
До 2009 року дітки села Спас відвідували ста-
ру школу, яка була збудована активною сіль-
ською громадою ще у 50-х роках. Відкриття 
нової школи європейського зразку відбулося 
у 2010 році. Навчальний заклад забезпечив 
сільських учнів та вчителів сучасною техні-
кою, просторими приміщеннями, оснащен-
ням тематичних класів, великою столовою і 
актовою залою, де проводяться шкільні захо-
ди та різноманітні святкування. Згодом, у при-
міщенні школи було відкрито осучаснений 
спортзал, а також дитячий садок, який налічує 
50 дошкільнят. Зараз у школі навчаються 202 
учні, з якими працюють 39 вчителів. 
Громада села Спас вирішили не зупиняти-
ся на досягнутому, і в 2015 році надіслали 
заявку на конкурс від ЄС ПРООН «Місцевий 
розвиток орієнтований на громаду». 

Спочатку громада визначила чотири пріоритет-
ні проекти розвитку села: сонячні батареї, освіт-
лення вулиць, придбання автомобіля для ФАПу 
та реконструкція сільського стадіону. Проект із 
сонячними батареями - перший в Коломийсько-
му районі. Йдеться не тільки про економію ко-
штів, а й про навчання підростаючого поколін-
ня: як поводитися з альтернативною енергією та 
шукати різні перспективи енергозбереження. 
Для реалізації проекту потрібно було створен-
ня громадської організації, яка б займалась всі-
єю роботою та впровадженням цього проекту в 
життя. Тому було створено ГО «З турботою про 
людей», яка сьогодні налічує 65 осіб. 
Сенс проекту «Впровадження інновацій-
них технологій в системі енергопостачання 
в Спаському НВК із застосуванням альтер-
нативних джерел енергії (енергії сонця)» у 
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створенні додаткової системи енергопоста-
чання. Задача планових реалізованих захо-
дів - це встановлення СЕС та приєднання до 
зовнішніх мереж електропостачання. Для ге-
нерування електроенергії в загальну мережу 
на земельній ділянці НВК  встановлюються 
блоки сонячних модулів, загальною потуж-
ністю у 9,75 кВт. Для безперервної комутації 
з мережею в допоміжному приміщенні НВК 
встановлюється мережевий інвертор потуж-
ністю 10 кВт та для обліку електроенергії, 
також встановлюється лічильник з включен-
ням його в АСКОЕЄ СЕС, який буде приєдна-
но до загальної мережі. Вироблену електро-
енергію закуповуватиме місцевий підрозділ 
ПАТ «Обленерго» з оплатою 80 % від вартості 
електроенергії для даного типу споживачів, 

що частково компенсуватиме витрати на 
електропостачання в Спаському НВК.
Бюджет цього проекту великий – 402 тисячі 
гривень: 20% надала Коломийська РДА та Іва-
но-Франківська ОДА, 75% надав ЄС ПРООН, а 
громада села - 5 %. Не останню участь у цьому 
проекті взяла й сільська рада села, яка активно 
допомагала громадській організації. 
Завдяки спільним зусиллям проект було вті-
лено в життя. Сьогодні на території Спаської 
ЗОШ I-III ступенів можна побачити 29 соняч-
них модулів, які переробляють сонячну енер-
гію. Такий проект сприяє підвищенню соці-
ально-економічного рівня життя сільського 
населення, має позитивний вплив на свідо-
мість громадян, всиляє віру у власні сили та 
пробуджує надію на краще майбутнє.

ІСТОРІЯ УСПІХУ
Громада села Спас


