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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. 

 

 

              «ЧЕРЕЗ ДОБРО І ПРАЦЮ – ДО ДОБРОБУТУ!» 
 

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

          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. 

Покращення якості життя мешканців Грицівської громади 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. 
 

 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 до розв’язання 
ВЛАСНИХ проблем. 

 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. 
 



201 7

 

 

 

 

 

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 десять 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», 
ГО Громадянська ініціатива Романа Мацоли «Інститут солідарності громад»).  
Результат такої діяльності – більше ста двадцяти (122!) реалізованих 
ініціатив, спрямованих на покращення життя нашої громади.  

У квітні та червні 2017 року в рамках програми «За здоровий Гриців!» 
нам вдалося організувати та провести змагання на «Кубок Грицева 2017» з 
міні-футболу пам’яті нашого земляка Івана Гаєвського, в яких взяли участь 
команди з восьми сіл Шепетівського та Полонського районів. А ще – провели VІІ 
Конкурс дитячої творчості, присвячений темі «Я люблю тебе, мій Гриців!». 

Ми були організаторами «родзинки нашої діяльності» - щорічного 
вже ХІХ-ого  фестивалю «Я люблю тебе, мій Гриців!», мета якого  – ідея 
єдності громади, популяризація народних традицій та культурно-історичної 
спадщини регіону, відродження ідеї благодійності та меценатства. Без 
перебільшення – це найбільша та наймасовіша подія у житті нашого селища.  

Життя нашої країни нерозривно пов’язане із життям кожного з нас. 
Наші земляки, які сьогодні в зоні АТО, знають, що про них не забуває і ними 
гордиться наша громада. Ми допомагаємо нашим героям: плетемо 
маскувальні сітки, збираємо продукти харчування, листи, малюнки від дітей та 
інші необхідні речі, співпрацюємо із самими героями, з волонтерами та 
родичами, організовуємо вечори-зустрічі.  

 «Подарунок від Святого Миколая» - така назва щорічної благодійної 
акції, яку організовує та проводить наша організація. Її мета - підтримка 
особливих діток, які живуть в нашій Грицівській громаді.Вже третій рік як діє 
Молодіжний Банк Ініціатив «БУМЕРАНГ» - наша нова молодіжна благодійна 
програма. 

Звичайно, ми вчилися самі і вивчали досвід інших (Київ, Чернігів, 
Вінниця). Участь в Програмі  «Школа фондів громад України» допомогла нам в 
забезпеченні сталого розвитку нашої організації та посилила наш 
організаційний потенціал. Усі ми стали професійнішими у своїх діях.  
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В 2017 році стали учасниками найбільших та найяскравіших подій в 
житті громадського сектору країни: 

 Форум з організаційного розвитку «Практики свободи» 

 VІІІ щорічна міжнародна конференція фондів громад України 

 AHALAR: «Територія розвитку – 8»  м.Чернігів 

Вшосте за свою історію діяльності ми визначали потреби громади 
Грицева. Цього разу соціологічне дослідження було проведене за підтримки 
Київського інституту соціологічних досліджень (КІСД, м.Київ) та ІСАР «Єднання» 
(м.Київ).  

 Наприкінці року ми провели тристоронню спільну зустріч громади, 
бізнесу та влади – «ГОЛОС ГРОМАДИ». Основна мета заходу -  забезпечити 
систематичну та ефективну діяльність щодо розвитку громади у співпраці з 
місцевою владою та бізнесом. Традиційно цей захід співпадає з річницею від 
дня заснування організації. Цього року ми святкували 19 річницю з дня 
народження! 

З 2011 року ми працюємо у новому форматі - «Фонд громади».  

Ми визначаємо потреби місцевої громади, беремо активну участь у їх 
реалізації, заохочуємо до благодійних пожертв, акумулюємо кошти в місцевій 
громаді та надаємо гранти на підтримку ініціатив з вирішення широкого кола 
проблем мешканців, які є актуальними і турбують громаду саме в цей час за 
принципом «Ресурси громади – для потреб громади». 

26 березня 2017 року ми провели загальні збори членів організації, на яких 
визначили стратегічні напрямки діяльності 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми об’єднуємо людей для спільного вирішення місцевих проблем за 
допомогою власних ресурсів та вмінь. Цей шлях є непростим і що буде далі - 
залежить від нас самих. 
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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.  

 
 

 

              «Improve community welfare by working together!» 
 

          
           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. 

 

           
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. 
 
 

 

 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. 
 

 
 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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Дякуємо донорам та благодійникам нашої організації за довіру, партнерам 
– за плідну співпрацю. Особлива подяка – окремим людям, які підтримували 
діяльність ГО Асоціація «Відродження Грицева» в 2017 році: 

 Антонюк Т.Л. 

 Бернатович Г.О.  

 Бернатович В.І. 

 Бодня Н.Ф.  

 Вознюк Г.В. 

 Гаврилюк А.М. 

 Головачук О.В. 

 Гнатюк Н.В. 

 Грабарчук В.М. 

 Ганаба Л.Д. 

 Ганаба М.Д. 

 Дорощук О.С. 

 Дембіцький К.Р. 

 Демчук Н.В. 

 Джурабаєв В.С. 

 Джурабаєва М.В 

 Джурабаєв О.В. 

 Джурабаєв Р.Ю. 

 Дубина А.І. 

 Дубина А.П. 

 Дубина В.Р. 

 Дубина І.Ю. 

 Дубина О.П. 

 Дубина С.В. 

 Дубина С.О. 

 Дубина Ю.Д. 

 Зарудзей О.І. 

 Індруський О.П. 

 Ільченко В.В. 

 Карп’юк О.П. 

 Касьян П.М. 

 Каплун Ю.В. 

 Комащук В.О. 

 Кравчук В.В. 

 Кравчук О.В.  

 Ленчук Н.О. 

 Лікнарович В.О. 

 Лінник В.В. 

 Літвінчук С.М. 

 Любченко А.Ф. 

 Мацюк Л.Р. 

 Мисик Л.І. 

 Михальчишин А. 

 Михальчишина Г 

 Можейко В.В. 

 Одійчук М.І. 

 Олійник М.М. 

 Питянчин К.А. 

 Полторадін І.М. 

 Польова Л.П. 

 Плахтій В.Є. 

 Родина 

Віксніних (Київ) 

 Романюк М.В. 

 Руденька О.Р. 

 Савчук Т.В. 

 Савицький А.В. 

 Сампір Ю.П. 

 Слаба І.П. 

 Слісарук В.М. 

 Стара Н.В. 

 Старий В.П. 

 Стецюк В.М.  

 Стецюк Т.О. 

 Тіфенбах Л.В. 

 Харусь А.І. 

 Харусь Є.Т. 

 Фурман Ю.Ф. 

 Шампаніна П.С. 

 

 

 

Окрема подяка нашим партнерам – трудовим колективам 
 

 Грицівської селищної ради 

 Грицівської селищної бібліотеки  

 Грицівського будинку культури  

 Грицівського КП «Аква» 

 Грицівського ВПУ-38  

 Грицівського ВХПУ-19  

 Грицівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

 Грицівського дошкільного 

навчального закладу Центру 

розвитку дитини «Сонечко» 

 Грицівської Школи Сприяння 

Здоров’ю 

 Грицівського центру соціальної 

реабілітації 

 Грицівського духового оркестру  

 народного аматорського 

колективу «Грицівчанка»   

 Молодіжному Банку Ініціатив  

«Бумеранг» 

 аматорському колективу          

«Срібні роси» (с.Корпилівка)

 

Ініціативний центр сприяння активності та розвитку 
громадського почину “ЄДНАННЯ” (ІСАР “ЄДНАННЯ”) – 
українська неприбуткова громадська організація, 
заснована у 1997 році. Назва “ЄДНАННЯ” має глибокий 
символічний зміст – вона означає поєднання прагнень 
активістів та організацій громадянського суспільства у 
справі підтримки громадської ініціативи. 



20 17

 
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. 

   

 
 

 

 
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 
 

 

« »
 

ГО  «Інститут солідарності громад» створена Народним 
депутатом України Романом Мацолою для 
забезпечення якісних змін на рівні села/ міста. Організація 
працює задля розвитку громад Шепетівського, 
Славутського та Полонського районів, а також міст Славута 
та Шепетівка. 

 Місією організації є – сприяння сталому розвитку 
територіальних громад на засадах спільності, відкритості 
та публічності. 

« »
 

«Стара Волинь» була заснована в 2002 році як 
об’єднання активних представників громад семи районів 
півночі Хмельниччини з метою впровадження програми 
Регіон Сталого Розвитку «Стара Волинь». Діяльність 
фонду  спрямована на формування самодостатніх 
громад і налагодження їх ефективної мережевої 
взаємодії. Фонд проводить просвітницькі заходи, 
впроваджує інноваційні моделі взаємодії в громадах та 
реалізовує проекти, направлені на зміцнення місцевого 
самоврядування та громадянського суспільства. 
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Джурабаєв 
Василь 
Садикович,  
Президент ГО  

 
 
 
Старий Віктор 
Петрович,  
член Правління; 
директор 
Грицівського ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів 

 
 

Тіфенбах 
Людмила 
Василівна, 
член Правління, 
голова 
Грицівської ОТГ  
  
 

Грабарчук 
Валентина 
Михайлівна, 
член Правління, 
завідуюча 
Грицівською 
селищною 
бібліотекою   

 
 

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

  

Дубина 
Олександр 
Петрович, 

Голова 
ревізійної комісії 
  

 
Михальчишина 
Галина 
Леонтіївна, 

член ревізійної 
комісії,вихователь 
Грицівського 
дошкільного 
закладу   

Ленчук Наталія 
Олександрівна  
член ревізійної 
комісії, заступник 
голови Грицівської 
ОТГ 

 

 

 

Джурабаєва 
Майя 
Вікторівна,  

координатор 
проектів  

 

 

 

Дубина 
Світлана 
Олександрівна,  

головний 
бухгалтер  

 

 

3 3 



20 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 та організації Грицева  
та Грицівської об’єднаної територіальної громади  

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. 

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



"ГОМОНЯТЬ ІСТОРІЇ СТОРІНКИ" (ГРИЦІВ)   

сума гранту - 19 724 грн 

Сучасний інформаційний простір "ЗМІНЮЄТЬСЯ ЧИТАЧ 

- МІНЯЄМОСЯ МИ" (Гриців),  сума гранту - 9 551 грн 

"Давайте разом працювати, вдосконалюватись та 

відпочивати" (Гриців),  сума гранту - 14 700 грн 

"СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК ПОБУДУЄМО РАЗОМ" 

(ГРИЦІВ),  сума гранту - 19 820 грн 

"ПІСОЧНА ТЕРАПІЯ" (ЛОТІВКА - САВЕРЦІ) 

сума гранту - 5 489 грн 

"ЗДОРОВА МОЛОДЬ - ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ"                          

(ЛОТІВКА - САВЕРЦІ), сума гранту - 6 664 грн 

"СТВОРЕННЯ ВОКАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОГО                                       

ЦЕНТРУ "КВІНТА" (ГРИЦІВ), сума гранту - 10 000 грн 

"ЗДОРОВЕ ДОШКІЛЬНЯТКО - МАМИНЕ ДИТЯТКО" 

(САСАНІВКА),  сума гранту - 7 052 грн 

"УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ЗДОРОВІ ЛЮДИ"  (ГРИЦІВ) 

суиа гранту - 20 000 грн 
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Наразі більше 60-ти наших земляків виконували і в ці хвилини 

продовжують  з честю виконувати свій військовий обов’язок заради 
майбутнього українського народу, заради нас з вами. ГО Асоціація 
«Відродження Грицева» підтримувала і підтримує наших земляків-захисників: 
ми збирали кошти на придання обмундирування, готували посилки з 
грицівськими смаколиками (горіхи, мед, шоколад), плели маскувальні сітки, 
надсилали листи-побажання від нашої молоді, готували та проводили 
патріотичні концерти-зустрічі наших бійців.  

Цього року ми вирішили привітати воїнів - земляків та їхніх побратимів, 
які боронять нас на сході в переддень Святого Миколая. В тісному тандемі з 
учнями Грицівського ЗЗСО провели чудові майстер-класи по виготовлення 
ляльок-бажанниць. Адже так хочеться, щоб те, що задумалось - здійснилось!!!  
Скажу чесно, вражає дитяча щирість і бажання зробити приємність іншому.  

А як відповідально наша молодь ставилася до написання вітальних 
листівок, фасування варення.  

Дуже приємно, що діти ростуть розуміючими, не байдужими, готовими 
допомогти. 

А нам усім треба загадати найбільше і найголовніше бажання: 
нехай всі, хто захищає нас, повернуться якнайшвидше живими та 
неушкодженими, нехай, нарешті, запанує мир та злагода в країні!!! 
 

Наразі усі подарунки і солодкі, і не дуже,  поїхали до наших воїнів-
земляків у Лисичанськ та Чаплинку. Зустрічайте та чекайте нових сюрпризів. 
Далі буде... 

Повертайтеся живими! 
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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. 

В квітні 2017 року в рамках щорічної акції “Зробимо Гриців чистим!» та 
Дня благоустрою на території Грицівської селищної ради 
було  проведено  прибирання вулиці Суворова, яка є частиною траси 
державного значення та прибережних територій річки Хомора (“Топольки” та 
“Хоморські граніти”).  Місце проведення було вибрано не випадково – це є 
геологічна пам’ятка природи - урочище «Хоморські граніти»,  яке справедливо 
вважається окрасою Грицева.   

Молодь Грицева полюбляє відпочивати в цих місцях, але на жаль не всі 
свідомо та відповідально ставляться до громадянського обов’язку людини – 
бережно ставитись до природи. За зиму зібралось дуже багато різного сміття, 
тому ця акція стала першим дзвіночком для небайдужих грицівчан. В акції 
взяли участь більше 30-ти учасників, було зібрано десятки мішків сміття, скла 
та пластику.  
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Напередодні фестивалю ми вже всьоме проводимо 

Конкурс дитячої творчості, присвячений темі «Я люблю 

тебе, мій Гриців!». Учасником міг стати кожен, хто вміє 

малювати, писати вірші чи твори, ліпити, вишивати чи 

вирізати. Тому цілий спекотний червень дітвора Грицева 

не тільки активно відпочивала, гралася та засмагала, а й 

готувала свої роботи на конкурс. Мета таких заходів – 

привернути увагу до талановитих дітей та підтримати їх.  

А вже на святі на переможців та учасників конкурсу 
чекали подарунки та подяки фестивалю. Призерами 
конкурсу «Я люблю тебе, мій Гриців!» стали: 

 Демчук Козак Дмитро (9 років) 

 Козак Рома (6 років) 

 Порядко Ліана (15 років) 

 Порядко Тимур (10 років) 

 Резенко Андрій (11 років).  

Переможцем в 2017 році у номінації «Краща поробка» став                       

Якобчук Богдан (17 років) з роботою «Мій улюблений Гриців». 

На день Грицева була організована виставка дитячих робіт. 
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30 квітня 2017 року в житті Грицева відбулася непересічна спортивна 

подія. В селище позмагатися за перехідний Кубок з міні-футболу серед 

дорослих команд до господарів змагань завітали колективи фізичної культури 

Шепетівського району з Чотирбоків, Жилинець, Саверців та Великої Решнівки. 

Турнір проводиться другий рік поспіль і присвячений вшануванню пам’яті Івана 

Олексійовича Гаєвського.   

Змагання проходили в непростих погодних умовах. Проте учасників не 

злякав ні холод, ні дощ, який не вщухав цілий день. Перше місце відстояла 

команда КФК Гриців, яка у фінальному поєдинку здобула перемогу над 

командою КФК Чотирбоки з рахунком 3:0. Почесну бронзу здобула команда КФК 

Жилинці, яка в непростому поєдинку перемогла команду КФК В.Решнівка з 

рахунком 3:2. 

Крім почесного перехідного Кубку – головної нагороди спортивного свята 

– на призерів чекали медалі, грамоти та м'ячі. Також були нагороджені Кубком 

«Кращий воротар»  Блинда Олексій (КФК Жилинці), Кубком «Кращий захисник»  

Сидорчук Микола (КФК Чотирбоки), Кубком «Кращий бомбардир» Лікнарович 

Олег (КФК Гриців).   

Турнір з міні-футболу пам’яті Івана Гаєвського був організований за 

підтримки Шепетівської РО ВФСТ «Колос», Грицівської селищної ради та               

ГО Асоціація «Відродження Грицева». 

 

 
 
 
 
 
 
 

є
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Червень для нас – особливий період, наповнений подіями та насичений 
приємними клопотами. Ще б пак, - в останню неділю першого літнього місяця 
відбувається захоплююча подія в житті нашої громади – фестиваль «Я люблю 
тебе, мій Гриців!». 19 років - 19 фестивалів. Різних, яскравих, самобутніх та 
незабутніх. І у кожного фестивалю – своє обличчя, своя родзинка.  

Фестиваль 2017 року – це фестиваль єдності.  Ми намагаємось донести 
до кожного, що незважаючи на різнобарв’я національностей, релігій, поглядів, 
традицій та культур, яким живе наша громада, вона – громада – єдина у своєму 
прагненні співіснування на засадах добросусідства та мирного майбутнього.  

Останнім часом багато доводиться чути про несхожість Сходу й Заходу 
України, або, скажімо, про відмінність північної частини українців від кримчан. 
У цих дискусіях не було б нічого крамольного, якби вони проводилися в 
здоровому руслі поваги до різноманітності, англійською - diversity. Уже не 
кажучи про те, що несхожість населення в межах однієї країни - тема для 
спекуляцій, підриву суверенітету й посіву розбрату всередині країни. 

Ми впевнені, що саме різноманітні  погляди в межах не лише однієї 
країни, а й навіть у межах області, району, міста, селища  - можуть дати той 
баланс сил, що необхідний для розвитку здорової країни.  

Свято громади руками самої громади, де кожен відчував СВОЮ 
приналежність до СВОЄЇ громади. Ось так, якщо дуже коротко можна сказати 
про цьогорічний фестиваль. Адже на фестивальній сцені побували більше 120 
учасників, які показали громаді більше 80(!) художніх номерів. Вони співали та  
танцювали, читали поезію та жартували. Через пісню чи малюнок, вірш чи 
танець кожен з них висловлював свою любов до своєї маленької батьківщини – 
рідного Грицева.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХІХ « »  
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Сьогодні дійство в грицівському парку – 
Любиме селище стрічає свято. 
І шепче листя: «В тінях тут не жарко», 
Під власну парасольку просить стати. 
 
А встояти не можна, так, спокійно, 
У теплих хвилях музики та пісні, 
Тому і підтанцьовують граційно 
Думками, тілом – варіанти різні. 
 
Я так люблю тебе, мій рідний Гриців!  
Усі обличчя і дерева знаю. 
Словесні роздаровую гостинці 
Коли стежками спогадів вертаюсь. 
… 
З’явилася алейка згідно плану, 
Струнким і сильним символом АТОВЦЯМ, 
Від пам’ятника Слави до Майдану, 
Як честь місцевим хлопцям-оборонцям. 
 
Прохожий усміхається привітно… 
Впізнав...«Добридень, друже!–каже.–Як ти?»  
Я відповім, знайомому, тендітно: 
«От поки що, і грішно нарікати!»  

20.06.2017 р. Микола Чевелюк –  
переможець номінації  
«За лебедину вірність Грицеву 2017» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

День Святого Миколая! Прекрасна традиція щирого українського народу. 

Мабуть кожен, і дорослий, і малий, очікує дива в цей день, приємного 

сюрпризу або хоч невеличкого подарунка. 20 грудня 2017 року ми вирушили до 

наших друзів - Школи сприяння здоров'ю, щоб разом із юними артистами 

привітати з новорічно-різдв'яними святами наших маленьких друзів - особливих 

діток Грицівської громади.   

Для малечі була представлена цікава сценка про подорож Миколая до 

кожної домівки, а ще Святий Миколай, як годиться, слухав вірші та молитви від 

дітей і побажав усіх гараздів у Новому році. За іграми та веселощами дітки й не 

помітили як плине час. Бо були дзвіночки і пісні, янголятка та чорти, і звичайно 

ж, подарунки та солодкий стіл для усіх.  

Впродовж листопада-грудня ми всьоме провели щорічну акцію 

"Подарунок від Святого Миколая!" по збору коштів для придбання подарунків 

нашим маленьким друзям. Зробити пожертву міг кожен, тому дуже приємно, 

що до цієї акції долучились і члени нашої організації, і приватні підприємці 

селища та просто небайдужі грицівчани, які ставали благодійниками, роблячи 

пожертви до наших благодійних скриньок. Особливо хочеться подякувати 

людям, які щорічно підтримують нас коштами та подарунками для діток – серед 

таких - Джурабаєв Руслан.   

Дякуємо за Добру справу і велике серце усім, хто приєднався до акції. 

Разом з Вами ми змогли зробити свято для особливих діток, на хвильку 

повернути їх в Країну Казки та Нового року! Завдяки Вам в дитячих серцях 

загорілася надія на краще і віра у те, що добро завжди перемагає зло. 

Разом ми робимо неймовірну справу – здійснили дитячі мрії та 

подарували світу дитячі усмішки та радість, яких так сьогодні не вистачає! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодіжного Банку Ініціатив «Бумеранг» - наша нова молодіжна 
благодійна програма. Це - банк молодих та ініціативних людей, які готові 
допомагати іншим людям та місцевій громаді, це - банк соціальнозначущих 
проектів. Наша молодь отримує досвід управління проектами, прийняття 
фінансових рішень, роботи в команді та практичного втілення своїх ідей. 

А ще -  це пошук "КЛЮЧІВ ДО СЕБЕ", особиста програма розвитку, яка 
формує в молодих людях почуття власної гідності і впевненість у собі, надає їм 
можливість в РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ спробувати себе в різних ролях, отримати нові 
навички та вміння в сфері лідерства, командної роботи, прийняття рішень, 
вирішення проблем , комунікації, ведення переговорів, складання звітів, 
презентацій, управління подіями, надання інтерв'ю і багато, багато іншого. 

Ми у 2017 році: 

 збирали ідеї та формували команду учасників: проводили «мозковий 
штурм» з активом МБІ "Бумеранг", складали оперативний план, 
формували список відповідальних; 

 інформували громаду та знайомили з планом заходів, шукали "собі 
подібних" та поширювали наш успішний досвід; 

 придбали матеріали для втілення власних класних ідей (тканина, нитки, 
декоративні аксесуари, канцтовари, папір, гіпс, фарби, рамки тощо); 

 відкрили "Територію розвитку МБІ "Бумеранг": вже розпочала працювати 
творча майстерня (серія майстер-класів "Грицівська травниця", 
"Подарунок від Святого Миколая"), побачила світ свіженька молодіжна 
газета "TODAY", в планах - створення фотозони для дітей і батьків та інші 
ініціативи  

Саме тут чекають ТЕБЕ, ТВОЇ ІДЕЇ та ТВОЇ ПРОЕКТИ. І кожен може 
зробити своє життя та життя тих, хто тебе оточує яскравішим, змістовнішим, 
добрішим та цікавішим. Варто лише зробити перший крок. Спробуй!   

 

« »  
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Дослідження потреб громади є необхідним кроком у розробці стратегії 
діяльності нашої громадської організації щодо досягнення соціальних змін. 
Воно допомагає запропонувати громаді саме ті якісні проекти та програми, які 
потрібні нашим мешканцям і які змінять їх життя на краще. Крім того, чітке 
розуміння потреби дозволяє раціонально використати обмежені ресурси. В 2017 
році ми втретє провели таке дослідження за підтримки ІСАР «Єднання» та 
Київського інституту соціологічних досліджень (КМІС).  

Ђ ЦІКАВІ, НЕОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 в опитуванні взяло участь 9 % дорослого населення (від 18 років і старші),  
причому, 73 % з опитуваних – жінки; 

 69 % грицівчан подобається жити в Грицеві і вважає, що їм скоріше зручно 
або цілком зручно проживати в селищі; 44% почуваються безпечно в селищі; 

 в той же час 100 (!) % грицівчан незадоволені станом доріг у селищі, лише 
2% задоволені якістю освітлення вулиць, 59 % вважає, що в нас брудно; 

 більше 70 % вважає якість освітніх послуг високою; 
 дві третини опитаних (67%) жодного разу не зверталась до голови, 

представників місцевого самоврядування та виконкому; 
 73% жертвували на благодійність протягом останніх 12 місяців, а 53% робили 

негрошові пожертви 
КОРИСНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 64% особисто готові жертвувати  на вирішення проблем громади, переважно 
через скриньки (38%) або безпосередньо тим, хто потребує (41%),                      
37%  готові брати участь та жертвувати на вирішення важливих проблем 
нашої громади до 100 грн в рік (44%), 21% - 100-200 грн в рік, лише 4% - 200-
500 грн в рік; середній розмір пожертви за рік – 106 гривень; 

 27% опитаних займалася волонтерством, 16 % опитуваних ніхто не запросив, 
не запропонував приділяти час та зусилля для вирішення проблем громади; 

 8% є членами громадських (недержавних) організацій; 
 52 % вважає, що громадські організації в селищі досить активні; 
 72 % грицівчан знають про діяльність ГО Асоціація «Відродження Грицева», 

ще 26% - чули про нашу діяльність; 
 громада визначилася, що потребує в селищі вдосконалення в першу чергу: 

будівництво та ремонт доріг (90% опитаних), знаки та освітлення (65%), 
водопостачання (48%), вивезення сміття/прибирання територій (39%), 
комунальні послуги (35%), озеленення/парки (29%), робота правоохоронних 
органів (15%), соціальна допомога малозабезпеченим (11%). 

СПЕЦИФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДИ ГРИЦЕВА 
 Громада Грицева вважає, що необхідно покласти край незаконному продажу 

алкоголю, очистити старий парк і відновити його роботу, покращити освітлення 
міста та відремонтувати дороги, очистити криниці. Жителі також бажають 
відновити автовокзал селища та хочуть покласти край забрудненню річки. 

 
2017 
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Це – багаторічна програма нашого партнера Центру гуманістичних 
технологій АХАЛАР (м.Чернігів), метою якої є активізація громади України та 
розвиток локальної демократії.  

Програма передбачає навчальні семінари, консультаційну підтримку 
учасників, міні-гранти та міжнародні стажування в Польщі, Словаччині, Данії. 
Одним із інструментів залучення громадян в реалізацію своїх ініціатив в 
громадах є сайт  www.dobrodel.org.ua.  

За шість років: проведено 58 днів семінарів та конференцій, більше 200 
людей пройшло навчання анімаційному підходу до активізації громад, 
реалізовано більше семи десятків локальних ініціатив.  

Восьмий, останній сезон, програми  “Територія розвитку, гостинно 
приймав у Чернігові нових учасників, серед них – Майя Джурабаєва, керівник 
проектів нашої організації.  

Вступний семінар для другої групи учасників під  назвою "Дизайн 
соціальної анімації " відбувся 11-14 листопада на тренінговій базі “Санрайз” на 
березі річки Десна.  

20 активістів зі всієї України привезли 20 сміливих ідей, які разом з 
ініціаторами та командою професіональних тренерів програми, тепер маємо 
перетворити на життєздатні успішні проекти, що змінять на краще життя в 
конкретних локальних громадах. Для цього попереду ще рік навчання, багато 
спільної роботи, але початок покладено...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.dobrodel.org.ua/
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Зараз кожне друге село можна описати лише епітетами «розруха», 

«бідність», «занепад». Усі лише констатують факт занепаду сіл  та розводять 

руками, киваючи на попередню владу, необізнаність минулих керманичів, 

зрештою на те, що «так стали зорі»  і вже нічого із цим не вдієш. А вдіяти таки 

можна. Бо як показує практика тих населених пунктів, де вирує життя і 

розвиток не стоїть на місці, межа наших можливостей існує лише у власній 

голові, у власних переконаннях та настрої.  Прикладом для наслідування в цій 

справі можна сміливо вважати наш Гриців, селище Хмельницької області. 

9 грудня 2017 року усіх шанувальників пісні в залі Грицівської Школи 

сприяння здоров’ю зібрав талановитий колектив «Срібні роси», якому 

виповнилося 2 роки. 2 роки тому,  на свято Михайла, народився цей прекрасний 

колектив. Саме з того моменту він почав радувати глядачів своєю творчістю. 

Гортаючи сторінки творчого життя колективу, впевнено можна сказати, що час 

даремно не пройшов. Ми допомогли нашим друзям влаштуємо справжнє 

пісенне свято!  

  

 

1 червня 2017 року за підтримки нашої організації втретє пройшов 

тенісний турнір на першість Грицева. До Грицева завітали команди громад 

Чотирбок та Кустівець. Три команди розіграли комплекти нагород та грамот. 

Змагання проходили в спортзалі нашого партнера - Грицівського ЗЗСО.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

« »  



20 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Асоціація «Відродження Грицева»  з 2011 року працює як фонд громади і 

зараз на етапі активного розвитку. Надзвичайно важливо, на нашу думку, є 

опанування інструментами забезпечення сталості такого розвитку. Тому ми 

повинні бути готовими до нових викликів, нових ролей та ризиків.  

В 2017 році ми продовжили навчання в школі фондів громад: 

 тренінг «Керована фасилітація процесу організаційного самооцінювання»,  

 тренінг «Оцінка організаційного потенціалу фондів громад»,  

 навчання координаторів молодіжних банків ініціатив, 

 тренінг «Фінансовий менеджмент для Фондів громад України», 

 тренінг «Моделі сталості фондів громад», 

 підсумкова нарада керівників фондів громад України. 

А ще ми прожили три незабутніх дні у Таборі молодих філантропів, 

побували у наших колег в фонді громади міста Вінниця «Подільська громада». 

Мета нашої зустрічі – співпраця фонду громади з місцевим бізнесом. А ще ми 

знайомилися з досвідом ФГ «Здорове місто» з міста Банська Бистриця. 

Разом ми працювали над подальшою стратегією розвитку, ми 

дискутували як жити фонду громади у світлі нових викликів: децентралізація, 

війна на Сході, мережування, інституціоналізація нашої майбутньої діяльності.  

Головний висновок - при хорошій взаємодії кожен може здолати те, що 

на перший погляд здається нереальним взагалі.  
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16-17 листопада 2017 року чотири представники ГО Асоціація 

«Відродження Грицева» (Василь Джурабаєв, президент ГО, Світлана Дубина, 

член Правління ГО, Майя Джурабаєва, керівник проектів ГО та Антонюк Тетяна, 

член ГО, стали учасниками VI Форуму організаційного розвитку громадянського 

суспільства «Практики свободи», який проходив в НСК «Олімпійський», м. Київ. 

Цифри та факти Форуму 2017: два дні та понад 1700 відвідувачів/ок,     

13 дискусій, 24 міні-тренінги, 4 виставки, 10 відкритих інтерв'ю, 3 майстерні, 12 

презентацій, 51 столик у "Цукернях", 13 зустрічей з донорами та 152 спікери-

модератори, 7 локацій та сотні організацій зі всієї України.  

Подія №1 в житті третього сектору – за масштабом, впливом на 

суспільство та важливістю. Ми – активні учасники та безпосередні співвиконавці 

цього дійства. Участь у Форумі з організаційного розвитку 2017 надала нам 

можливість обмінятися інформацією та контактами з сотнями (тисячами :)) 

учасників Форуму, представниками громадських, бізнесових, державних та 

інших організацій. Крім того, ми стали учасниками численних майстер-класів, 

інформаційних сесій, інших незвичайних (і, звичайно, що корисних) 

активностей та подій, взяли участь у роботі виставки фондів громад України. 

Наскільки змогли та встигли – отримали інформацію та познайомилися з 

досвідом тренерів та практиків, які працювали під час Форуму.  

А другий день для нас став окремою і яскравою подією: адже саме тут 

ми ділилися кращими практиками та інструментами роботи у громаді. Під час 

виставки фондів громад України про Гриців та про наш фонд громади дізналися 

сотні учасників форуму! Так ми творимо наше майбутнє, нашу свободу!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

24 грудня 2017 року в приміщенні Грицівської школи сприяння здоров’ю 

з нагоди 19-ої річниці від дня створення організації відбулася тристороння 

зустріч громади-влади-бізнесу «ГОЛОС ГРОМАДИ-2017». 

Учасниками зустрічі стало 29 осіб: депутати селищної та районної ради, 

керівники організацій та установ, лідери громадських організацій та приватні 

підприємці селища, активісти нашої громади та, звичайно ж, члени нашої 

організації.  

Учасникам у форматі дискусії, виступів та обговорення вдалося, на 

нашу думку, почути одне одного. Ми згадували події та шукали для себе 

відповіді на питання: 

 чим запам’ятався Грицівській громаді 2017 рік?  

 які ініціативи громади вдалося підтримати?  

 які результати чергового соціологічного дослідження потреб 

громади Грицева 2017?  

 як буде жити новостворена Грицівська об’єднана територіальна 

громада в 2018-2020 р.?  

 які можливості та виклики чекатимуть нас в найближчому 

майбутньому?   

А ще ми говорили про наші плани та нові проекти. Крім того, на цій 

зустрічі було презентовано результати роботи та спільні проекти громади  за 

2017 рік. Набутим досвідом та інформацією ділилися учасники Форуму 

організаційного розвитку та підсумкової наради керівників фондів громад 

України. Також ми презентували результати чергового соціологічного 

опитування нашої громади за 2017 рік. Кожен з присутніх мав можливість 

запропонувати своє бачення подальшого розвитку організації та громади у 2018 

році на стіні пропозицій, уроків та побажань. 

Основна мета таких заходів Асоціації «Відродження Грицева» -  

забезпечити систематичну та ефективну діяльність щодо розвитку громади у 

співпраці з місцевою владою і бізнесом. Такі тристоронні спільні зустрічі  

носять назву «ГОЛОС ГРОМАДИ».  
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10 674,33 
4% 

73 675,50 
31% 

113 000,00 
48% 

40 371,00 
17% 

Адміністративні витрати 

Розвиток фонду громади 
та програмна діяльність 

Конкурс міні-грантів 
2017 (ГО "Інститут 
солідарності громад") 

Обладнання та меблі 
для офісу  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430,91  
0,2% 

4 560,00 
 2% 

113 000,00 
47,8% 

119 870,00 
50% 

 

Залишок коштів 

Приватні місцеві 
пожертви 

Регіональний бізнес  

ІСАР "Єднання",              
Фонд ім. Ч.Ст.Мотта 
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 25 000,00 
10% 

 76 901,50  
32% 

 7 440,00 
3% 
 3 200,00 

1% 
 11 870,00 

5% 
 3 000,00 

1% 

 116 700,00 
48% 

Благодійний фестиваль "Я 
люблю тебе, мій Гриців!" 

Організаційний розвиток 
організації 

Акції, програми та 
проекти громади 

Кубок Грицева по футболу 
пам'яті І.Гаєвського 2017 

Школа Фондів Громад, МБІ 
"Бумеранг", Визначення 
потреб громади 

"ГОЛОС ГРОМАДИ" - зустріч 
громади, бізнесу та влади 

"Розвиток сільської 
громади"  

124 860,91 
34% 

244 111,50 
66% 

Грошові надходження 

Негрошові надходження In-
kind або гроші, які не 
проведені через рахунок 
організації (у грн. 
еквіваленті) 
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Джерело фінансових 
надходжень 

Сума, грн 

Залишок коштів  430,91 

Приватні місцеві пожертви 4 560,00 

ДОНОРИ ТА БЛАГОДІЙНИКИ 

ІСАР "Єднання"  
Фонд ім. Ч.С. Мотта 

119 870,00 

РАЗОМ 124 860,91 

Джерела технічної 
(негрошової) допомоги 

Еквівалент, 
грн 

ГО «Інститут солідарності 
громад Романа Мацоли» (3 
конкурс мікро-грантів) 

113 000,00  

Громада Грицева і Корпилівки  
19-ий ФЕСТИВАЛЬ  
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ МІЙ ГРИЦІВ!» 

25 000,00 

КУБОК ГРИЦЕВА 2017 3 200,00 

ЗРОБИМО ГРИЦІВ ЧИСТИМ! 940,00 

ДОПОМОЖИ ВОЇНУ-ЗЕМЛЯКУ 1 000,00 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ ГРОМАДИ 8 240,00 

КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 2 000,00 

ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД 1 159,00 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ 3 700,00 

Добровольці та волонтери 
(волонтерська праця, робота 
у офісі)  

70 312,50 

ПП Джурабаєва М.В. 
(ремонт приміщення, водогону 
та офісної техніки, підтримка 
сайту, дрова) 

6 580,00 

ПОДАРУНОК ВІД СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ 

3 500,00 

МОЛОДІЖНИЙ БАНК ІНІЦІАТИВ 
«БУМЕРАНГ» 

2 480,00 

ГОЛОС ГРОМАДИ 3 000,00 

РАЗОМ ДОПОМОГИ 244 111,50 

ВСЬОГО 
НАДХОДЖЕНЬ 

368 972,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти та  
програмна діяльність 

Сума, 
 грн. 

 
Проект "Забезпечення 
сталого розвитку фонду 
громади через участь у 
навчальних заходах.              
Етап 3."  (ІСАР "Єднання 
та Фонд ім.Ч.С.Мотта) 
 

30 094,33 

Проект "Забезпечення 
сталого розвитку фонду 
громади"  (ІСАР "Єднання» 

та Фонд Мотта) 

83 952,17 

РАЗОМ 114 046,50 
 
 

 

Адміністративні витрати Сума, грн. 

Телекомунікаційні 
послуги (телефон, 

інтернет) 
2 649,60 

Комунальні платежі 
(водопостачання)  

376,54 

Оплата за 
електроенергію 

795,36 

Послуги банку 
(розрахунково-касове 
обслуговування та 
еквайрингова комісія за 
зняття готівки) 

1 507,08 

Витратні матеріали 
(чорнило, фотопапір, 
пружини та плівка для 
брошурування) 
канцелярські товари та 
папір 

5 345, 75 

РАЗОМ 10 674,33 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 124 720,83 

 
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ 
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ              
(станом на 01.01.2018) 

140,08 
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• 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 

  

• підтримка 
інціативних груп та 
громадських 
організацій, 
реалізація проектів 
та програм, 
спрямованих на 
розвиток громади 

Надання пожертви до Фонду Громади «Відродження  Грицева» є 
суто добровільною справою. Ми розуміємо, що лише за підтримки 
мешканців громади, місцевої влади, місцевого бізнесу важлива 
ідея може бути реалізована і сприятиме покращенню якості 
життя кожного мешканця та розвитку самої громади в цілому. 



« »

Номер рахунку  26003052405080 

Шепетівське відділення «ПриватБанк» в м. Хмельницький    

МФО 315405  

Код ЄДРПОУ  22787851 

Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога                                  

                                     на статутну діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


