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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Дорога громадо! 
Шановні члени ГО Асоціація «Відродження Грицева»! 

 

Хочу подякувати Вам за те, що 
кожного дня Ви робите маленькі і великі 
добрі справи, і таким чином збільшується та 
міцнішає наша велика родина однодумців. 

Так, ми всі різні. Але саме в цьому 
сила нашої ГРОМАДИ, а ще – в умінні 
знайти шлях до кожного серця, в розумінні 
один одного і в бажанні разом досягати 
успіху.  

Без Вас, таких небайдужих, активних і 
талановитих, не було б громадської 
організації Асоціація «Відродження 
Грицева». 

Позаду – ще один рік, насичений 
подіями, заходами та перемогами. Хтось із 
вас пожертвував частинку добра і теплоти, а 
хтось прийняв участь у виконанні доброї 
справи чи акції, зробивши ще один крок 
назустріч своїй мрії. 

З 2011 року ми стали на шлях 
перетворень і впроваджуємо свою діяльність як «Фонд громади», - організацію нового 
формату діяльності для громадських інституцій в Україні.     

Цей шлях є непростим, проте для нашої організації він складається сприятливо. Це 
завдяки нашій з Вами спільній діяльності.  

Що буде далі - теж залежить від нас самих.  

Наша головна мета – згуртувати таку громаду, де всім нам буде добре жити і цікаво 
співпрацювати. Крок за кроком ми намагаємося зробити благодійність більш простою і 
привабливою для людей, аби створити для них можливість здійснити ті зміни, які 
вони хочуть бачити.  

Дякуємо усім тим, хто з нами співпрацював: донорам, партнерам, колегам, друзям, 
однодумцям, добровільним помічникам.  

Завдяки Вашій допомозі ми і надалі  можемо здійснювати нашу діяльність.  

Через добро і працю – до добробуту! 
 

З повагою, Василь Джурабаєв 
президент ГО Асоціація «Відродження Грицева» 

Видання стало можливим завдяки ІСАР «Єднання»                                                      
за фінансової підтримки Фонду ім.Ч.С.Мотта 
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ПРО НАС 
 

Асоціація “Відродження Грицева” - неприбуткова громадська 
організація, створена 24 грудня 1998 року в селищі Гриців 
Шепетівського району Хмельницької області для впровадження та 
розповсюдження  досвіду Програми Розвитку Сільської Громади.  
Активними членами організації на сьогодні є п’ятдесят дві особи. 

 

ДЕВІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

              «ЧЕРЕЗ ДОБРО І ПРАЦЮ – ДО ДОБРОБУТУ!» 
 

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ 
          Підтримати ініціативу кожного, створити умови для творчої самореалізації 
особистості, збудувати сільську громаду як основу морального і економічного 
відродження України.  

БАЧЕННЯ 
          ГО Асоціація «Відродження Грицева» - це організація, яка динамічно 
розвивається і постійно вдосконалюється; об’єднує команду однодумців, створює 
можливості для їх самореалізації. Разом ми досягаємо кращих результатів, 
керуючись загальнолюдськими цінностями та принципами. 

МІСІЯ 
Покращення життя мешканців Грицева та Корпилівки шляхом здійснення 

філантропічної діяльності. 
Ми прагнемо стати Фондом Громади Першого вибору, радником і помічником, 

фондом громади, який розуміє потреби громади, проблеми та інтереси місцевих 
мешканців та пропонує ефективні рішення. 
 

ХТО МИ?  
 Люди, які демонструють принциповість, повагу і командну роботу. Люди - 

сповнені енергії, ентузіазму та рішучості, необхідної справжнім лідерам, які 
живуть в громаді. 

 Люди, які будують відносини на основі правильних вчинків, розвивають 
філантропію в громаді. Наші цінності визначають нашу поведінку.    

 Ми переконані, що САМІ люди повинні бути залучені в розв’язання ВЛАСНИХ 
проблем. 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 розвиток благодійності в громаді; підтримка громадських ініціатив; 

 навчання лідерів сільських громад; 

 передача (обмін) напрацьованого досвіду; 

 реалізація проектів, програм, організація та проведення конкурсів міні-грантів, які 
спрямовані на покращення життя в громаді та важливих проблем; 

 створення спеціального грошового фонду, в якості джерела постійного 
фінансування ініціатив в громаді, шляхом залучення благодійних пожертв від 
різноманітних донорів, включаючи місцевих жителів. 
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OVERVIEN 
 

The Hrytsiv Revival Association is a non-profit organization focused on 
rural community development.  It was formed on December 24, 1998 in 
the village of Hrytsiv in the Khmelnitsky region of western Ukraine and 
has fifty-two active members.  
 

 

MOTTO 
 

              «Improve community welfare by working together!» 
 

MISSION  
          
           To work at the rural community level through public-involved initiatives that will 
improve social and economic conditions.  
           Our mission is to improve the lives of Hrytsiv  residents by the way of  carrying out 
philanthropy. We aim to become the First Choice’s Community Foundation, adviser and 
assistant, the one which understands community needs, problems and interests of local 
villagers and offers effective solutions. 
 

VISION 
          The Hrytsiv Revival Association’s vision is to continue to expand by adding like-
minded members who are motivated and dedicated to working together to help the local 
community grow stronger and healthier. The Association also aims to become a First 
Choice Community Foundation devoted to understanding community needs and offering 
effective solutions. 
 
 

WHO WE ARE?  
 

 Association members are energetic, enthusiastic, and determined to lead change in 
the community.   

 Members strive to build sustainable relationships, demonstrate respect for others, 
and are committed to a team approach.   

 Team members include those receiving help as the Association is convinced that the 
people receiving assistance should be involved in solving their own problems. 
 

KEY ACTIVITIES 
 

 Support community initiatives 

 Design and develop charitable activities 

 Train leaders of rural communities 

 Implement projects, programs, and mini-grant competitions which are focused on 
improving community life and problem resolution 

 Fundraise to build a sustainable reserve for funding initiatives 

 Exchange and network between projects, participants and communities 
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ПРО ФОНД ГРОМАДИ 
Фонд громади - це неурядова благодійна (громадська) організація, 

призначення якої полягає в підвищенні якості життя громади, на території якої 
поширюється її діяльність.  

Фонд громади визначає потреби місцевої громади, заохочує благодійні 
пожертви і накопичує кошти, з яких надають гранти на впровадження ініціатив з 
вирішення соціально важливих місцевих проблем. 

 
 

КОРОТКО ПРО НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ: 
Починаючи з 1999 року ГО Асоціація «Відродження Грицева» реалізувала 

більше 10 проектів, які були підтримані міжнародними донорами. Серед них: проект 
“Вислуховування” (ACDI/VOCA, м.Київ, м. Банська-Бистриця, Словакія); “Школа 
Демократії та Розвитку” (Творчий Центр Каунтерпарт, м.Київ); “Центр підтримки  
сільського туризму” (Польсько-Американо-Українська Ініціатива про Співпрацю, м. 
Київ); “Впровадження кластерної моделі для активізації місцевого розвитку в 
північних районах Хмельницької області” (Фонд Євразія, м.Київ), «Фонд Підтримки 
Місцевих Ініціатив» (фонд ім. Стефана Баторія, Польща). 

Асоціація «Відродження Грицева» – організатор багатьох акцій та подій, які 
вже стали масовими та традиційними:  фестиваль «Я люблю тебе, мій Гриців!», акції 
«Ми – діти природи»; «Зробимо Гриців чистим!», «Посади дерево!», «Подарунок від 
Святого Миколая» та інші.  

З 2000 року ми сім разів організовували та проводили конкурси міні-грантів 
за підтримки місцевих благодійників та донорів (Фонд ім. Стефана Баторія, Варшава, 
Польща, Фонд Євразія,  Фонд підтримки демократії, відділ преси, культури та освіти 
Посольства США в Україні, ХРБФ «Зміцнення громад»).  Результат такої діяльності – 
більше восьмидесяти реалізованих ініціатив, спрямованих на покращення життя 
нашої громади.  

З 2011 року ГО Асоціація «Відродження Грицева» працює як фонд громади і 
є учасником програми Школа Фондів Громад за підтримки ІСАР «Єднання» та  
фінансування Фонду Ч.С.Мотта. 

2013 рік для нас був яскравим та насиченим на події. Ми були обрані до 
складу громадської ради при Хмельницькій ОДА, стали учасниками ІІ-го Форуму з 
організаційного розвитку (м.Київ) та IV Конференції Фондів Громад України, 
продовжили роботу по проекту «Гриців – територія розвитку» (АХАЛАР, м.Чернігів)», 
налагоджували міжнародну співпрацю під час Форуму «Свентокшинське - Поділля 
2013» (м.Кєльце, Польща), отримали фінансову підтримку на посилення своєї 
організаційної спроможності (ІСАР «Єднання» та  фінансування Фонду Ч.С.Мотта).  

ГО Асоціація «Відродження Грицева» стала співзасновником Асоціації 
Фондів Громад України (25 грудня 2013 року, м.Ворзель). 

А ще були проекти, програми, акції («Зробимо Гриців чистим!», «За 
здоровий Гриців!», «Ніхто не забутий – ніщо не забуто», ІІІ Конкурс дитячої творчості, 
XV фестиваль «Я люблю тебе, мій Гриців!», «Подарунок від Святого Миколая», збір 
пожертв на лікування для Мисика Максима)  при плідній співпраці з організаціями  
та установами селища, приватними підприємцями та благодійниками.  
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COMMUNITY FUND  
           The Association was involved in a pilot project, sponsored by ISAR, to establish a 

Community Fund.  The Fund is non-governmental charitable (public) organization, which 

is designed to improve the quality of community life in the region.  The Community Fund 

works to determine the needs of the local community; encourages donations; and 

accumulates funds that are disbursed as community development grants.   

PROJECTS  
            Since 1999, the Hrytsiv Revival Association has successfully completed more than 

10 projects that have been supported by international donors.  Five are listed below: 

Project Name Donor 

Listening Project ACDI/VOCA, Kiev, Banska Bystritsa , Slovakia 

School of  Democracy and Development EU-US Transatlantic CSI Programme for 

Ukraine, Counterpart Creative Center , Kyiv 

Support Center of Rural Tourism Poland-America-Ukraine Cooperation 

Initiative PAUSI 

Implementation of a Cluster Model for 

Local Development in the northern 

Khmelnitsky Region 

Eurasia Foundation, Kyiv 

Foundation of Local Initiatives  Stefan Bátory Foundation, Poland 

The Association has created several annual events that have become local traditions, for 

example: 

 I Love You, My Hrytsiv Festival 

 We Are the Children of Nature 

 Let’s Make Hrytsiv Clean 

 Plant a Tree! 

 A Gift From St. Nicholas 

            Since 2000, the Association has organized seven mini-grant competitions for local 

initiatives.  Donors include The Stephen Báthory Foundation, Warsaw; Eurasia 

Foundation; US Embassy Democracy Support Foundation; and the Khmelnitsky Regional 

Charitable Foundation.  The funded mini-grants included 80 initiatives aimed at improving 

community life. 

            Since 2011, the Association has served as a Community Foundation School and has 

been an active participant of the Community Foundation School Program with support 

from the Mott Foundation and ISAR. 



 

    8 
 

ГО Асоціація «Відродження Грицева» 

Звіт 2013 

НАШІ ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ 
Дякуємо донорам нашої організації за довіру, партнерам – за плідну співпрацю. 

Особлива подяка – окремим людям, які підтримували діяльність ГО Асоціація 
«Відродження Грицева»: Старий В.П., Мацюк Л.Р., Михальчишин А.О., Кравчук В.В., 
Печонка С.В., Ганаба М.Д., Бондар Є.М., Дубина О.П.,  Філюк С.А., Мисик Л.І.,  
Ейсмонт М.В., Ейсмонт С.А., Пилипчук О.А., Пшенична З.Г., Заверуха М.М.,        
Заверуха Н.В., Паламарчук В.Ю., Поліщук В.Ф., Шевченко С.С., Макуха І.В.,             
Макуха В.А., Духович В.А., Соловйов Ю.Л., Москалюк О.В., Тіфенбах Л.В.,                    
Горбач О.М., Колесник С.П., Джурабаєв Р.Ю., Пузирьов В.М., Слісарук В.М., Драч О.С., 
Сова І.В., Літнарович Л.Р., Гаврилюк А.М., Коханівська Н.І.,  Джурабаєва М.В., 
Джурабаєв В.С., Міщенко Н.В., Міщенко В.П., Гнатюк Н.В., Коваль Д.В., Дубина В.Р., 
Каплун Ю.В., Конишева Л.М., Градомський В.В., Харусь Є.Т., Харусь О.Г., Буркун М.М., 
Куліш О.В., Доманський О.А., Плахтій В.Є., Джурабаєв Ю.С., Шампаніна П.С.,               
Чирков В.Г., Дубина Ю.Д., Сампір Ю.П., Карп’юк О.П., Стецюк Т.О., Ковальський В.А., 
Слюсар О.М., Гаврилюк М.О., Володіна Н.К., Михайлюк П.А., Слюсарчук Ю.В., 
Самойлюк З.І. 

Окрема подяка ТОВ «РІФ-1» та сеньйору Фабіо Регоза за благодійну допомогу  в 
проведенні фестивалю, колективу Грицівської лікарні та АЗПСМ за збір коштів на 
встановлення меморіальної дошки М.Гаревському, колективу Грицівської міської 
бібліотеки та колективу «Грицівчанка» за домопогу в лікуванні Мисика Максима. 

 

ІСАР “ЄДНАННЯ” (м.Київ) 
 

Ініціативний центр сприяння активності та розвитку 
громадського почину “ЄДНАННЯ” (коротка назва: ІСАР 
“ЄДНАННЯ”) – українська неприбуткова громадська 
організація, заснована у 1997 році та офіційно зареєстрована 
у 1999 році у відповідності до Конституції України та Закону 
України “Про об’єднання громадян”. Назва “ЄДНАННЯ” має 
глибокий символічний зміст – вона означає поєднання 
прагнень активістів та організацій громадянського 
суспільства у справі підтримки громадської ініціативи.  

 

Центр гуманістичних технологій АХАЛАР (м.Чернігів) 
 

Центр гуманістичних технологій АХАЛАР був зареєстрований 
14 жовтня 1994 року.  

Мета роботи організації в тому, щоб сприяти 
становленню гармонійного, сталого і демократичного 
суспільства в Україні. Шлях до досягнення цієї мети – це 
вирішення актуальних проблем силами місцевої громади.  

АХАЛАР вважає, що для вирішення глобальних 
проблем необхідно готувати свідомих та соціально-активних 
лідерів (аніматорів) та ініціативні групи. Тих, хто може 
працювати з громадою над вирішенням локальних місцевих 
проблем. 
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Фонд імені СТЕФАНА БАТОРІЯ (м.Варшава,  Польща) 
Мета фонду – побудова громадянського 

суспільства, такого суспільства, члени якого 
усвідомлюють свої права та обов’язки, приймають 
участь в прийнятті рішень як на рівні конкретної 
держави, так і на міжнародній арені.  

Фонд здійснює свою діяльність за трьома 
напрямками: підтримка громадянських ініціатив; 
права та громадський контроль; допомога та 
міжнародна співпраця 

КОРПУС МИРУ США в УКРАЇНІ (м. Київ, Україна)  
 

 

 
Асоціація «Відродження Грицева» - активна 

та дієва організація. Я вражена їхньою відданістю 
розвитку сільських громад. 

Grytsiv Renaissance Association is an active and 
effective organization. I am impressed with their 
commitment to rural community development.  

 
Волонтер Корпусу Миру США в Україні    

Андреа МЕЙСОН 
 

КОРПОРАЦІЯ «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» 
 

 

 

ГО Асоціація «Відродження Грицева» та 
Корпорація «Сварог Вест Груп», між якими 
налагоджено співпрацю, рухаються у напрямку до 
вирішення сьогоденних суспільних проблем. 

Громадська та соціальна робота – складна, але 
почесна праця, що вимагає повної віддачі. Тому 
радує той факт, що громадсько активні люди 
існують, та ще й успішно виконують покладені на 
них обов’язки.  

Голова Правління Корпорації «Сварог Вест Груп» 
Андрій ГОРДІЙЧУК 

ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
 
 
 

           Контакти: 
           вулиця Шевченка, 2, смт. Гриців,  
           Шепетівський район, Хмельницька область, 30455 
           тел. (03840) 3 49   
           Тіфенбах Людмила Василівна  – селищний голова  
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ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
 

 

 
Громадська організація Асоціація «Відродження 

Грицева» протягом багатьох років здійснює 
реалізацію проектів, які спрямовані на розвиток 
громадянського суспільства та сприяють розбудові 
територіальних громад Шепетівського району 

Голова Шепетівської районної ради 
Микола КОВАЛЬЧУК 

 

Хмельницький Регіональний Благодійний Фонд  
«ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАД»  

 

 

 
Конкурси міні-проектів, які організовує               

ГО Асоціація «Відродження Грицева», надають 
можливість людям зробити свій внесок у розвиток 
рідного селища, реалізувати свій організаторський 
потенціал. І це діє!  
 

виконавчий директор   
ХРБФ «Зміцнення громад» 

Тетяна ВАСИЛИК 

Хмельницький регіональний благодійний фонд «Зміцнення громад» 
зареєстрований, як юридична особа в лютому 2010 року, розпочав системну роботу з 
червня 2010 року. 

Мета фонду – стати ефективним інструментом посередництва між місцевими 
громадами та благодійниками задля об’єднання зусиль та ресурсів у справі розвитку 
українського суспільства. 

 
Контакти: 

провул. Подільський, 20,   
м. Шепетівка,  
Хмельницька область,  30400 
тел. (03840) 4 22 90, е-mail: vasylyk@svarog-
agro.com 
 
 
 

 
 

mailto:vasylyk@svarog-agro.com
mailto:vasylyk@svarog-agro.com
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КЕРIВНI ОРГАНИ ГО Асоцiацiя «Вiдродження Грицева» 
 

ПРАВЛIННЯ: 
 
 
 
 
Джурабаєв 
Василь 
Садикович,  
Президент ГО  

 
 
 
Старий Віктор 
Петрович,  
член Правління; 
директор 
Грицівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів 

 
 

 

Тіфенбах 
Людмила 
Василівна, 
член Правління, 
селищний голова 
смт. Гриців  
  

Грабарчук 
Валентина 
Михайлівна, 
член Правління, 
завідуюча 
Грицівською 
міською 
бібліотекою  

 
Дубина Світлана 
Вікторівна, 
член Правління, 
вчитель 
Грицівської ЗОШ   
І-ІІІ ступенів  
 

 

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ: 
 

Дубина Олександр 
Петрович, 
голова ревізійної 
комісії, 
волонтер 
Шепетівської оДПІ, 
депутат Грциівської 
селищної ради 

 
Дубина Світлана 
Олександрівна, 
член ревізійної 
комісії, 
бібліотекар 
Грицівської міської 
бібліотеки  

 
Ленчук Наталія 
Олександрівна  
член ревізійної 
комісії, 
секретар виконкому 
Грицівської селищної 
ради, депутат 
селищної ради 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ: 
 
 
 
 
Джурабаєва Майя 
Вікторівна, 
координатор 
проектів  

 
 
 
 

Коханівська  
Надія Іванівна, 
головний бухгалтер 
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Загальні  збори (конференція) 
членів організації (не рідше 1 раз на 2 роки) 

Статут ГО Асоціація «Відродження Грицева» 
 

Правління (не рідше 4 рази на рік) 
у складі Президента, Віце-Президента і 

членів Правління, на сьогодні всього 5 осіб 
Програма Розвитку Сільської Громади 

інші програми, Положення «Про конкурс міні-
грантів», інші Положення, робочі плани та 
договори, щорічний календарний план та 

бюджет, рішення Конференції,  
поточна діяльність 

  

Ревізійна комісія  
у складі Голови та членів (3 особи) 

Контроль відповідності діяльності 
організації Статуту, перевірка фінансової 

діяльності, участь у роботі Правління з 
правом дорадчого голосу 

  

Виконавча дирекція (за рішенням 
Правління і наявності коштів на 

утримання штатних працівників) 
у складі виконавчого директора  

та штатних працівників. 
Виконання рішень конференції та правління, 

поточна діяльність організації, керівники 
діючих проектів, бухгалтер організації 

  

громада Грицева (мешканці та організації  
села Корпилівка та Грицева Шепетівського району) 

Добровільне колективне, індивідуальне та почесне членство на підставі письмової 
заяви про вступ до організації, підтверджена рекомендацією члена організації  

Керівники діючих проектів,  
бухгалтер організації  

Виконання рішень конференції та 
правління, поточна діяльність організації, 

керівники діючих проектів,  
бухгалтер організації 

Адміністрування проектів. 
Підтримка сайту організації, PR, тощо 

З 
А
Я
В 
А 

Незалежна рада експертів  
(шановані та авторитетні  

люди в громаді) 
у складі голови ради, секретаря та членів 
ради всього 5 чоловік. 
Діє на основі Положень «Про конкурсну 
комісію» та «Про конкурс міні-проектів» 

  

Лідери громади   
  

Ініціативні групи Громадські організації 
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ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ МІНІ-ГРАНТІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ (КОНСУЛЬТАЦІЙ) ДЛЯ ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП 
(підготовка ініціативних груп для участі в конкурсі, проведення одноденного 

семінару-тренінгу та серії індивідуальних та групових консультацій з 
написання міні-проектів) 

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ 
ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ 

(протягом терміну,  
зазначеного в конкурсі) 

Контроль, супровід і моніторинг  
груп-учасниць конкурсу   

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ  
  

 

ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ 
(відкрита та прозора процедура, на якій присутні керівники  

міні-проектів, експерти, члени Правління та ЗМІ.  
Переможці обираються шляхом рейтингового голосування та оцінювання 

поданих на конкурс заявок) 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ (оголошення конкурсу)  
(проведення зустрічей, поширення та збір інформації, відбір потенційних учасників 

конкурсу міні-грантів, контакти із ЗМІ, поширення інформаційних пакетів)  

Проект N   
  

Проект 2 Проект 1 

ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ  
(незалежна експертна оцінка поданих на конкурс заявок) 

 

ФІНАНСУВАННЯ ПІДТРИМАННИХ ІНІЦІАТИВ  

(згідно затвердженого кошторису та календарного плану) 

ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ  
ВІД ГРАНТООТРИМУВАЧІВ 

Систематизація та обробка отриманих результатів, заключна  
обробка результатів 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ   
(підведення підсумків, плани на подальшу роботу та співпрацю,  

звіт перед громадою та донорами)  
(інтерактивні круглі столи «Голос громади», «Влада і громада – кроки назустріч». 

Підготовка та розповсюдження річного  звіту про діяльність організації) 
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ПРОЕКТИ 2013
 

         ПРОЕКТ «ВСТАНОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ  
                              Миколі ГАРЕВСЬКОМУ

 
 

З березня по травень 2013 року проходила акція по збору коштів на 
виготовлення пам’ятної дошки головному лікарю Грицівської лікарні 1941-1943 рр., 
керівнику підпільної партизанської організації, що діяла на території нашого краю під 
час Великої Вітчизняної війни Гаревському Миколі Івановичу. На зібрані кошти 
громади було виготовлено меморіальну дошку, яку і було встановлено до Дня 
Перемоги 7 травня 2013 року. 

Події передували позакласні години із старшокласниками в школі та 
тематичні презентації в бібліотеці.  

Як данина всенародної пошани тим, хто в суворий військовий час боровся 
з фашистами в глибокому тилу ворога, не жаліючи крові і самого життя, завдавали 
відчутних втрат гітлерівським військам на окупованій території, ми, теперішнє 
покоління, відновлюємо в своїй пом’яті ще одну героїчну сторінку подвигів нашого 
народу, відкриваючи сьогодні меморіальну дошку видатній людині – лікарю-хірургу, 
патріоту своєї Батьківщини Миколі Івановичу Гаревському.  

Як лікар, він рятував, видаючи довідки про хворобу, від вивезення до 
Німеччини юнаків та дівчат. Загалом, йому вдалось врятувати понад 1500 чоловік. 

На честь героя названа одна з вулиць Грицева. 
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ЗРОБИМО ГРИЦІВ ЧИСТИМ 2013 

 
 

20 квітня 2013 року, як і три роки поспіль, жителі Грицева відгукнулися на 
щорічну Всеукраїнську екологічну акцію «Зробимо Україну чистою!» по 
прибиранню та озелененню навколишнього середовища. Ця акція є дієвою та 
ефективною у багатьох країнах Європи. Цього року до неї долучилося майже 200 
тисяч жителів України. 

Наше мальовниче селище встелене сміттям. Не якісь невідомі шкідники, а ми 
самі, наші сусіди чи друзі перетворили наші ставки і річки, парки і вулиці на огидні 
смітники. Придивися, скільки людей бездумно кидає під ноги недопалок  чи 
обгортку, пляшку чи гумку. Ми-українці наче забули себе справжніх – дбайливих 
господарів. 

«Так роблять усі», «тут і до мене було брудно», «хтось це прибере» – слабкі 
виправдання для тих, хто в глибині душі розуміє: свинство на вулицях – це безглузде 
дикунство.  

Наша організація, Фонд громади «Відродження Грицева» 
та Грицівська селищна рада не залишились осторонь  і стали 
організаторами та координаторами прибирання по селищу. Ми 
разом з усіма небайдужими жителями змогли очистити старий 
парк, сквер, береги річок Білки та Хомори, зібрати, відсортувати 
сміття та ліквідувати стихійні сміттєзвалища.  

Дуже вдячні всім, хто зміг у такий насичений домашніми 
турботами період, знайти час для спільної роботи задля 
благоустрою селища, а це більше 400! учасників (школярі, 
студенти училищ, вчителі, майстри, бібліотекарі, приватні 
підприємці, депутати, працівники культури).  
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ЗА ЗДОРОВИЙ ГРИЦІВ!  
 

В травні 2013 року було виконано спільний проект 
«Перевір свої легені – попередь туберкульоз! » з партнером 
організації - Грицівською Амбулаторією загальної практики 
сімейної медицини (АЗПСМ)  (Керівник – Градомський В.В.).  

В рамках проекту – тематичні бесіди, зустрічі із 
молоддю селища. Також було виготовлено та 
розповсюджено 1000 календариків (за фінансової підтримки 
ПП Пшеничної З.Г.) 

 
 

 

ТРЕТІЙ КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 
 

 
Червень запам’ятався стартом конкурсу дитячої творчості, який присвячений 

темі «Я люблю тебе, мій Гриців!». Цього разу вже втретє талановиті та допитливі 
дітлахи віком від 3 до 14 років змагалися в трьох номінаціях «Кращий твір чи поезія», 
«Кращий малюнок» та «Краща поробка».  

Дитяче бачення свого майбутнього, любові до рідної землі було втілене в 
прекрасних роботах.  

Усі роботи були виставлені загалу під час проведення щорічного фестивалю «Я 
люблю тебе, мій Гриців!». Крім того, вони будуть покладені в основу збірки юних 
грицівських талантів під одноіменною назвою.  
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XV ФЕСТИВАЛЬ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МІЙ ГРИЦІВ!» 

Грицівчани та гості поспішали на площу біля Будинку культури де з 10 год. 
на них чекали різноманітні виставки: цікавий фото-сюжет «Чотирнадцять 
миттєвостей фестивалю «Я люблю тебе, мій Гриців», який підготували працівники 
Грицівських міських  бібліотек для дорослих та дітей (зав. бібліотеками Валентина 
Грабарчук); неперевершені вишиванки та картини  презентували працівники  ВХПУ-
19 (директор Надія Демчук); виставка-розпродаж сувенірів та дитячих поробок 
Грицівської ШСЗ (директор Поліна Шампаніна). А класичні твори у виконанні 
Грицівського духового оркестру (керівник Петро Михайлюк) створювали атмосферу 
свята. Для наймолодших грицівчан були розгорнуті ігрові майданчики, атракціони 
(батути, дитячі машинки) та продаж солодкої вати і різноманітних повітряних кульок. 
В повітрі з усіх сторін ятрив нюх приємний запах шашликів – запрацював 
фестивальний ярмарок. 

    Під час офіційної частини фестивалю була проведена церемонія 
нагородження в таких номінаціях: «Наймолодший грицівчанин 2013», «Наймолодші 
молодята», «Добрі справи – обличчя Грицева», «Матері-героїні», переможців ІІІ 
Конкурсу дитячої творчості «Я люблю тебе, мій Гриців!» та змагань з шахів та шашок.  
Батьки переповнені гордістю за своїх дітей, які взяли участь в естрадних програмах 
«Тобі, наш рідний Гриців, своє натхнення і талант»,  «Ми - майбутнє твоє, Україно!» 
та «Мрії нашого дитинства». 

    Вперше на фестивалі молодь виступила за здоровий спосіб життя. 
Показові виступи грицівських турнікменів «Street Workout» проходили під бурхливі 
оплески грицівчан та  стали наглядним прикладом проведення вільного часу з 
користю для себе та свого здоров’я.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД  
З 3-го по 5-те лютого у живописному місці – етнографічному комплексі 

«Українське село», що під Києвом, проходила чергова Школа фондів громад, на яку 
з`їхалися представники з 16-ти фондів громад з усієї України.  

Школа фондів громад – це програма, яку впроваджує Ініціативний центр 
сприяння активності та розвитку громадського почину “Єднання” за фінансової 
підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта (США). Метою програми є сприяння 
розвитку фондів громад в Україні для підвищення їх ролі у вирішенні місцевих 
проблем і забезпечення їх активної майбутньої життєдіяльності.  

За три навчальні дні фонди громад дізналися про соціальне підприємництво, 
зміни у законодавстві про благодійність, про таке явище у благодійності як «donor 
adviser» (радник донора), навчилися визначати місцеві проблеми та будувати 
стратегічний план, розробляти та презентувати звіт ФГ.  

Навчальний курс завершився в Ірпені знайомством з діяльністю Фонду 
громади Приірпіння – гості завітали до «домівки» Фонду – до офісу, опісля взяли 
участь у конференції «Роль фондів громад у розвитку міжсекторальної співпраці». на 
завершення гості мали змогу поспілкуватися з Правлінням та Наглядовою радою 
Фонду, з громадськими діячами – партнерами Фонду. 

 
Школа Фондів Громад в 2013 році була надзвичайно насиченою. Так, наприклад, 
Фонд Громади «Відродження Грицева» був учасником регіональної конференції 
«Благодійна Київщина» у м.Березань.  

А річний звіт Фонду громади «Відродження Грицева», поданий на конкурс 
річних звітів, визнаний експертною комісією програми як один з кращих. Згідно з 
умовами Положення про конкурс річних звітів, ІСАР «Єднання» в рамках програми 
«Школа фондів громад» було підтримано макетування та видання звіту. 

25-27 квітня 2013 року представник ГО «Асоціація «Відродження Грицева» 
Василь Джурабаєв прийняв участь в триденному комунікативному тренінгу для 
«пілотних» фондів  громад України. Три насичених інформацією дні принесли  
усвідомлення, що таке комунікація, які є ризики, особливості та ключові недоліки 
при початку комунікацій.  
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ НУО «Свентокшиське-Поділля»  
 

 

18 листопада 2013р. у Келецькому Музеї Діалогу Культур (Польща) відбувся 
міжнародний форум НУО «Свентокшиське-Поділля 2013», який зібрав близько 60 
представників ІІІ-го сектору Свєнтокшиського воєводства, Вінницької та 
Хмельницької областей. Мета Форуму - взаємна промоція і зацікавлення 
міжнародною співпрацею польських та українських неурядових організацій. Темою 
Форуму була перспектива співробітництва між польськими та українськими НУО в 
рамках Східного партнерства. 

Під час заходу відбулися виступи експертів по Східному партнерству, 
презентації польських та українських неурядових організацій, обговорення та обмін 
досвідом НУО, приклади реалізованих польсько-українських проектів. 

Родзинкою форуму була презентація порталу http://www.vinkiel.info, який 
створено в рамках проекту і який стане спільною платформою для польських та 
українських неурядових організацій для налагодження контактів. Організації можуть 
створити свій профіль, розміщувати оголошення та знаходити нових партнерів для 
реалізації спільних проектів. 

Захід проведено польським Товариством «Інтеграція Європа-Схід» 
(http://www.siew.org.pl/) в рамкахпроекту 
«Східне Партнерство в 
перспективі  співпраці польських та 
українських неурядових організацій. Форум 
НУО «Свентокшиське-Поділля 2013»  за 
фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Польщі. Регіональними 
партнерами проекту виступили                  ГО 
«Вінницький регіональний центр інформації 
«Креатив»  та Благодійний Фонд «Подільська 
Громада». 

 

ФОРУМ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Назагал у роботі Форуму взяли участь понад 650 учасників з громадських, 
бізнесових, державних, освітніх та інших організацій та установ.  

Вітальні слова учасникам сказали спеціально запрошені гості: К.Сомвонгсірі, 
Директор відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства США з 
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міжнародного розвитку; М.Ставнійчук, Радник Президента України - Керівник 
Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації 
Президента України; Р.Рігер, Директор Представництва ПРООН в Україні; Хосе Р.Л. 
Лора, Перший Радник та Керівник відділу «Економічної співпраці, соціального та 
регіонального розвитку» Представництво Європейського Союзу в Україні; 
К.Даніельссон, Радник, Керівник відділу сприяння реформам посольства Швеції в 
Україні. 

Одразу після відкриття Форуму розпочалася подіумна дискусія «Українські 
організації громадянського суспільства сьогодні та завтра: як нам стати дійсно 
впливовими?», участь у якій взяли М.Ставнійчук, голова Координаційної ради з 
питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України; 
Є.Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»; В. 
Бронюк, митець, громадський діяч, лідер гурту «ТіК»; Р.Ковач, директор міжнародної 
організації Pact в Україні.  

У межах Форуму відбулося 26 майстер-класів, інформаційних сесій та case-
study різної тематичної спрямованості, а ще понад 29 тем були висвітлені в ході 
«Українського кафе». Смислове наповнення Форуму створювали більше 80 тренерів 
та спікерів, в той час як 30 волонтерів та модераторів допомагали у проведенні 
заходу організаційно.  

Окремими подіями в межах Форуму стали «Науково-дослідна лабораторія 
організаційного розвитку», презентації та майстер-класи організацій, які надають 
послуги в сфері покращення оргспроможності, а також «успішні історії» у сфері 
організаційного розвитку, презентовані у форматі ПечаКуча. Усі охочі також мали 
змогу розповісти про свої ідеї безпосередньо представникам донорських структур 
шляхом участі в «Біржі ідей». КІНОгалявина Форуму в безупинному режимі 
пропонувала перегляд короткометражних фільмів з тематикою різних аспектів 
організаційного розвитку та майстер-класи бюджетної зйомки відеороликів від 
професійних режисерів та операторів. 

На урочистому закритті Форуму були висловлені подяки тим організаціям, за 
чиєї підтримки Форум став можливим: проекту “Об’єднуємось заради реформ” 
(UNITER), який виконується міжнародною організацією Пакт Інк. за фінансової 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); проекту USAID 
“RESPOND”, що виконується міжнародною організацією Пакт Інк. у партнерстві з 
міжнародною організацією FHI 360;  Уряду Швеції; Програмі розвитку Організації 
Об'єднаних Націй (ПРООН) та Міністерству закордонних справ Данії; програмі 
“Школа фондів громад”, яка виконується за фінансової підтримки фонду ім. Ч.С. 
Мотта;  Міжнародному фонду “Відродження”, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та 
інформаційним партнерам - Ресурсному центрові ГУРТ та Українському форумові 
благодійників. 

У межах Другого дня Форуму відбулась Щорічна конференція фондів громад, 
ряд тематичних заходів проекту RESPOND, а також зустріч стейкхолдерів механізму 
CD Marketplace: «Уроки та перспективи системи Маркетплейс в Україні та поза нею». 
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ТРЕТЯ АКЦІЯ «ПОДАРУНОК ВІД СВЯТОГО МИКОЛАЯ» 

 
ЯК ДОЛУЧИТИСЯ ДО СПІВПРАЦІ 

 

 

•кожен 
мешканець 
громади може 
зробити 
благодійну 
пожертву – хто 
вважає за 
потрібне і хто 
скільки зможе 

  

•орендарі землі і 
водойм;   
приватні 
підприємці 
можуть внести 
благодійні 
внески на 
рахунок 
організації 

  

•спільне 
написання та 
реалізація 
проектів та 
програм на 
розвиток 
громади  з 
ініціативними 
групами та 
громадськими 
організаціями  

Надання пожертви до Фонду Громади «Відродження  Грицева» є суто 
добровільною справою. Ми розуміємо, що лише за підтримки мешканців 
громади, місцевої влади, підприємницьких структур важлива ідея може 
бути реалізована та сприятиме покращенню якості життя кожного 
мешканця та розвитку самої громади в цілому. 
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ (січень - грудень 2013 року) 
 

НАДХОДЖЕННЯ 
 

Джерело фінансових 
надходжень 

Сума,  
грн 

Залишок коштів на початок року 40,34 

Власні кошти організації  2 400,00 

Приватні місцеві пожертви 660,00 

Пасивні доходи  276,85 

ДОНОРИ ТА БЛАГОДІЙНИКИ 

ІСАР "Єднання", 
Фонд ім.Ч.С.Мотта 

23 805,13 

ТОВ «РіФ-1» 1 000,00 

РАЗОМ 28 182,32 

Джерела технічної 
допомоги 

Еквівалент, 
грн 

Громада Грицева та Корпилівки 
(послуги транспорту, музичні 
послуги колективів та артистів, 
оренда музичного обладнання, 
одяг та світло сцени, праця 
добровольців, пакети, рукавиці, 
фарба, будматеріали, послуги 
спецтехніки , будівельні 
інструменти та матеріали) 

24 000,00 

Грицівська селищна рада 
(придбання призів для обдарованих 
дітей та переможців фестивалю) 

2 000, 00 

Грицівська міська бібліотека та 
Грицівська Школа Сприяння 
Здоров'ю (приміщення для 
проведення, тренінгів, загальних 
зборів, конференцій та спільних 
зустрічей) 

600,00 

ХРБФ "Зміцнення громад" 
(спортивний інвентар, солодкі 
подарунки, нагороди переможцям 
номінацій, музичне обладнання) 

1 500,00 

Грицівське лісництво (саджанці) 1 000,00 

Приватні підприємці Грицева                                                               
(солодкі подарунки та розвиваючі 
ігри для діток з особливими 
потребами, будматеріали) 

1 200,00 

РАЗОМ ДОПОМОГИ 30 300,00 

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ 58 482,32 

 
 

ВИДАТКИ 
 

Проекти та  
програмна діяльність 

Сум, 
 грн. 

Проект "Участь у Зимовій школі 
фондів громад"  (ІСАР "Єднання та 
Фонд ім.Ч.С.Мотта) 

 1 384,31 

Проект "Видання річного звіту 
Фонду громади «Відродження 
Грицева за 2011-2012 р.р.» (ІСАР 
"Єднання та Фонд ім.Ч.С.Мотта) 

7 780,49 

Проект "Участь у Комунікативному 
тренінгу для «пілотних фондів 
громад»» (ІСАР "Єднання та Фонд 
ім.Ч.С.Мотта) 

1 471,89 

Проект "Посилення інституційної 
спроможності фонду громади 
завдяки участі у заходах та 
технічній підтримці" (ІСАР "Єднання 
та Фонд ім.Ч.С.Мотта) 

12 508,34 

РАЗОМ 23 245,03 

  

Адміністративні витрати та 
організаційний розвиток 

Сума, 
грн. 

Телекомунікаційні послуги 
(телефон, інтернет) 

1 155,49 

Лекції та семінари на протипожежну 
тематику 

238,40 

Комунальні платежі 
(водопостачання)  

54,60 

Витратні матеріали, 
канцелярські товари та папір 

275,75 

Послуги банку (розрахунково-
касове обслуговування та 
еквайрингова комісія) 

515,73 

РАЗОМ 2 239,97 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 25 485,00 

ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ 
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ              
(станом на 01.01.2014) 

2 697,32 
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2 440,34; 
9% 

660; 2% 

276,85; 1% 

23 805,13; 84% 

1 000,00; 4% 
НАДХОДЖЕННЯ 

Власні кошти організації  

Приватні місцеві 
пожертви 

Пасивні доходи  

ІСАР "Єднання", Фонд 
ім.Ч.С.Мотта 

ТОВ «РіФ-1» 

Проект "Участь у 
Зимовій школі 

фондів громад"   
1384,31 

5% Проект "Видання 
річного звіту 

Фонду громади 
«Відродження 

Грицева за 2011-
2012 р.р.» 

7780,49 
31% 

Проект "Участь у 
Комунікативному 

тренінгу для 
«пілотних фондів 

громад»»  
1471,89 

6% 

Проект 
"Посилення 

інституційної 
спроможності 

фонду громади 
завдяки участі у 

заходах та 
технічній 

підтримці" 
12508,34 

49% 

Адміністративні 
витрати 
2239,97 

9% 

ВИДАТКИ 
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Громадська організація  
«Асоціація «Відродження Грицева» 
 

ЮРИДИЧНА ТА ПОШТОВА АДРЕСА: 
 

вулиця Леніна, 15/6, смт. Гриців,  
Шепетівський район, Хмельницька область,  
Україна, 30455 
 
 

 

Телефон/Факс:                03840-3-47-03         
 

Електронна пошта:          dws11@ua.fm    
 

Офіційна веб-сторінка: www.grytsiv.org.ua   
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ: 

 

Номер рахунку 26003052405080 
Назва та адреса банку  
Шепетівське відділення «ПриватБанк»  
в м. Хмельницький    
Хмельницька область, м. Шепетівка,  
вул. Судилківська, 2  
 

МФО 315405  

Код ЄДРПОУ  22787851 

 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:  

 «Безповотна благодійна допомога на статутну діяльність»  
 
 


