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Видання підготовлено в рамках Проєкту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України реалізує за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку. Впровадження проєкту стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через 
Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США. 

КНИГА УСПІХІВ
Короткі історії  про те, як децентралізація впливає на життя громад

2020 рік, м.Київ

Видання є квртальною збіркою прикладів успіхів громад в результаті децентралізації  фінансів 
і повноважень. Публікація демонструє позитивний вплив реформ на життя людей та розвиток 
громад. 
Збірка буде корисною практикам місцевого самоврядування, медіа-спільноті та усім зацікавленим 
у темі реформування місцевого самоврядування.
Видання «Книга успіхів» доступне на сайті АМУ www.auc.org.ua  у розділі «БІБЛІОТЕКА», а більше 
історій успіху - у розділі «УСПІХИ».

Інформацію та матеріали, що містяться у виданні, дозволяється вільно копіювати, перевидавати й розповсюджувати 
по всій території  України всіма способами, якщо це робиться безоплатно для кінцевого споживача та якщо при 
такому копіюванні, перевиданні й розповсюдженні є обов’язкове посилання на Асоціацію міст України.
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ПЕРЕДМОВА 

Децентралізація влади і фінансів помітно змінила нашу країну. Нові можливості, отримані 
завдяки реформі, органи місцевого самоврядування успішно використовують для розширення 
спектру публічних послуг та підвищення їх якості. Зміни на краще охоплюють практично усі сфе-
ри життя громад: освіту, охорону здоров’я, ЖКГ, соціальний захист та безпеку. У роботу місцевих 
рад активно впроваджуються інформаційні технології  та сучасні інструменти залучення жителів 
до прийняття рішень, суттєва увага приділяється молодому поколінню. І ще один цікавий тренд 
- громади все більше уваги спрямовують на залучення інвестицій, місцевий економічний розви-
ток, енергоефективність. 

У новий випуск Книги успіхів увійшло близько 80 історій, які на конкретних прикладах дово-
дять позитивний вплив реформи з децентралізації  на життя громад та зростання їх добробуту. А 
отже, країна рухається у правильному напрямі, передаючи на рівень місцевого самоврядування 
більше повноважень та ресурсів. І цих досягнень у жодному випадку не можна втратити, адже 
спроможні громади – це запорука сильної держави. 

Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації  міст України,

кандидат наук з державного управління
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Брошнів-Осадська ОТГ. Івано-Франківська область

Громада виділяє кошти на «теплі кредити»
У Брошнів-Осадській ОТГ прийнято програму енергозбереження на 2020-2022 рр. Мета - ско-

ротити споживання енергоносії в через впровадження заходів енергоефективності.
На державному рівні з жовтня 2014 року діє урядова програма «теплих кредитів» для населен-

ня та ОСББ. А місцева програма здешевлення «теплих» кредитів – це додаткова компенсація з 
бюджету ОТГ, для її  реалізації  на три роки заплановано 3 млн грн. 

Позичальникам з бюджету громади відшкодовуватиметься частина суми кредиту, отриманого 
в державному банку на заходи з енергозбереження:  для ОСББ - 30%, але не більше 300 тис. грн; 
для приватного житлового фонду - 30%, але не більше 10 тис. грн.

Брошнів-Осадська селищна ОТГ 
вул. 22 січня, 85, смт Брошнів-Осада, Івано-Франківська область, 77611
(3474) 4-63-89    broshniv-osada@ukr.net

Чемеровецька ОТГ. Хмельницька область 

Енергоефективні заходи у закладах освіти
Чемеровецька ОТГ виділила з місцевого бюджету фінансування в обсязі 10 млн грн на заходи 

з економії  енергоресурсів у освітніх закладах. Ці кошти витрачені на встановлення в дитячих 
садках та школах сучасних металопластикових вікон та дверей. Заходи з енергоефективності 
реалізовано у 17 дитсадках та у 7 школах громади.

Окрім того, котельні переведено з природного газу на тверде паливо - щепу. Завдяки цьому 
громада заощаджує кошти на опаленні. Для забезпечення паливом придбано щепорізи. Опален-
ня у в закладах освіти починає працювати за потреби, не чекаючи старту опалювального сезону.

Чемеровецька селищна ОТГ 
вул. Центральна, 40, смт Чемерівці, Хмельницька обл., 31600
(3859) 9-10-61    rada_chemotg@ukr.net
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Луцька міська громада

Модернізація системи центрального опалення
У Луцьку у діючій газовій котельні встановлено котел потужністю 5 МВт, що працює на дерев-

ній трісці. Нове обладнання придбано в рамках проєкту модернізації  системи централізованого 
опалення, який Луцька міська рада реалізує спільно з Європейським банком реконструкції  та 
розвитку.

В опалювальний період котел на біопаливі допомагатиме газовому надавати теплоносій, а 
решту часу котельня забезпечуватиме гарячою водою мікрорайон Луцького підшипникового за-
воду.

У новий комплекс входить котел, автоматизований склад палива, подрібнювач деревини, а 
також інші необхідні комплектуючі. Нині деревну тріску на підприємство постачають, але згодом 
її  дробитимуть на місці самостійно.

В рамках спільного проєкту міськради та ЄБРР також передбачена заміна застарілих тепломе-
реж, закриття підвальних котелень та монтаж індивідуальних теплопунктів у 200 багатоквартир-
них будинках.

Луцька міська рада 
вул. Богдана Хмельницького, 19, м. Луцьк, 43025
(332) 777-900 off ice@lutskrada.gov.ua

Вільшанська ОТГ. Житомирська область

Опалювальні котли на дровах у школах
У закладах освіти Вільшанської ОТГ проводяться енергоефективні заходи - вже замінено систе-

ми опалення у Галії вській та Карповецькій школах.
Відмова від використання природного газу дасть можливість громаді економити до 230 тис. 

грн на рік. Окупитися проєкт має за 2 роки.
Кошти на переобладнання шкіл котлами були виділені з місцевого бюджету.

Вільшанська сільська ОТГ
вул. Короченська, 2, с. Вільшанка, Житомирська обл., 13224
(4139) 2-12-48    s.vilshanka@ukr.net
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м.Славутич. Київська область

Енергетичний кооператив інвестує в альтернативну 
енергетику

У Славутичі засновано перший в Україні енергетичний кооператив «Сонячне Місто», учасники 
якого можуть стати співвласниками електростанцій, інвестувавши в проєкт 500 доларів США. Ко-
операція дає можливість своїм членам заробляти на виробництві електроенергії  з відновлюваних 
джерел. 

Члени кооперативу разом складають свої інвестиції  та стають колективним інвестором, який 
встановлює сонячні електростанції  на дахах муніципальних будівель. Це дозволить генерувати чи-
сту електроенергію й прибуток для членів кооперативу та міської громади.

Так, технічна команда енергетичного кооперативу вже завершила монтаж першої сонячної елек-
тростанції  потужністю 40 кВт на даху універсаму «Мінськ».

Пріоритетне право на інвестування в енергетичний кооператив впродовж перших двох місяців 
матимуть жителі Славутича. Статут кооперативу передбачає, що 5% з чистого доходу кооператив-
ної електростанції  отримуватиме місто.

Славутицька міська рада 
Центральна площа, 7, м. Славутич, Київська обл., 07100
(4579) 2-75-55    vykonkom@slav.gov.ua
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м. Маріуполь. Донецька область

Місто реалізує екологічні проєкти
На полігоні твердих побутових відходів у Маріуполі введено в дію біогазову станцію, яка переробляє 

звалищний газ - метан - на електроенергію. Обсяг інвестицій у цей проєкт склав понад 2 млн євро.
Планується, що об’єкт вироблятиме більше 10 млн кВт електроенергії  на рік. Крім того, будуть 

створені нові робочі місця та забезпечені додаткові надходження до бюджету міста. За підрахун-
ками фахівців, газу для вироблення електроенергії  вистачить на 10−15 років.

Для поліпшення екологічної ситуації  та безпеки на полігоні місто має намір реалізувати проєкт 
з управління побутовими відходами, який охопить весь цикл: збирання сміття, його сортування 
та захоронення.

Маріупольська міська рада
пр. Миру ,70, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500
(067) 345-1555; (050) 345-1555 mar.v@dn.gov.ua

Балаклеївська ОТГ. Черкаська область

Потужна сонячна електростанція
У Балаклеї на земельних ділянках площею понад 20 га будується сонячна електростанція потуж-

ністю 8,5 МВт. Проєкт реалізує ТОВ «Кваттро Енерджі», а фінансує група інвесторів із Туреччини. 
Електроенергію, яку вироблятиме станція, планується продавати ПАТ «Черкасиобленерго» за 

«зеленим» тарифом.
Робота електростанції  збільшить надходження в бюджет ОТГ, які, виходячи з запланованої по-

тужності, складатимуть понад 10 млн грн на рік. Крім того, буде забезпечено електроенергією 
вуличне освітлення громади. На підприємстві буде створено 20 робочих місць для жителів ОТГ. 

Балаклеївська сільська ОТГ
вул. Незалежності, 2, с. Балаклея, Черкаська обл., 20721
(4733) 9-30-00   balaklea_s_r@ukr.net
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Сергіївська ОТГ. Полтавська область

Громада підтримує розвиток підприємництва
Реалізувати себе у садівництві, вирощуванні овочів та ягід запрошує всіх охочих керівництво 

Сергії вської ОТГ. 
Майбутнім підприємцям пропонується надати в оренду земельну ділянку для городництва 

площею до 2 га без аукціону, допомогти у частковому відшкодуванні вартості посадкового мате-
ріалу, організувати переробку та реалізацію урожаю через кооператив «Сергії вські ягоди».

Також у громаді діє Фонд підтримки підприємництва та економічно-інвестиційний відділ, що 
заохочують підприємців започаткувати бізнес. На території  ОТГ вже працюють приватна сиро-
варня та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Сергії вська сільська ОТГ 
с.Сергії вка, Полтавська обл., 37332
(535) 454-131 vykonkom@sergiyvska-rada.gov.ua

Тлумацька ОТГ. Івано-Франківська область

Будівництво вітрової електростанції
Керівництво Тлумацької ОТГ підписало угоду з німецькою компанію про будівництво у селі 

Прибилів вітрової електростанції . Інвестор планує встановити 12 вітряків потужністю 5600 кВт 
кожний. 

Компанія бере на себе зобов’язання сплатити відшкодування за місце розташування та будів-
ництво, за втручання в природу та ландшафт. Податки надходитимуть до місцевого бюджету. 
Зі свого боку громада зобов’язується надавати усі необхідні дозволи для прокладання кабелю, 
укріплення доріг тощо.

Протягом перших 10 років компанія платитиме громаді 2,5% від проданої електроенергії , а з 
11 року по 3,5%. 

Тлумацька міська ОТГ 
вул. Івана Макуха, м. Тлумач, Івано-Франківська обл., 78000
(3479) 2-14-44     tlymachmr@ukr.net
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Славутська міська громада. Хмельницька область

Інвестор відкрив логістичний центр
У Славуті відкрився логістичний центр ПрАТ «Геберіт Керамік Продакшн», в якому створено 65 

робочих місць та впроваджено сучасні технології . Нове підприємство – це нові робочі місця для 
жителів громади, збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів, створення пере-
думов для надходження нових інвестицій.

Славутський міський голова Василь Сидор зазначив, що відкриття такого потужного підпри-
ємства має важливе значення для розвитку громади. І невипадково ця подія має місце у Славуті, 
адже у 1910 році була випущена перша партія сантехнічних виробів підприємством «Будфарфор», 
подальше виробництво якого мало вагоме значення для всієї країни. Це, у свою чергу, дозволило 
сформувати міцний кадровий та виробничий потенціал сучасного підприємства «Геберіт Керамік 
Продакшн». Компанія забезпечує для своїх працівників належне соціальне обслуговування, гідну 
оплату та комфортні умови праці.

Славутська міська рада 
вул. Соборності, 7, м. Славута, Хмельницька обл., 30000
(3842) 7-11-66   sl_mvk@ukr.net

Старосалтівська ОТГ. Харківська область

Центр підтримки бізнесу та розвитку підприємництва 
У Старосалтівській селищній об’єднаній громаді відкрився Центр підтримки бізнесу та розвит-

ку підприємництва, створений за сприяння проєкту міжнародної технічної допомоги. Установа 
слугуватиме містком для встановлення кращого діалогу та партнерських зв’язків між місцевим 
самоврядуванням та місцевим бізнесом. 

У Центрі планується проведення тренінгів і консультацій з метою розвитку бізнесу та туризму у 
громаді. «Ми капітально відремонтували приміщення, а наші партнери надали меблі, комп’ютерне 
обладнання та консультаційну допомогу. Я думаю, що цей заклад стане каталізатором для розвитку 
бізнесу та туризму у нашій громаді», – сказав голова Старосалтівської громади Едуард Коновалов.

Старосалтівська селищна ОТГ
вул. Перемоги, 15, смт Старий Салтів, Харківська обл., 62560
(5741) 6-12-76   rada@stsaltiv.gov.ua
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Кролевецька ОТГ. Сумська область

Введено в експлуатацію елеваторний комплекс
У Кролевецькій міській ОТГ почав працювати новий елеваторний комплекс. Вже запущено всі 

інженерні мережі та комунікації . Місткість його силосів становить 120 тис. тонн зерна, продук-
тивність сушарок – 320 тонн/год. Комплекс працюватиме в складі ТОВ «Кролевецький комбікор-
мовий завод».

На підприємстві працюватимуть 30 жителів громади, а місцевий бюджет отримає додаткові 
надходження. 

Кролевецька міська ОТГ 
вул.Грушевського, 19, м. Кролевець, Сумська обл., 41300
(5453) 9-55-42 krolrada@ukr.net

Шпанівська ОТГ. Рівненська область

Створюється хутірська туристична локація
На туристичному зеленому маршруті «Медове коло» протяжністю майже 300 км, який про-

ходить на Рівненщині, на території  Шпанівської ОТГ з’явилася локація, де туристи зможуть пере-
почити та залишитися на ночівлю. Для подорожуючих тут працюватиме апібудинок – дерев’яна 
будівля на бджолиних вуликах для сеансів апітерапії . 

Ініціатива була реалізована завдяки участі жителів ОТГ в обласному конкурсі проєктів розвит-
ку територіальних громад. На облаштування туристичної локації  було виділено кошти з обласно-
го та місцевого бюджетів на умовах співфінансування.

Голова громади Микола Столярчук наголосив, що проєкт має важливе стратегічне значення 
для території :  «Ми маємо плани активізувати громаду через розвиток туризму. Це стимулює за-
йнятість у громаді та надходження до бюджету, а відтак допомагає розвивати нашу територію».

Шпанівська сільська ОТГ   
вул. Шкільна, 1, с. Шпанів, Рівненська обл., 35301
(362) 277-699    shpanivsrada@gmail.com
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Самарівська ОТГ. Волинська область

Освітлення вулиць у селах громади
У 2019 році Самарівська громада завершила реалізацію проєкту з освітлення вулиць в населе-

них пунктах ОТГ. 
Мережа зовнішнього вуличного освітлення охопила села Самари, Межисить, Занивське, Сама-

ри-Оріхові. Це дозволить жителям та гостям громади почувати себе більш комфортно та безпеч-
но у вечірній час доби. 

Проєкт вартістю 1,5 млн грн було профінансовано за кошти субвенції  з держбюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ.

Самарівська сільська ОТГ 
вул. Соборна, 26, 44113, с. Самари, Волинська обл., 44113
(3366) 9-64-42  samari_sr@ukr.net

м.Чернігів

Місто удосконалює систему поводження з відходами
У 2019 році у Чернігові для запровадження нової системи збирання та вивезення твердих побу-

тових відходів встановлено 100 напівпідземних контейнерів для роздільного збору сміття. Міст-
кість кожного з них - максимум 1 тонна і вивозом сміття з таких майданчиків займаються спеціальні 
сміттєвози комунального підприємства. Окрім того, що один напівпідземний контейнер замінює 
три звичайних, він також нейтралізує неприємні запахи та забезпечує недоступність до відходів, 
тобто сміття не розкидається. Міська рада планує поступово обладнати усе місто новими майдан-
чиками з сучасними, заглибленими в землю контейнерами, які вписуються у дворовий простір та 
завдяки своїй конструкції  забезпечують чистоту навколо.

Чернігівська міська рада
вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000
(462) 67-53-04    gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua



13

Тетіївська ОТГ. Київська область

Парк на місці сміттєзвалища
У Тетії вській міській ОТГ громада вирішила перетворити смітники на парки. Спільними зу-

силлями міської ради та місцевих підприємців на території  несанкціонованого сміттєзвалища 
у с. Дубина було прибрано територію від сміття та висаджено близько 100 дерев. Парк названо 
“Зелений гай”.

Тетії вська міська ОТГ продовжує активну роботу з ліквідації  несанкціонованих звалищ. Так, 
вже прибрано стихійні смітники у чотирьох селах громади. 

Тетії вська міська ОТГ
вул. Януша Острозького, 5, м. Тетії в, Київська обл.,09800
(4560) 5-27-44   miskradatetiiv@gmail.com

Вінницька міська рада
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
(432) 595-363    vinrada@vmr.gov.ua

Вінницька міська громада

Місто впроваджує Е-квиток
У Вінниці розпочався запуск безготівкової системи оплати проїзду в громадському транспорті 

– «Е-квиток», у трамваях та тролейбусах вже почали працювати валідатори. «Сплата за проїзд 
Муніципальною карткою вінничанина та безконтактними банківськими картками – це нові мож-
ливості для пасажирів, їх комфортного користування муніципальним транспортом й розвитку 
Вінниці у напрямку Smart city», - сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. За допо-
могою Муніципальної картки, безконтактних банківських карт та смартфонів можна розрахову-
ватись у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах, незабаром – і в маршрутних таксі. 
Система Е-квиток буде розгорнута на 320 одиницях комунального транспорту та 260 одиницях 
приватного транспорту. Окрім цього у місті встановлено декілька десятків електронних табло з 
графіком руху та розроблено систему диспетчеризації  . 
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Казанківська ОТГ. Миколаївська область

Громада має власний асфальтний міні-завод
Ремонт вулиць і доріг між населеними пунктами є надважливою проблемою громади. Для її  

розв’язання було прийнято рішення придбати для місцевого комунального підприємства «До-
броБуд» асфальтний мінізавод - машину для приготування асфальтно-бетонної суміші та каток 
для відновлення дорожнього покриття. 

Обладнання було придбано за кошти субвенції  з державного бюджету на формування інфра-
структури ОТГ - більше 1 млн грн та кошти місцевого бюджету - близько 31,5 тис грн. Спецтехніка 
дасть громаді можливість самостійно, власними силами та втричі дешевше виконувати поточний 
ремонт та обслуговування доріг на своїй території .

Казанківська селищна ОТГ
вул. Миру, 228, 56002, смт Казанка, Миколаївська обл., 56002
(5164) 9-13-02  kazankas@meta.ua

м.Чугуїв. Харківська область

Єдиний диспетчерський пункт та розрахунковий центр для 
усіх комунальних служб міста

Завдяки перемозі в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом 
в майбутнє» у Чугуєві успішно реалізовано проєкти «Єдиний міський диспетчерський пункт» 
(2018 рік) та «Єдиний міський розрахунковий центр» (2019 рік). На їх впровадження витрачено 
599 тис. грн, з яких 299,5 тис.грн виділено з обласного бюджету, 269,55 тис.грн – з місцевого бю-
джету, внесок конкурсантів – 29,95 тис. грн. 

Єдиний міський диспетчерський пункт створений на базі онлайн-сервісу «Комунальний дис-
петчер», який успішно працював в місті впродовж останніх років. На ресурсі доступна послуга 
«особистий кабінет», через який можна подати заявку на усунення проблем або виконання робіт 
пов’язаних з тепло-, водопостачанням і водовідведенням, обслуговуванням внутрішньобудинко-
вих мереж, ремонтом доріг тощо, а також отримати квитанції  та оплатити за послуги з врахуван-
ням субсидій та пільг. Тепер жителям міста не потрібно відстоювати черги в комунальних підпри-
ємствах. Відповіді на усі питання у житлово-комунальній сфері можна отримати в одному місці.

Чугуївська міська рада 
вул. Старонікольська (К.Лібкнехта), 35а, м.Чугуїв, Харківська область, 63503
(5746)-2-35-03 info@chuguev-rada.gov.ua
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м. Кропивницький 

Тролейбуси з автономним ходом
Комунальний парк електротранспорту Кропивницького поповнився п’ятьма тролейбусами з 

автономним ходом. Кожний з них вміщує 106 пасажирів. Кожна така  одиниця рухомого складу 
коштує 7,5 млн грн, їх було придбано за лізинговою угодою.

Це новий вид електротранспорту, який може рухатись з допомогою електроживлення не лише 
від контактної мережі, а й потужного акумулятора. Після того, як «штанги» тролейбуса від’єд-
нуються від контактної мережі, він має запас ходу ще на 20 км. Транспортні засоби обладнано 
камерами відеоспостереження в рамках програми «Безпечне місто», а також  пандусом та голо-
совим супроводом для людей з інвалідністю.  

Нові маршрути, де курсуватимуть тролейбуси, з’єднують два протилежні кінці міста і пролягають 
через місця, де немає тролейбусних мереж та, відповідно, їздили тільки приватні перевізники.

Кропивницький – четверте місто в Україні після Дніпра, Маріуполя та Рівного, де працює такий 
вид транспорту.

Кропивницька міська рада 
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25006
(522) 240-824    kmvk@krmr.gov.ua 

Великодимерська ОТГ. Київська область

Розвиток транспортної мережі
У Стратегії  розвитку громади на період до 2027 року однією з оперативних цілей було визначе-

но розвиток транспортної мережі.
В рамках реалізації  цього завдання у 2019 році розпочав роботу перший із запланованих 

маршрутів транспортного сполучення між населеними пунктами громади. В пілотному варіанті 
він сполучає с.Шевченкове з адміністративним центром громади – Великою Димеркою.

Таким чином, жителям сіл Шевченківського, Руднянського, Бобрицького та Жердівського ста-
ростинських округів стане значно простіше діставатись до місць роботи, а також отримувати 
адміністративні послуги, що виходять за межі повноважень старостатів.

Великодимерська селищна ОТГ
вул. Бобрицька, б. 1, смт Велика Димерка, Київська обл., 07442
(4594) 47140    v_dymerka@ukr.net
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Северинівська ОТГ. Вінницька область

Сміттєпереробний мобільний комплекс
Устаткування для переробки сміття Северинівська ОТГ придбала завдяки перемозі у конкурсі 

на фінансування проєктів з обласного екологічного Фонду. Громада отримала 2,2 млн грн від 
Фонду та виділила кошти з місцевого бюджету на влаштування контейнерних майданчиків і про-
світницьку роботу з жителями.

Мобільна лінія для сортування твердих побутових відходів – це універсальний автономний 
комплекс, який дає можливість обслуговувати кілька локацій, на кожній з яких має бути облаш-
тований майданчик для збору сміття. Універсальний завантажувальний пристрій може працю-
вати з контейнерами різного типу. Сортувальна лінія дозволяє відбирати чотири види сировини 
– пет-тара, папір, картон, скло. Комплекс обладнаний як дизель-генератором, так і точкою під-
ключення до електромереж, що дає максимальну автономність при роботі станції  .

Завдяки цьому обладнанню громада зможе самостійно реалізовувати політику управління від-
ходами, а також отримувати доходи у власний бюджет завдяки здачі на переробку комерційної 
вторсировини.

Северинівська сільська ОТГ 
вул. Грушевського, 29, с. Северинівка, Вінницька обл., 23126
(4332) 3-56-42    severynivca@gmail.com
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ОСВІТА

Квітнева ОТГ. Житомирська область

Відкрито дитячий садок
У с.Романівці, що входить до складу Квітневої ОТГ, довгі роки не було дитячого садочка,  тут 

працювала лише група короткотривалого перебування дітей. 
Після утворення ОТГ завдяки спільним зусиллям усієї громади, місцевої влади, підприємців 

та підтримці держави було зроблено капітальний ремонт у приміщенні, яке належить громаді, і 
відкрито дитячий садок «Струмочок». Зокрема, з бюджету Квітневої ОТГ було виділено 1,5 млн 
грн на проведення капітального ремонту та придбання необхідного інвентаря. 

У закладі вже працюють дві групи, які відвідують 30 дітей. 
Квітнева сільська ОТГ
пл. Героїв Небесної Сотні, 1, с. Квітневе, Житомирська обл., 13532
(4137) 7-22-35  govtneve1@ukr.net   

м. Одеса

Екоосвітній проєкт у школах
В одеських школах реалізовано екоосвітній проєкт «Час сортувати», спрямований на впрова-

дження роздільного збору відходів в навчальних закладах міста.
У 12 школах міста встановлено бокси для сортування сміття. Також вони отримали набір на-

вчальних матеріалів: плакати, буклети з інформацією про сортування, інструкції  з впровадження 
роздільного збору відходів для шкіл та інструкції  для команд учнів.

Навчальні заклади, які зберуть і відсортують найбільшу кількість відходів, отримають призи.
Для дітей проводяться семінари з формування культури усвідомленого споживання і поведінки 

з побутовими відходами.
Ініціатива реалізується в рамках проєкту «Зміцнення суспільної довіри», що фінансується Агент-

ством США з міжнародного розвитку (USAID).

Одеська міська рада
пл.Думська, 1, м.Одеса, 65026
(48) 779-13-14      sovet@omr.gov.ua
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м. Миколаїв

Екопроєкт для дітей
У закладах дошкільної освіти Миколаєва реалізовано екологічний проєкт «Школа маленьких еко-

героїв» за підтримки компанії  «PepsiCo», в рамках якого через ігровий формат діти навчаються ко-
рисним екологічним звичкам. Усі 79 дитсадків міста облаштовано комплектами контейнерів та за-
безпечено методичними і рекомендаційними матеріалами. Так, понад 10 тисяч дітей освоїли нові 
еконавички. До програми були залучені як діти, так і батьки та педагогічні колективи.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, Миколаїв може стати першим містом в 
Україні, де всі муніципальні навчальні заклади долучені до роздільного збирання сміття.

Також вихованці старших і середніх груп закладів дошкільної освіти міста отримали календарі 
та книжки-розмальовки для розвитку екологічних навичок.

Миколаївська міська рада 
вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54001
(512) 372-521    mer@nikgor.mk.ua

Кочубеївська ОТГ. Херсонська область

Мультимедійний центр
У с. Орлове Кочубеївської ОТГ у бібліотеці створено мультимедійний центр - простір для нав-

чання та дозвілля. Ремонт та облаштування закладу проведено завдяки співпраці місцевої влади 
та громади, а також за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги. Жителі ОТГ зможуть 
тут отримувати знання з медіамайстерності, підвищувати рівень комп’ютерної грамотності, перегля-
дати трансляції  сесій і засідань виконкому, користуватися офісною технікою.

Молодь використовуватиме центр як майданчик для написання проєктів, створення соціаль-
них роликів про життя громади, неформального спілкування та організації  цікавого дозвілля. 
Зокрема, тут проводитиме засідання молодіжна рада.

Кочубеївська сільська ОТГ 
вул.Арташатська 76, с. Кочубеївка, Херсонська обл., 74012
(5535) 2-10-78    tige1otg.j@gmail.com
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Баштанська ОТГ. Миколаївська область

Сучасне обладнання в гімназії
В рамках «Бюджету участі» 2019 року Баштанська громада реалізувала проєкт із комплектації  

спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного кабінету місцевої гімназії .
Сучасне обладнання дасть змогу розвивати інтерес школярів до вивчення іноземних мов, зробить про-

цес навчання незвичним, захопливим та допоможе підтримувати постійне зацікавлення учнів предметом.
Крім того, вчителі та учні вже використовують новітню комп’ютерну техніку, яка була придба-

на на умовах співфінансування з обласного та місцевого бюджетів. Так, гімназія отримала 15 
комп’ютерів та інтерактивну дошку. 

Баштанська міська ОТГ
вул.Баштанської республіки, 38, м.Баштанка, Миколаївська область, 56101
(5158) 2-71-05     bashtanskaotg@mk.gov.ua

Вінницька міська громада

Муніципально-приватне партнерство у сфері 
дошкільного виховання

У Вінниці батькам частково компенсуватимуться кошти на приватні дитсадки. Вінницька міська 
рада вирішила запровадити муніципально-приватне партнерство у сфері дошкільного виховання. 

Витрати на утримання дитини в приватному садочку отримуватимуть ті батьки, чиї діти стоять у 
муніципальній електронній черзі. Сума відшкодування складатиме різницю між вартістю послуг ко-
мунального закладу та приватного. 

Дитячі садочки, які беруть участь у реалізації  проєкту, визначаються на конкурсній основі. Утримання 
дітей в таких закладах частково компенсуються з бюджету за принципом «гроші йдуть за дитиною». За 
розрахунок береться середня вартість утримання дітей в комунальних закладах - розмір плати за садочок 
не повинен перевищувати встановлені нормативи. До приватного дитсадка висувається ряд умов. Зокре-
ма, заклад повинен мати ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Він 
має бути забезпеченим педагогічними кадрами, матеріально-технічною базою, працювати відповідно до 
програм розвитку дітей, що відповідають вимогам Базового компонента дошкільної освіти. 

В рамках пілотного проєкту муніципально-приватного партнерства в дошкіллі першим розпочав 
роботу садок інноваційного спрямування «Мадагаскар». Заклад вже відвідують 74 дитини. 

Вінницька міська рада
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
(432) 595-363 vinrada@vmr.gov.ua
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Підволочиська ОТГ. Тернопільська область

Пансіонат для літніх людей та осіб з інвалідністю 
У смт Підволочиськ на базі комунального закладу «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» відкрито відділення стаціонарного догляду для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. 
За рахунок коштів субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам було проведено рекон-

струкцію та капітальний ремонт на суму 1,3 млн грн. За кошти місцевого бюджету в обсязі 198 тис. грн 
облаштовано прилеглу до корпусу територію. Також свій внесок у створення пансіонату зробили 
місцеві благодійні організації  та підприємці.

Підволочиська селищна ОТГ
вул. Шептицького, 4, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., 47801
(3543) 2-25-35 04396294@mail.gov.ua

Баранівська ОТГ. Житомирська область

Дитячий реабілітаційний центр
У м. Баранівка відкрився соціальний заклад - дитячий центр, що надаватиме комплекс реабі-

літаційних та психологічних послуг. Ідея його створення виникла ще у 2017 році під час громад-
ських зборів. В ОТГ проживають понад 100 дітей з інвалідністю. Щоб надати цим дітям можли-
вості для розвитку та реабілітації  було прийнято рішення про створення соціального закладу. 
Фінансування залучено з місцевого та державного бюджетів, а також з проєктів міжнародної 
технічної допомоги. Заклад розмістився у капітально відремонтованому приміщенні. Тут працю-
ватимуть дефектологи, фахівці з фізичної реабілітації , психологи. 

Баранівська міська ОТГ
вул.Соборна, 20, м. Баранівка, Житомирська обл., 127001
(4144) 3-10-21 b.meriya@ukr.net
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Радехівська ОТГ. Львівська область

Інклюзивно-ресурсний центр 
У Радехові відкрився інклюзивно-ресурсний центр, який обслуговуватиме дітей Радехівського 

району, Лопатинської ОТГ та Радехівської ОТГ. Заклад зможе супроводжувати до 90 дітей до-
шкільного та шкільного віку.

До основних завдань центру віднесено: проведення комплексної оцінки для визначення осо-
бливих освітніх потреб дитини, розробка рекомендацій щодо освітньої програми, проведення 
корекційно-розвиткових занять з дітьми, надання методичної допомоги педагогічним працівни-
кам, консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потреба-
ми щодо формування позитивної мотивації  щодо розвитку дітей.

Центр облаштовано на першому поверсі будівлі Радехівської міської ради.

Радехівська міська ОТГ 
вул. Івана Франка, 2, м. Радехів, Львівська обл., 80200
(3255) 4-10-84   radekhiv-miskrada@i.ua

Вільховецька ОТГ. Закарпатська область

Громада збирає речі для нужденних
У громаді працює «Соціальна кімната», куди можна принести власні речі, і таким чином допо-

могти людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Ця ідея була реалізована  завдяки активній роботі молодіжної ради та управління соціального 

захисту населення.
У Вільховецькій громаді наразі нараховується 270 малозабезпечених сімей, 50 матерів-одина-

чок, 17 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і 52 особи, які отримують соці-
альну послугу «Догляд вдома». Ці люди потребують не тільки одягу, можна приносити продукти 
харчування, іграшки та інші речі, які знадобляться у побуті. 

Вільховецька сільська ОТГ 
вул. Центральна, 118, с. Вільхівці, Закарпатська обл., 90542
(3134) 4-90-81   vilhivci1986@ukr.net
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м. Кам’янець-Подільський. Хмельницька область

Автобус для вихованців навчально-реабілітаційного центру 
У Кам’янець-Подільському запроваджено новий соціальний проєкт, завдяки якому вихованці 

навчально-реабілітаційного центру зможуть доїжджати на навчання спеціальним автобусом. Це 
єдиний у місті заклад, де навчаються діти, які самостійно не пересуваються, та діти з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями в розвитку. Це – 181 вихованець, 
100 з яких – жителі Кам’янця-Подільського. Більшість дітей пересуваються на візках та за допо-
могою ходунків. 

Міська влада у співпраці з навчальним закладом та батьками розробила відповідний маршрут 
з урахуванням усіх адрес. Спеціальний транспорт безкоштовно відвозитиме дітей як на навчан-
ня, так і назад додому.  Такі послуги фінансуються за кошти місцевого бюджету. 

Кам’янець-Подільська міська рада
майдан Відродження, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,32300
(3849) 5-16-50 vikonkom@kam-pod.gov.ua

Менська ОТГ. Чернігівська область

Старші люди безкоштовно відвідують 
тренажерний зал

В рамках реалізації  грантового проєкту «Популяризація оздоровчо-спортивних послуг для лю-
дей похилого віку», у Менській громаді відкрито тренажерний зал для людей старшого віку та 
осіб з інвалідністю. Проєкт спільно реалізували міська рада та КУ «Менський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» за підтримки Фонду Міжнарод-
ної Солідарності.

90% коштів на грантовій основі надав польський фонд, 10 % - виділила Менська громада.
У залі є різнопланові тренажери: бігова доріжка, батути, фітнес м’ячі, орбітрек, шведські стінки, 

велотренажери, дошки Євмінова та інше. Також тут працює медсестра. Заняття в залі є безкош-
товними.

Менська міська ОТГ
вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена, Чернігівська обл.,15600
(4644) 2-15-41 miskradamena@gmail.com
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Кропивницька міська рада 
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25006
(522) 240-824 kmvk@krmr.gov.ua

м. Кропивницький

Відремонтовано жіночу консультацію
Ремонт жіночої консультації  у Кропивницькому розпочався наприкінці 2017 року. За два роки у за-

кладі було утеплено фасад та покрівлю, замінено вікна, оновлено всі приміщення всередині, а також 
здійснено благоустрій прилеглої території .

Заклад повністю переведено на автономне опалення, тепер персонал може самостійно контролю-
вати температуру в приміщенні. 

«Ця консультація тепер виглядає справді по-європейськи. Тут створені чудові умови і для лікарів, і 
для пацієнток, а їх тут обслуговується більше 70 тисяч. Я переконаний, що це одна з кращих консуль-
тацій в області», – сказав міський голова Андрій Райкович,.

На капітальний ремонт закладу із міського бюджету було виділено майже 8 млн грн.

Тернопільська міська рада
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Тернопільська міська громада

Довідку про щеплення можна замовити онлайн
Тернополяни отримали можливість замовити довідку про щеплення на сайті Тернопільської 

міської дитячої комунальної лікарні www.tmdkl.te.ua.
Для цього необхідно зареєструватись на сайті й замовити документ. Статус готовності довідки 

можна перевірити у «Кабінеті пацієнта», звідки потім можна її  роздрукувати. Також довідку мож-
на забрати в реєстратурі амбулаторії , де працюють сімейні лікарі.
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Ніжинська міська рада
пл. імені Івана Франка, 1, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600
(4631) 7-19-11 nemrada_post@cg.gov.ua

Ніжинська ОТГ. Чернігівська область

Сучасне обладнання для лікарні за кошти громади
Для забезпечення якісного та швидкого надання кваліфікованої медичної допомоги жителям 

громади з місцевого бюджету Ніжина було виділено 455 тис. грн на придбання пересувного рент-
генапарату Іndiagraf-02 для центральної міської лікарні ім. М.Галицького.

Пристрій технічно розрахований на невелику кількість випромінювання, що має мінімальний 
вплив на людей, які працюють поряд із рентгенапаратом. На цьому обладнанні можна робити всі 
види знімків, в тому числі й легень. Апарат також буде незамінним в екстрених випадках для па-
цієнтів, які не можуть пересуватися самостійно. Рентгенапаратом можна керувати дистанційно 
за допомогою планшету.

Також за кошти місцевого бюджету було придбано сучасний відеогастроскоп з додатковим 
оснащенням – аргоновим електрокоавулятором з набором хірургічних інструментів. Він дозво-
ляє робити максимально точну діагностику захворювань стравоходу, шлунку та дванадцятипалої 
кишки.

Мамаївська сільська ОТГ
вул. Шевченка,156, с. Мамаївці, Чернівецька обл., 59343
(3736) 2-66-71  sekretarmamaj@gmail.com

Мамаївська ОТГ. Чернівецька область

Сільська амбулаторія
У с. Мамаївці відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Будівлю для мед-

закладу було зведено за пів року на умовах співфінансування з державного та місцевого бюдже-
тів. Заклад забезпечений сучасним медичним обладнанням.

Амбулаторія загальної практики розрахована для роботи чотирьох лікарів. Тут обслуговувати-
меться понад 5 тис. жителів села, з яких 1152 – діти.
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Тетерівська сільська ОТГ 
вул.Шевченка, 25, с.Тетерівка, Житомирська обл.,12420
(412) 245-624    tsr_tysya@ukr.net  

Тетерівська ОТГ. Житомирська область

Підвищення якості послуг охорони здоров’я
У Тетерівській ОТГ відкрито кабінет для скринінгового обстеження термографом жіночого на-

селення з метою ранньої діагностики пухлинних захворювань молочної залози, первинного від-
бору хворих з групи ризику, контролю розвитку хвороби і ефективності лікування.

Кабінет обладнано у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетерівської сіль-
ської ради. Термограф контактний цифровий закуплено за кошти місцевого бюджету.

Лікарі, які працюють в Центрі, пройшли відповідне навчання для роботи на цьому обладнанні. 

Прилісненська сільська ОТГ
вул. Сойне, 6б, с. Прилісне, Волинська обл., 44614
(3376) 9-85-20 prylisne.otg@ukr.net

Прилісненська ОТГ. Волинська область

Медичні послуги стають ближчими для людей
У с.Прилісне, яке є центром Прилісненської сільської ОТГ, відкрито амбулаторію загальної 

практики сімейної медицини. На Волині це перший медзаклад такого масштабу, збудований за 
кошти субвенції  з державного бюджету. Вартість будівництва та обладнання – 7, 8 млн грн. 

Наразі амбулаторія повністю укомплектована, монтується медобладнання. Тут працюватиме 
20 медичних працівників, четверо з яких -  сімейні лікарі.
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Великогаївська сільська ОТГ 
вул. Галицька, 47, с. Великі Гаї, Тернопільська обл., 47722
(352) 490-098     04394875@mail.gov.ua

Великогаївська ОТГ. Тернопільська область

Амбулаторія для дев’яти сіл громади
Сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини відкрито у селі Баворів, що вхо-

дить до Великогаївської ОТГ. 
Реконструкція приміщення дільничної лікарні під лікарську амбулаторію тривала два роки. З 

місцевого бюджету було витрачено понад 2 млн грн, а 1,3 млн грн надійшло з державного бю-
джету. 

Було проведено ремонт основного приміщення амбулаторії , зокрема, оновлено комунікації , 
системи водопостачання, водовідведення та опалення, замінено вікна. 

Крім того, сімейні лікарі амбулаторії  мають все необхідне обладнання та автомобілі, щоб вчас-
но, а головне якісно, надавати медичні послуги жителям громади. Амбулаторія обслуговуватиме 
9 сіл, які входять до ОТГ.

Зеленопідська сільська ОТГ 
вул. Миру, 12, смт Зелений Під, Херсонська обл., 74853
(5536) 9-01-30, 9-01-98    cperekop@ukr.net

Зеленопідська ОТГ. Херсонська область

Пункт екстреної допомоги
Три фельдшери з медицини невідкладних станів та чотири водії  спеціалізованого транспорту 

приступили до роботи в новому пункті станції  екстреної медичної допомоги у Зеленому Поді. 
Бригади готові виїжджати на виклики до 12 сіл у радіусі 40 кілометрів.

Обладнання для станції  придбано за кошти місцевого бюджету та ДФРР. 
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Жданівська ОТГ. Вінницька область

ZHDANSPACE
У Жданівській громаді створено сучасний простір для молоді - Центр ZHDANSPACE. Це - ре-

зультат спільної роботи сільської ради, жителів громади та бізнесу. Центр розташувався у примі-
щенні бібліотеки. Тепер молодь має місце для дозвілля і розвитку, обміну думками, генерації  ідей 
та їх реалізації . Загалом на ремонт приміщення, меблі, техніку та обладнання було витрачено 100 
тис. грн. Завдяки спонсорській підтримці та у співпраці із сільською радою у Жданівській ОТГ 
реалізуються ініціативи з інклюзії , комп’ютерної грамотності та робототехніки.

Жданівська сільська ОТГ
вул.Зої Космодем’янської, 8, с. Жданівка, Вінницька обл., 22050
(4338) 3-32-42 zdanovka_s.r@ukr.net

м. Маріуполь. Донецька область

Центр «Генерація UA»
У Маріуполі відкрився Центр розвитку дітей, молоді та вчителів «Генерація UA». Подібних уста-

нов в Україні всього п’ять. Його мета – освітня та соціально-психологічна підтримка дітей і дорос-
лих. У закладі будуть проходити різноманітні майстер-класи, освітні тренінги, студії  професійної 
орієнтації .

Центр «Генерація UA» створено за підтримки програми «Сприяння міжсекторному партнер-
ству з метою захисту інтересів дітей» з ініціативи Дитячого Фонду Німеччини і міжнародного бла-
годійного фонду «Жовто-Блакитні Крила». Кошти на втілення проєкту отримано від Федерально-
го міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та виділено з бюджету міста.

Маріупольська міська рада
пр. Миру ,70, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500
(067) 345-1555; (050) 345-1555 mar.v@dn.gov.ua
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м.Харків

В рамках бюджету участі створюється молодіжне 
інтернет-радіо

Проєкт реалізується у рамках бюджету участі і дозволить створити у Харкові інформаційно-му-
зичний інтернет-простір для молоді. Планується, що одним із напрямків радіо буде авторська му-
зика. Молодіжне радіо допомагатиме стартувати початківцям, а для пошуку талановитої молоді 
залучатимуться відомі харківські музиканти.

КП «Харківський міський центр дозвілля молоді» провів конкурс на закупівлю апаратури для 
майбутнього радіо і готується до запуску в ефір.

Харківська міська рада
пл. Конституції  , 7, м.Харків, 61003
(57) 731-54-37   press@citynet.kharkov.ua

Запорізька область

Конкурс відеороликів «Моя громада – моє майбутнє»
Молодь Чернігівської ОТГ та Бердянська – серед переможців конкурсу «Моя громада – моє 

майбутнє». Конкурс відеороликів серед учнів 9-11 класів об’єднаних територіальних громад За-
порізької області організували Запорізький обласний центр зайнятості у співпраці з Запорізькою 
ОДА. Таку ідею було реалізовано з метою підвищення мотивації  до вибору майбутньої професії , 
формування у молоді зацікавленості та патріотичного ставлення до розвитку і майбутнього рід-
ного краю. 

Переможців було обрано з понад 70 школярів, які дуже творчо підійшли до завдання. У різних 
номінаціях були визначені десять кращих робіт. Журі відзначило професійний рівень авторів ві-
деоробіт, які продемонстрували цікавість до історії  рідного краю та його майбутнього.

Головним призом відзначено відеоролик «Ми - молодь Чернігівської ОТГ- її  шалені діти», авто-
рами якого є учні Богданівської школи Чернігівської ОТГ. А за результатами онлайн-голосування 
найбільшу кількість голосів зібрав ролик школярів з Бердянська «Молодь Бердянська не виїж-
джає до Польщі. Якщо хочеш дізнатися чому – дивись».

Запорізький обласний центр зайнятості
вул. Незалежної України, 56-А, м. Запоріжжя, 69037, 
(0612) 239-80-07    03491412@mail.gov.ua       
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Помічнянська ОТГ. Кіровоградська область

Інтерактивна мапа молодіжної інфраструктури
Для ефективного впровадження молодіжної політики в громаді команда активістів, що бере 

участь у проєкті «Молодіжний працівник» за сприяння міжнародних донорів створила інтерак-
тивну мапу молодіжної інфраструктури ОТГ.

За допомогою додатку Google Maps на мапі визначені такі складові: спортивна інфраструкту-
ра, дозвілля, культура, освіта, паркові зони. На карті можна знайти школи, дитсадки, центр ди-
тячої та юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр,  музичну  школу, бібліотеки, будинки 
культури, стадіони, спортивні та дитячі майданчики, магазини, заклади громадського  харчуван-
ня та дозвілля, парки, сквери.

Мапа буде корисна як жителям громади, так і гостям, оскільки містить адреси,  фото, описи 
більшості актуальних локацій громади.

Крім того, команда активістів провела опитування потреб молоді, в результаті чого був створе-
ний молодіжний портрет Помічнянської ОТГ.

Помічнянська міська ОТГ
вул. Перемоги, 91, м. Помічна, Кіровоградська обл., 27030
(5253) 2-72-60     sekretar@pomichnamr.gov.ua

Великогаївська ОТГ. Тернопільська область

Клуб соціального підприємництва для школярів
Учні Великогаївської школи створили клуб соціального підприємництва «Ключ до успіху». 

Кожного дня діти не лише цікаво проводять час, а й навчаються фінансовій грамотності. Вони, 
зокрема, виробляють і продають товари з власними логотипами: чашки, банери, подарункові 
набори, світшоти та футболки.

Обладнання для виготовлення продукції  було придбано за кошти з місцевого бюджету. Гроші 
від проданих товарів діти збирають на подорожі Україною.  

Великогаївська сільська ОТГ 
вул. Галицька, 47, с. Великі Гаї, Тернопільська обл., 47722
(352) 490-098     04394875@mail.gov.ua
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Новопсковська ОТГ. Луганська область

«Дитяча сесія» у раді громади
20 листопада 2019 року світ відзначав Всесвітній день дитини і 30-річчя Конвенції  Організацій 

Об’єднаних націй про права дитини. В рамках глобальної ініціативи ЮНІСЕФ 25 міст і громад в 
Україні долучились до акції  «Дитяча сесія».  

У Новопсковській ОТГ діти спробували себе на посадах голови ОТГ, його заступників та депута-
тів селищної ради, а також адміністраторів ЦНАПу.

На порядку денному юних депутатів громади були важливі питання: знайти мільйон гривень у 
бюджеті ОТГ на тротуар з велодоріжкою вздовж головної вулиці Новопскова; розробити і затвер-
дити заходи для дозвілля дітей в громаді на 2020 рік; прокласти зручний маршрут для нового 
шкільного автобуса, придбаного для опорного закладу освіти; сформувати ідеї для покращення 
благоустрою громади.

Ще шестеро дітей попрацювали адміністраторами ЦНАПу, де допомагали визначати пріори-
тетні для громади соціальні послуги.

Підсумки роботи та напрацювання «Дитячої сесії » будуть винесені на розгляд ради громади.

Новопсковська селищна ОТГ
вул. Шкільна, 3, смт Новопсков, Луганська обл., 92302
(6463) 2-18-40    info@novopskovrada.gov.ua

Асканія-Нова ОТГ. Херсонська область

Молодіжний центр  
В Асканія-Нова селищній ОТГ створено молодіжний центр - яскравий та сучасний простір 

для реалізації творчих, культурних і соціальних ініціатив молоді. Це місце для навчання, вті-
лення проєктів, проведення презентацій, майстер-класів, зустрічей та активного змістовного 
відпочинку.

Заклад розміщено на другому поверсі навчально-виховного комплексу-гімназії. Креатив-
ний простір облаштовано завдяки зусиллям громади, а також за фінансової підтримки про-
єкту міжнародної технічної допомоги. 

Асканія-Нова селищна ОТГ
вул. Соборна, 28, смт Асканія-Нова, Херсонська обл., 75230
(553) 861-233    askan-rada@chapl.gov.ua   
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Корюківська ОТГ. Чернігівська область

Комунальний заклад для молоді
З метою розвитку молодіжного руху на території громади Корюківська ОТГ створила кому-

нальний заклад - молодіжний центр «Куб». 
Мета – сприяння у соціалізації та самореалізації молоді, її інтелектуальному, моральному, 

духовному розвитку та реалізації творчого потенціалу, а також національно-патріотичному 
вихованню.

Крім того, у центрі проводитимуться заходи популяризації здорового способу життя, роз-
витку волонтерського руху та молодіжного підприємництва. 

Фінансування закладу здійснюватиметься з місцевого бюджету.

Корюківська міська ОТГ
вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300
(4657) 2-14-76    koryukivka.rada@gmail.com

Біловодська ОТГ. Луганська область

Громада модернізувала ДЮСШ
У Біловодській ОТГ капітально відремонтовано дитячо-юнацьку спортивну школу: утеплено 

фасад, відремонтовано дах, облаштовано доступ для осіб з особливими потребами, змінено 
системи тепло- та електропостачання, замінено підлогу з улаштуванням спортивного покриття, 
оздоблено стіни та стелі.

 Заклад відвідують 250 дітей і підлітків громади. У школі функціонують секції  волейболу, фут-
болу, легкої атлетики, вільної та греко-римської боротьби. Також на базі ДЮСШ працюють групи 
здоров’я за напрямами: теніс, фітнес, тренажерна зала.

Модернізацію закладу розпочато у 2018 році за рахунок інфраструктурної субвенції  у розмірі 
2,4 млн грн та 12,5 тис грн з місцевого бюджету. У 2019 році роботи проводились виключно за 
кошти бюджету  громади – 2,9 млн грн.

Біловодська селищна ОТГ
вул. Центральна,105, смт Біловодськ, Луганська обл., 92800
(6466) 2-02-73 belrada_ps@ukr.net
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Степанецька ОТГ. Черкаська область

Центр розвитку особистості
Ідея створення Центру розвитку особистості «STEPHUB» виникла завдяки участі вихованців 

Степанецького ліцею в програмі «Майстерня сільських ініціатив». Для того, щоб з’явився Центр, 
діти написали грантовий проєкт, знайшли спонсорів і домовилися з місцевою владою про спів-
фінансування.

Завдяки перемозі у Конкурсі соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» діти от-
римали грант 200 тис. грн та 50 тис.грн від благодійної організації . Ще 50 тис.грн виділила гро-
мада з місцевого бюджету. 

Центр створено у вільних кімнатах бібліотеки Степанецького будинку культури. У приміщенні 
проведено ремонт, замінено освітлення, задекоровано стіни. Також було придбано три стаці-
онарні комп’ютери, мультимедійний проєктор, принтер, телевізор, акустичну систему та Wi-Fi 
роутер. 

Діти були активними учасниками процесу перетворення сільської бібліотеки на вільний про-
стір. «STEPHUB» слугуватиме всебічному розвитку, інтелектуальному самовдосконаленню та гу-
манізації  способу життя місцевої молоді.  

Степанецька сільська ОТГ
вул. Лісна, 4, с. Степанці, Черкаська обл., 19031
(4736) 9-64-24      473696416@ukr.net
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м.Рівне

Нова послуга – оформлення монетизованої пільги
У Рівненському ЦНАПі з’явилася нова послуга - оформлення пільги на житлово-комунальні по-

слуги у грошовій формі. Тепер у центрі, як і в управлінні соцзахисту, громадяни можуть перейти 
з безготівкової на монетизовану форму отримання пільг. Для цього з собою треба мати паспорт і 
реквізити банківського рахунку.

Команда Центру спільно з управлінням праці та соціального захисту прийняли рішення спрости-
ти процедуру через запровадження цієї послуги у ЦНАП з метою мінімізації  кількості відвідувань, 
необхідних для монетизації  пільг.

Рівненська міська рада
вул.Соборна, 12а, м.Рівне, 33028
(362) 636-277    rivnerada.general@gmail.com

м.Харків

Місто у смартфоні
Харків став пілотним регіоном діджиталізації , де планується переведення всіх послуг в онлайн, до-

ступ до яких буде можливим з будь-якого смартфона. Реалізовувати ідею буде новостворений Депар-
тамент цифрової трансформації  Харківської міської ради. Така digital-структура трансформує місто у 
співпраці з Міністерством цифрової трансформації  України.

Перші проєкти, які запускаються у Харкові, - цифрова освіта, переведення регіональних послуг в 
онлайн, е-Health, Dashboard. Водночас Харків першим тестує послугу єМалятко, покликану заощади-
ти час батьків під час реєстрації  дитини.

Крім того, буде впроваджений Cashless, тобто безконтактна оплата: від проїзду в транспорті до 
адміністративних і комунальних послуг.

Харківська міська рада
пл. Конституції  , 7, м.Харків, 61003
(57) 731-54-37 press@citynet.kharkov.ua
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Івано-Франківська міська громада

Центр адмінпослуг з власним брендом
Центр надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська отримав власний бренд. Таке рі-

шення було прийнято виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради. 
Новий бренд ЦНАПу – сучасний, креативний та легко запам’ятовується. В його основі – символ 

міста та документ. Бренд розміщено на приміщенні центру, на бейджах співробітників, а також на 
корпоративному авто.

Всі філії  ЦНАПу відкриватимуться у відповідному брендованому оформленні. 

Івано-Франківська міська рада
вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76000
(342) 556-515   mvk@mvk.if.ua

Бобровицька ОТГ. Чернігівська область

Сучасний ЦНАП для 33 тисяч жителів
У місті Бобровиця, що є адмінцентром ОТГ, відкрито міськрайонний ЦНАП. Заклад надаватиме 33 

тисячам жителів громади та району майже 120 адміністративних послуг. Приміщення для Центру 
було відремонтовано за кошти громади, обладнано - завдяки підтримці проєктів міжнародної тех-
нічної допомоги. Заклад облаштовано для потреб людей з інвалідністю, також тут є дитячий куточок.

У Центрі створено 19 робочих місць, в тому числі 5 віддалених для роботи адміністраторів.

Бобровицька міська ОТГ
вул. Лупицька,4, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400
(4632) 2-13-03  rada28@meta.ua

Лозівська міська громада. Харківська область

Перший в області мобільний ЦНАП
Лозівська громада в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги отримала спеціально облад-

наний автомобіль, на якому працівник ЦНАП зможе віддалено надавати адміністративні послуги. 
Відповідне ІТ-обладнання громада придбала за кошти місцевого бюджету. 
Такий мобільний офіс на колесах в Лозівській громаді є першим в Харківській області. 

Лозівська міська рада 
вул. Ярослава Мудрого, 1, м.Лозова, Харківська обл., 64602
(5745) 2-37-67 mr_lozova@ukr.net
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Вашківецька ОТГ. Чернівецька область

Адмінпослуги у сучасному Центрі
У Вашківецькій ОТГ почав працювати Центр надання адміністративних послуг, де громадяни зможуть от-

римувати 93 види послуг. У закладі створено шість робочих місць, а ще два віддалених – в селах Замостя та 
Карапчів. 

«Раніше ЦНАП був лише ідеєю, але нині – це вимога часу. Кожна громада має надавати якісні послуги своїм 
жителям, тому ми пішли на створення Центру», - зазначив голова Вашківецької ОТГ Микола Перч.

Для створення ЦНАПу громада відремонтувала приміщення колишньої поліклініки за кошти власного бю-
джету, а також минулого року залучила на цей проєкт 1,5 млн грн субвенції  на соціально-економічний розви-
ток територій. Меблі та комп’ютерне обладнання громада отримала в рамах проєкту міжнародної технічної 
допомоги.

Вашківецька міська ОТГ
вул. Героїв Майдану, 2, м. Вашківці, Чернівецька обл.,59210
(3730) 4-36-82    info@vashkivetska-gromada.gov.ua

Матусівська ОТГ. Черкаська область

Універсальний центр послуг
У Матусівській громаді розпочав роботу сучасний Центр надання адміністративних послуг, який відпові-

дає всім міжнародним нормам і стандартам. Заклад надає жителям громади 125 адміністративних послуг, 
включаючи реєстрацію актів цивільного стану, місця проживання, земельні питання, послуги соціального 
захисту тощо.

Новий ЦНАП доступний для людей з інвалідністю та обладнаний дитячим куточком.
Приміщення для центру було капітально відремонтовано за рахунок місцевого бюджету у сумі 648 тис.

грн. В рамках міжнародної технічної допомоги громада отримала обладнання та програмне забезпечення.

Матусівська сільська ОТГ 
с. Матусів, Черкаська обл., 20630
(4741) 9-22-44  matusovrada@ukr.net
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Бахмутська ОТГ. Донецька область

Мобільний офіс-трансформер

Павлівська ОТГ. Запорізька область

Паспорт можна отримати у громаді

Управління праці та соціального захисту населення у Бахмуті отримало в експлуатацію ав-
томобіль-трансформер для надання соціальних та адміністративних послуг. Офіс обладнаний 
комп’ютерною технікою та мобільним інтернетом, тут працюватимуть 6 осіб.

«Мобільний офіс» дозволить максимально наблизити соціальні та адміністративні послуги до 
всіх жителів Бахмутської міської ОТГ. Завдяки такому обладнанню люди похилого віку, представ-
ники маломобільних груп зможуть отримувати послуги, не відвідуючи державні та муніципальні 
установи.

Фінансування проєкту здійснено за рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів.

Децентралізація влади та наближення послуг до громадян, створення сприятливих комфорт-
них умов для заявників з різними потребами - важливі завдання місцевої влади. Так, центр на-
дання адміністративних послуг у Павлівській громаді розпочав оформлення і видачу паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта 
громадянина України у формі ID картки.

Це ще один крок до ширшого охоплення жителів громади якісними адміністративними послу-
гами.

Бахмутська міська ОТГ
вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька обл., 84500
(6274) 4-01-63 kanc@bahmutrada.gov.ua

Павлівська сільська ОТГ
вул. Залізнична, 28, с. Павлівське, Запорізька обл., 70005
(6143) 9-03-21 pavlivska1@ukr.net
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РОБОТА РАДИ ТА 
КО УНІКАЦІЯ З ГРО    АДОЮ

Запорізька міська рада
пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69105
(612) 224-69-00   zgik@meriazp.gov.ua

м. Запоріжжя

Громада формує бюджет міста
В рамках проєкту «Формуємо бюджет разом» жителі Запоріжжя назвали пріоритети розвитку міста. За 

ініціативи міського голови у 2019 році було проведено соціологічне опитування, у ході якого запоріжці мали 
можливість висловити свою думку щодо формування міського бюджету на 2020 рік та про сфери життєдіяль-
ності міста, які потребують більше уваги з боку місцевої влади. В опитуванні взяли участь 2,5 тисячі городян.

«Міський бюджет - це кошти громади, зароблені запоріжцями та спрямовані до бюджету. Саме тому важ-
ливо вивчити думку громадян щодо формування місцевої скарбниці. Отримані результати будуть макси-
мально враховані у бюджеті наступного року», - зазначив Запорізький міський голова Володимир Буряк.

Найбільше жителів міста хвилюють питання ремонту доріг та тротуарів, будівництва мостів 
через річку Дніпро, роботи громадського транспорту та інші. 

Тернопільська міська громада

Програма підготовки фахівців «Муніципальне замовлення»
Тернопільська міська рада вдруге проводить набір студентів останніх років навчання (профе-

сійно-технічної та вищої освіти) на програму «Муніципальне замовлення», яка передбачає опла-
ту міською радою за навчання. Для учасників програми передбачено гарантоване працевлаш-
тування у комунальних підприємствах, установах, організаціях або виконавчих органах міської 
ради, за потребами яких формується перелік професій. 

Після завершення навчання випускники мають відпрацювати щонайменше три роки.

Тернопільська міська рада
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net



38

Сумська міська рада
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030
(542) 700-560    inform@smr.gov.ua

Сумська міська громада

Громада схвалила стратегію розвитку і власний бренд
У Сумах у ході громадських слухань було схвалено Стратегію розвитку міста до 2030 року, що 

розроблялась в широкому діалозі влади з громадськістю, науковцями, бізнесом та іноземними 
фахівцями.

Стратегією визначено чотири основні напрямки розвитку громади: доступність у рамках ін-
клюзії , інформації , ментальності та транспортних сполучень; місто для людей – забезпечення 
якісних умов проживання мешканців; конкурентоспроможна економіка та ефективне управління 
на основі світових тенденцій.

Також під час загальноміських слухань було презентовано комунікаційну і візуальну концеп-
цію бренду громади, логотип та бренд-бук. 

Біловодська селищна ОТГ
вул. Центральна,105, смт Біловодськ, Луганська обл., 92800
(6466) 2-02-73 belrada_ps@ukr.net

Біловодська ОТГ. Луганська область

Інтерактивна мапа об’єктів комунальної власності
Новий інструмент управління громадою - інтерактивну мапу об’єктів комунальної власності - 

розробили спільно селищна рада та ГО «Дієва громада» в рамках проєкту ПРОООН «Публічність 
влади - добробут громади». Головна мета – забезпечити для органів місцевого самоврядування 
ефективний механізм інформування щодо використання комунального майна та публічних коштів 
у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації  » та Закону України «Про 
відкритість використання публічних коштів». Окрім того, новий інструмент сприятиме підвищенню 
оперативності й ефективності прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання 
майнового комплексу та сталого соціально-економічного розвитку ОТГ. У процесі наповнення кар-
ти експерти громадської організації  перевіряли відповідність використання комунального майна 
його цільовому призначенню, складали перелік об’єктів, робили фотозйомку. Інтерактивна карта 
згодом буде інтегрована у сайт Біловодської селищної ради.
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Марганецька міська ОТГ
вул. Єдності, 29а, м. Марганець, Дніпропетровська обл., 53400
(5665) 2-20-17    mgik@ukrpost.ua

Марганецька ОТГ. Дніпропетровська область

Громадський бюджет у дії
Вперше у м. Марганець конкурс «Громадський бюджет» було оголошено в 2016 році, тоді його 

фонд складав 500 тис. грн. У 2019 році на громадські ініціативи було виділено вже 3 млн грн. А 
також почав діяти ще один конкурс проєктів місцевого розвитку – «Бюджет участі». 

Завдяки проєктам конкурсу «Громадський бюджет» школи, дитсадки, позашкільні навчальні 
заклади і ОСББ міста отримали можливість будувати нові дитячі розвиваючі кімнати, ремонтува-
ти дахи, встановлювати металопластикові вікна, закупати нову апаратуру та обладнання тощо. 

Марганчани використали чудову можливість для громади не просто бути почутими, але й фак-
тично співпрацювати з міською владою над втіленням ідей в життя. На сьогодні  вже реалізовано 
52 проєкти-переможці, завдяки яким жителі міста відчули зміни на краще. 

Мукачівська міська рада
пл. Духновича, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600
(3131) 5-44-68   mvk@mukachevo-rada.gov.ua

Мукачівська міська громада. Закарпатська область

Формується електронний реєстр громади
Мукачівська міська рада одна з перших в Україні впровадила електронний реєстр територі-

альної громади. Він уже три роки діє в місті і нині триває його наповнення. Адже навколо Мука-
чево утворено громаду з центром у місті обласного значення. 

Система допомагає не лише фіксувати демографічний стан у місті, але й прогнозувати у яких 
мікрорайонах через певний час виникне необхідність відкриття додаткових груп у дитсадках, в 
яких мікрорайонах і яких школах виникне потреба у відкритті додаткових перших класів тощо.

Також завдяки реєстру мешканці зможуть отримати спрощений доступ до адміністративних 
послуг.
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Лиманська міська ОТГ 
вул. Фрунзе, 46, м. Красний Лиман, Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82 rada@krliman.gov.ua

Лиманська ОТГ.  Донецька область

Громада має власний бренд
Лиманська міська громада першою серед ОТГ Донецької області отримала власний бренд. На-

весні 2019 року вона увійшла до числа переможців конкурсу від BRANDville - спільного соціального 
проєкту студії  дизайну LOGOGO та Конгресу активістів культури. Ініціатива спрямована на покра-
щення візуального іміджу українських сіл, ОТГ і містечок. Лиманська ОТГ отримала можливість роз-
робити бренд безкоштовно. Логотип виглядає як відкриті ворота, між якими – елементи, що зміню-
ються залежно від потреб цільових груп і мети використання. Літера «Л» – це символ Лиманщини, 
також є символи лісу, озер і річок, залізниці, сільського господарства. Гасло бренду: «Лиманщина 
– гостинна та відкрита». Розробники передали громаді усі права на бренд. Після затвердження рі-
шенням сесії  ради громади логотип буде використовуватися для сувенірної продукції , а також для 
брендування громади, наприклад на адресних табличках на будівлях.
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Судововишнянська ОТГ. Львівська область

Оновлення пожежної частини
Громада в рамках місцевої цільової програми придбала для працівників пожежної частини 

допоміжний інвентар та спецобладнання. На це з місцевого бюджету було виділено 73 тис.грн. 
Пожежники отримали спеціальні костюми та техніку для виконання службових обов’язків. 

З місцевого бюджету уже третій рік виділяються кошти на реалізацію цільової програми. Зокре-
ма, у  2017-2018 рр. на підтримку діяльності пожежної частини було виділено майже 135 тис. грн.

Судововишнянська міська ОТГ
пл.Івана Франка, 14, м. Судова Вишня, Львівська обл., 81340
(0234) 3-71-28  svgromada@ukr.net

Царичанська ОТГ. Дніпропетровська область

У громаді працюють власні поліцейські
Дніпропетровська область стала першим регіоном, де за підтримки міжнародних партнерів 

стартував проєкт Національної поліції  України «Поліцейський офіцер громади». Метою проєкту 
є тісна взаємодія поліцейського з жителями громади для забезпечення якісних умов життя і без-
пеки населення. 

У Царичанській ОТГ в рамках проєкту розпочали службу три поліцейські, які живуть і працю-
ють на території  громади. Вони отримали табельну зброю та нові, оснащені спецсигналами і 
спецзасобами,  авто, а також пройшли відповідне навчання. Приміщення для поліцейської стан-
ції  виділила громада, його було відремонтовано та обладнано меблями і комп’ютерною технікою 
за кошти ОТГ. Офіцери виконують функції  патрульних та дільничних копів, ювенальної поліції , 
слідкують за дотриманням правопорядку.

Царичанська селищна ОТГ 
вул. 14 Гвардійської дивізії  , 10, смт Царичанка, Дніпропетровська обл., 51000
(5690) 3-22-53 tsarpossovet@gmail.com
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Верхнянська ОТГ. Івано-Франківська область

Станція оперативного реагування
У Верхнянській громаді відкрито поліцейську станцію, де працюватимуть двоє дільничних офі-

церів поліції . Приміщення виділено у будівлі сільської ради. Завдяки цьому поліцейські  матимуть 
змогу швидше реагувати на правопорушення у населеному пункті, а людям буде значно простіше 
отримати їх допомогу, адже найближчий відділ поліції  розташований на відстані 15 км.

Станція обладнана комп’ютерною технікою, а також тут створені комфортні умови для спілку-
вання громадян зі своїм дільничним, розміщено інформаційні стенди.

Верхнянська сільська ОТГ 
вул. Шевченка, 72, с. Верхня, Івано-Франківська обл., 77324
(3472) 9-35-23   verhnya.silskarada@gmail.com

Прибузька ОТГ.  Миколаївська область

Безпечне середовище для школярів
У школі с.Цвіткове, що входить до складу Прибузької ОТГ, встановлено сучасну систему авто-

номної пожежної сигналізації  та оповіщення про пожежу. Систему обладнано за рахунок коштів 
субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад. Громада прийняла таке рішення з метою створення безпечних умов пе-
ребування учнів та працівників школи в навчальному закладі.

Прибузька сільська ОТГ 
вул. Акмечетська, 50, с. Прибужжя, Миколаївська обл., 56445
(5152) 9-55-98   pruby.sr@ukr.net

Новорайська ОТГ. Херсонська область

Сучасна поліцейська станція
Завдяки спільним зусиллям громади та Національної поліції  на території  ОТГ відкрито поліцей-

ську станцію. У забезпеченні правопорядку і безпеки поліцейським допомагатимуть 12 учасників 
громадського формування «Народна дружина» Новорайської громади.

Станція розташована у приміщенні сільської ради, має окремий вхід з обладнаним пандусом. 
Кабінет поліцейського забезпечено усім необхідним для роботи – комп’ютером, Інтернет-зв’яз-
ком, оргтехнікою. Також тут облаштовано дитячий куточок.

Новорайська сільська ОТГ
вул. Соборна, 32, смт Новорайськ, Херсонська обл., 74360
(5546) 4-94-36  
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Черкаська ОТГ. Донецька область

Поліцейський офіцер громади 
Черкаська ОТГ взяла участь у проєкті Національної поліції  України, який дозволить співробітникам по-

ліції  превенції  знаходитись у постійному контакті з населенням та ефективно реагувати на всі події , що 
трапляються на території  ОТГ.

У громаді все готово для втілення ініціативи. Є можливість надати поліцейському житло та обладнати 
всім необхідним його робоче місце. Це допоможе дільничному постійно знаходитись на території  обслу-
говування, проводити системну профілактику злочинів та оперативно реагувати на звернення.

Черкаська селищна ОТГ
вул. Ясна, 3, смт Черкаське, Донецька обл., 84162
(6262) 9-72-93 ch_rada@ukr.net

Новоселівська ОТГ. Полтавська область

Місцева пожежна охорона
У с. Божківське, що входить до складу Новоселівської ОТГ, почала діяти місцева пожежна охорона.
Завдяки грантовим коштам громада забезпечила відділення пожежної охорони спеціально 

обладнаним приміщенням, сучасним інвентарем для гасіння пожеж та спеціальним одягом для 
працівників. ДСНС надала вогнеборцям пожежний автомобіль.

Працівники пожежної охорони готові у цілодобовому режимі надавати допомогу та ліквідо-
вувати пожежі на території  громади. Вони пройшли необхідне навчання та отримали відповідні 
допуски для проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж.

Новоселівська сільська ОТГ
вул. Підлісна, 6, с. Новоселівка, Полтавська обл., 38702
(532) 556-621  nowosel@ukr.net
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смт Макарів. Київська область

Відеоспостереження задля безпеки жителів
У селищі Макарів було реалізовано проєкт зі встановлення 30 камер відеоспостереження, які 

цілодобово фіксуватимуть події  на вулицях населеного пункту. 
Камери придбано за кошти місцевого бюджету в рамках програми «Безпечне місто», яка має 

на меті покращити рівень безпеки на території  громади.
Система відеоспостереження у селищі стане складовою частиною загальнообласної систе-

ми, що має централізовану трирівневу структуру: комплексні системи відеоспостереження, 
сloud-платформу збору, обробку та накопичення відеоданих та моніторинговий центр Головного 
управління Національної поліції  в Київській області з віддаленими робочими місцями в підрозді-
лах поліції  області.

Макарівська селищна рада
вул. Фрунзе, 30, смт Макарів, Київська обл., 08000
(4578) 6-08-64    makrada@ukr.net

Байковецька ОТГ. Тернопільська область

Встановлено світлофор та дитячі манекени
У Байковецькій ОТГ у селі Гаї Гречинські завдяки співпраці жителів та місцевої влади встанов-

лено світлофор та дитячі манекени. 
Світлофор було встановлено за кошти з місцевого бюджету, його вартість склала понад 300 тис. грн. 
А маненени, схожі на школярів, було придбано за гроші, які зібрали жителі громади самостійно. 

Їх вартість - 20 тис.грн. Щоб привертати увагу водії в до учнів, які переходять дорогу, яскраві фігурки 
встановлено на узбіччі дороги біля пішохідних переходів, де рух автомобілів є дуже жвавим.

Байковецька сільська ОТГ 
вул. Січових Стрільців, 43, с. Байківці, Тернопільська обл., 47711
(3522) 9-62-24     gromada@bsr1653.gov.ua


