016 рік 

Громадська організація  
«Агенція розвитку громад  
Богородчанського району» 

 

Дата реєстрації - 15 червня 2015 року 

 

Адреса: 77701, вул. Шевченка, 65, 

смт.Богородчани, Івано-Франківська область  

agenciargbr@gmail.com 

 

Місія: задоволення та захист законних соціальних, 

економічних, творчих, духовних та інших спільних 

інтересів громадян шляхом сприяння місцевому та 

регіональному розвитку, розвитку місцевого   

самоврядування 

 

Цілі організації: 

 

 сприяння розробці, актуалізації та впровадженню 

Стратегії розвитку - Богородчанського району, 

стратегій розвитку окремих громад та планів  

     щодо їх реалізації; 

 сприяння підвищенню рівня обізнаності місцевої 

громади у питаннях регіонального та місцевого 

розвитку; 

 сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства; 

 сприяння розвитку внутрішньорегіонального, 
міжрегіонального та міжнародного  
співробітництва. 

 

 

 
«Цей документ здійснений за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. Зміст цього документу є одноособовою 

відповідальністю громадської організації «Агенція розвитку  

громад Богородчанського району» і за жодних обставин не може 

вважатись як такий, що відображає позицію  Європейського  

Союзу». 

mailto:agenciargbr@gmail.com

