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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 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 

В Україні завершено процес укрупнення громад і після місцевих виборів 25 жовтня, які про-
йдуть на новій територіальній основі, нові громади житимуть за новими правилами. Реформо-
ваним органам місцевого самоврядування буде потрібно навчитися ефективно розпоряджатися 
отриманими ресурсами, щоб забезпечити якісні публічні послуги для своїх жителів. Правильні та 
виважені рішення стануть запорукою успішного розвитку територій та покращення якості життя 
людей. 

Переконаний, що досвід об’єднаних громад-першопроходьців, який АМУ публікує у Книгах 
успіхів, стане корисним прикладом. Адже вони першими, завдяки реформі місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади, що тривала п’ять років, відчули можливість самостій-
но управляти своїм життям і творили великі та маленькі історії успіхів. Результатом стали нові 
дороги, школи та дитсадки, амбулаторії, прихід інвестицій, доступні послуги, безпечне життя та 
багато іншого. 

Ця добірка, до якої увійшли 105 успішних історій, включає також приклади вдалих рішень гро-
мад щодо протидії поширенню коронавірусу, розробки програм виходу з кризи та підтримки 
місцевого бізнесу.

 
Олександр Слобожан,

Виконавчий директор Асоціації міст України,
кандидат наук з державного управління
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Маріупольська міська громада, Донецька область  

Підтримка місцевого бізнесу
Міська рада затвердила локальну програму відбору проєктів мікро-, малих підприємств та 

ФОП. Підприємці на безповоротній основі отримають можливість залучити фінансування для 
розвитку своєї справи. На реалізацію програми в 2020 році передбачено близько 1,5 млн грн. 
Грантові кошти на одне підприємство складуть 250 тис. грн.

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

Харківська міська громада

Центр підтримки підприємців
У Харкові відкрився перший в Україні центр підтримки представників малого та середнього 

бізнесу. Проєкт реалізований Міністерством цифрової трансформації спільно з Харківською місь-
кою радою. Мета - допомогти підприємцям у подоланні наслідків кризи або при відкритті нової 
справи. Поки Центр працюватиме в онлайн-режимі. Кожен підприємець зможе отримати фахові 
консультації в напрямках пошуку та валідації бізнес-ідеї, створення бізнес-плану, систематиза-
ції бізнес-процесів, фінансового менеджменту, доступу до фінансів, HR, маркетингу, продажів, 
юридичної підтримки, фандрейзингу тощо. Також підприємці зможуть навчатись на системних 
освітніх програмах і відвідувати воркшопи, майстер-класи, використовувати поп-ап локацію для 
тестування власного продукту.

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

COVID-19

COVID-19
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COVID-19

COVID-19

Івано-Франківська міська громада

Програма стимулювання економічного розвитку
Міська рада схвалила Програму стимулювання економічного розвитку об’єднаної Івано-Фран-

ківської громади. Мета - послаблення негативних наслідків, спричинених карантином та виму-
шеним сповільненням економіки і створення передумов для максимально швидкого відновлення 
ділової активності та покращення показників соціально-економічного розвитку Івано-Франків-
ської громади. Було враховано пропозиції всіх сторін, а саме Штабу з відновлення економіки, 
структурних підрозділів МВК, роботодавців, науковців та громадських організацій.

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

Нетішинська міська громада, Хмельницька область

Громада підтримує підприємців
Під час карантину знизилася ділова активність, адже багато підприємців відчули фінансові 

проблеми. Щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності і допомогти мінімізувати не-
гативні наслідки спаду економічної активності громада  створила Револьверний фонд для надан-
ня поворотної фінансової допомоги фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим на терито-
рії громади.

Така допомога надається на поповнення обігових коштів з метою закупівлі товарів, робіт, по-
слуг, необхідних для провадження підприємницької діяльності, а також для закупівлі і встанов-
лення обладнання. Кошти фонду не можуть бути використані  на погашення кредитів, боргових 
зобов’язань перед третіми сторонами або сплати комунальних платежів.

Допомогу з Револьверного фонду можуть отримати підприємці, які сплачують єдиний податок 
у місцевий бюджет. Гранична сума на одного заявника складає  50 тис. грн, кошти мають бути 
повернені до кінця 2020 року.

Нетішинська міська рада
вул. Шевченка, 1, м. Нетішин, Хмельницька обл., 30100
(3842) 9-05-90  miskrada@netishynrada.gov.ua
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Вільшаницька сільська громада, Львівська область

Підприємство з розливу питної води
У селі Вільшаник, що є адмінцентром ОТГ, завершено пусконалагоджувальні роботи в новому 

цеху з розливу якісної питної води «Краплинка Карпат». Неподалік села є природнє джерело, вода 
якого корисна для здоров’я. Підприємці протягнули водопровід до безпосереднього місця розливу. 
На станції буде створено близько десяти робочих місць для жителів села. Податки сплачуватимуть-
ся в бюджет об’єднаної територіальної громади.

Вільшаницька сільська рада
с. Вільшаник, Львівська обл., 81481
(3236) 4-68-40  vilshanyk_rada@ukr.net  

Слобожанська селищна громада, Дніпропетровська область

Відкрито нову фабрику
Один із лідерів українського кондитерського ринку запустив нову фабрику на території Слобожан-

ської ОТГ. Площа об’єкта — 10 тис. м², а потужність виробничих ліній дозволяє випускати 1,8 тис. т 
продукції на місяць. Також тут обладнано офісні приміщення, окремий склад для зберігання си-
ровини і склад готової продукції. Нове виробництво передбачає створення 240 робочих місць.

Слобожанська селищна ОТГ
вул. В. Сухомлинського, 56-б, смт Слобожанське, Дніпропетровська обл., 52005
(567) 538-824 dnuvilsel@mail.dp.gov.ua

Новомиргородська міська громада, Кіровоградська область 

Нове комунальне підприємство
На території громади створено нове підприємство – млин, який виготовлятиме бoрoшнo 

висoкoї якoсті за дoступними цінами. 
 «Це підприємствo – чергoвий крoк Нoвoмиргoрoда у напрямку ствoрення нoвих рoбoчих 

місць, стимулювання кoнкуренції за працівника і рoсту рівня oплати праці та інших сoціальних 
пакетів, які стимулюють відпoвідальніше ставитись дo рoбoти», – повідомив Новомиргородський 
міський гoлoва Ігoр Забажан. 

Новомиргородська міська рада
вул. Соборності 227/7, м. Новомиргород, Кіровоградська обл., 26001
(5256) 4-30-38  novmrada@online.ua
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Тернопільська міська громада

«Водна арена Тернопіль»
У місті завершуються масштабні роботи з будівництва унікального Центру веслувальних та водних 

видів спорту «Водна арена Тернопіль». Це - унікальний спортивний комплекс, що є одним із стратегіч-
них об’єктів як для міста, так і для всього регіону, оскільки цей гребний канал відповідає усім світовим 
стандартам для проведення змагань найвищих рівнів. Реконструкція гідротехнічних споруд веслуваль-
ного каналу та зведення арени проводиться на умовах співфінансування з місцевого та  державного 
бюджетів, а самі будівельні роботи розділені на декілька черг. Центр може стати домашньою ареною 
для тренування збірної України, а також приваблюватиме в Тернопіль багато туристів з України та світу. 

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

Іллінецька міська громада, Вінницька область

Швацьке підприємство
У с. Борисівці, що входить до Іллінецької ОТГ, створено швацьке підприємство, яке випускає 

спецодяг для працівників різних сфер діяльності. 
Під цехи переобладнано приміщення колишньої сільської школи. На виробництві вже працюють 

30 жінок, які живуть в різних селах громади. Загалом реалізація інвестиційного проєкту передбачає 
створення 180 робочих місць та розширення виробництва до 7-8 цехів. Обсяг інвестицій у створен-
ня нового підприємства – близько 7 млн грн. Воно сплачуватиме податки до бюджету ОТГ.

Іллінецька міська рада 
вул Соборна,19, м.Іллінці, Вінницька обл.,22700
(4345) 2-35-38 ill_m_rada@ukr.net

Хмельницька міська громада

Школа молодого підприємця 
Хмельницька міська рада вкотре впроваджує проєкт «Школа молодого підприємця», що спрямо-

ваний на підтримку ідей підприємництва та формування у молоді знань, необхідних для започатку-
вання власної справи. До участі в ініціативі долучаються успішні підприємці міста. Учасники Проєк-
ту мають змогу на безкоштовній основі пройти комплексне двотижневе навчання в онлайн-форматі 
та презентувати власні ідеї під час битви стартапів. Переможці отримують фінансову підтримку від 
міської ради на їх реалізацію, а також можливість взяти участь у конференції Kyiv Tech Hub 2020.

Хмельницька міська рада
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000
(382) 765-005 rada@khm.gov.ua
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КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДОЮ

Київська міська рада Голова: Кличко Віталій Володимирович 
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044
(44) 202-75-94 zvernen@kmda.gov.ua

м. Київ

Віртуальна платформа емоційної підтримки
Моніторинговий центр КМДА з протидії COVID-19 створив Віртуальну платформу емоційної 

підтримки, де кожен має можливість безкоштовно отримати індивідуальні консультації від сер-
тифікованих психологів та тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього Хабу міста Ки-
єва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний  стан людей 
протягом всього часу дії карантину, а також навчатись онлайн м’яким навичкам (soft skills), які 
потрібні кожному, незважаючи на вік та професію.

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

Вінницька міська громада

Антикризова програма
Вінницька міська рада схвалила програмний документ, що орієнтований на пом’якшення соці-

альних та економічних наслідків пандемії – Програму антикризової підтримки Вінницької міської 
ОТГ «Вінничани важливі». Документом визначено три пріоритетні напрямки: охорона здоров’я, 
соціальних захист та економіка. В напрямку охорони здоров’я передбачена підготовка до другої 
хвилі поширення COVID-19 та значне поповнення запасів лікарень міста засобами індивідуально-
го захисту. В блоці соціального захисту передбачається впровадження щомісячної муніципальної 
доплати для пенсіонерів та інших соціальновразливих категорій. Також підтримку отримав ма-
лий і середній бізнес. Вінницькі підприємці звільняються від ряду податків.

COVID-19

COVID-19
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Харківська міська рада
пл. Конституції , 7, м.Харків, 61003
(57) 731-54-37 press@citynet.kharkov.ua

Харківська міська громада

Реєстр територіальної громади
Міграційна служба України звернулася до міської влади з пропозицією, щоб Харків став пі-

лотним містом для реалізації державного проєкту зі створення Реєстру народонаселення Украї-
ни. Реєстр територіальної громади Харкова є найактуальнішим, наповненим та ефективним на 
території країни, тому було обране саме це місто. Реалізація проєкту дозволить автоматично в 
режимі онлайн відправляти всі дані, які зібрані про жителів, в органи державної влади.

Енергодарська міська рада
вул. Курчатова, 11, м. Енергодар, Запорізька обл., 71502
(6139) 3-22-53   adm@en.gov.ua

Енергодарська міська громада, Запорізька область

Кодекс етичної поведінки для посадовців
У посадових осіб місцевого самоврядування Енергодарської міської ради з’явився Кодекс етич-

ної поведінки. Документ є узагальненням стандартів етичної поведінки, якими службовці  зобов’я-
зані керуватися під час виконання посадових обов’язків.

Кодекс впроваджується з метою підвищення рівня довіри населення територіальної громади 
до міської влади, підвищення персональної відповідальності за належне виконання професійних 
обов’язків працівниками міської ради, забезпечення відкритості в роботі міської ради, а також по-
передження випадків порушення ділової та професійної етики.

Бердичівська міська рада
пл. Центральна 1, м. Бердичів, Житомирська обл., 13300
(4143) 4 22 55   vukonkom@gmail.com

Бердичівська міська громада, Житомирська область

Туристично-інформаційний центр 
Місто на базі молодіжного центру «М-Формація» відкрило туристично-інформаційний центр. 

Тут можна буде отримати інформаційно-консультативну допомогу, послуги з розміщення турис-
тів, придбати сувеніри від місцевих майстрів. Фахівці центру  розкажуть про місця відпочинку, 
туристичні маршрути, місцеві цікавинки, історію міста то його культуру.
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Тернопільська міська рада
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Тернопільська міська громада

Новий дата-сервіс «Ternopil.Rada4you»
У Тернополі триває процес залучення громадян до процесів управління завдяки використанню елек-

тронно-комунікаційних мереж. Так було створено дата-сервіс «Ternopil.Rada4you». Міський голова Сергій 
Надал зазначає, що сервіс створений на основі відкритих даних – результатів голосувань депутатів під час 
засідань сесій міської ради. Результати голосувань є доступні на офіційному сайті міської ради та на пор-
талі відкритих даних. Раніше, щоб знайти голосування за певне рішення, жителям необхідно було відкри-
вати кожний файл окремо, що займало багато часу. Відтепер за допомогою опції «Ternopil. Rada4you», яка 
автоматично опрацьовує дані, громадяни не витрачатимуть багато часу на пошук інформації, а швидко і 
легко отримають доступ до усіх голосувань депутатів.

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

Кропивницька міська громада

Ґендерний портрет міста
Проєкт «Гендерний портрет міста Кропивницького» став результатом роботи попередньо до-

сягнутих міською радою Кропивницького успіхів: створення Міжфракційного депутатського об’єд-
нання «Рівні можливості» та приєднання Кропивницького до Європейської Хартії рівності жінок і 
чоловіків. Це практичний інструмент, який варто використовувати під час формування програм со-
ціально-економічного розвитку міста. Він буде корисний і депутатам, і працівникам місцевого само-
врядування, і громадським активістам, і підприємцям. Реалізація ініціативи відбувається в рамках 
проєкту Федерації канадських муніципалітетів та Асоціації міст України «Партнерство для розвитку 
міст» (ПРОМІС), що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади.
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Кілійська міська рада
вул. Миру, 57, м. Кілія, Одеська обл., 68303
(4843) 4-24-01 kiliyskiygorsovet@ukr.net

Кілійська міська громада, Одеська область

Мобільний додаток «Smart misto»
Для жителів ОТГ запроваджується мобільний додаток «Smart misto». Програмне забезпечення роз-

роблено за кошти гранту. В меню додатку буде міститися інформація про події в громаді, мапа з відміт-
ками туристичних місць, кафе, різних установ. Крім того, через додаток жителі отримають можливість 
впливати на прийняття рішень в громаді. Інформація буде міститися у трьох розділах, де користувачі 
зможуть отримувати актуальну інформацію від представників місцевої влади та комунальних служб; 
звернутися до мера, депутата, надіслати запит на доступ до публічної інформації. Також жителі зможуть 
знаходити контакти екстрених служб та телефонувати/писати їм прямо у додатку. Smart misto» стане 
доступним для користувачів у жовтні. Скачати його можна буде через сервіси App Store і Play Market.

Веселівська селищна громада
вул. Центральна, 162, смт Веселе, Запорізька область, 72202
(6136) 2-14-46 vesele_rada@ukr.net

Веселівська селищна громада, Запорізька область

Мобільне інформування жителів громади
У Веселівській ОТГ ще у 2018 році було запущено мобільний додаток «Моє Веселе». Там легко можна 

знайти багато корисної інформації: розклад руху автобусів, новини громади тощо.  У період карантину до-
даток адаптовано так, щоб легко і зручно інформувати жителів про перебіг епідемії, проводити роз’ясню-
вальну роботу щодо протидії поширенню COVID-19.

Шахівська сільська рада
вул. М.Ф. Чернявського, 14, с. Шахове, Донецька обл., 85050
(6277) 9-11-81 oktyabr_sovet@meta.ua

Шахівська сільська громада, Донецька область

ІТ-управління земельними ресурсами
Для реалізації завдань Стратегії розвитку Донецької області Шахівська ОТГ працює над впроваджен-

ням інструментів ефективного управління земельними ресурсами. Було створено робочу групу, до якої 
входять представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ініціативні жителі грома-
ди. В рамках проєкту для впорядкування інформації щодо наявних земельних та інших ресурсів впрова-
джується геоінформаційна система. Доступ у до неї забезпечено через офіційний сайт ОТГ. 
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Приморська міська рада
вул. Центральна, 7, м. Приморськ, Запорізька обл., 72102
(6137) 7-02-24 mrprim@ukr.net

Приморська міська громада, Запорізька область

Створено геопортал громади
В рамках децентралізаційної та адміністративно-територіальної реформи одним з актуальних питань 

для громад, включаючи Приморську ОТГ, є планування використання та охорони земель. У 2019-2020 
роках у зв’язку з передачею земель в комунальну власність і повноважень щодо розпорядження земля-
ми сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів цьому питанню було приділено 
особливу увагу. В результаті спільної роботи Приморської ОТГ і проєкту USAID «Підтримка аграрного та 
сільського розвитку» був створений відкритий геопортал Приморської громади.  Ознайомитися з геопор-
талом можна за посиланням на сайті pro.primorsk.biz або на офіційному сайті Приморської міської ради.

Гнідинська сільська рада
вул. Нова, 1, с. Гнідин, Київська обл., 08340
(4595) 4-12-55  rada@radagnidin.gov.ua

Гнідинська сільська громада, Київська область

Діджиталізація збільшує доходи громади
Село Гнідин, яке входить до Золочівської громади, збільшило доходи з податків завдяки діджиталізації. 

Місцеве керівництво вирішило йти в ногу з часом і за власні кошти придбало програму документообігу. На 
це було витрачено 180 тис. грн. Завдяки такій інновації вдалося збільшити доходи з податків: земельного 
та нерухомості. Господарську книгу було переведено у онлайн-формат. У програмному комплексі громада 
самостійно вираховує податки, аналізуючи актуальні дані, і передає у фіскальну службу.

Руськополянська сільська рада
вул. Шевченка, 67, с. Руська Поляна, Черкаська обл., 19602
(472) 30-33-09   rpol@i.ua

Руськополянська сільська громада, Черкаська область 

QR-код для моніторингу новин
Громада створила інтерактивного гіда у форматі QR-коду, який дозволяє ознайомитися з актуальни-

ми новинами в муніципалітеті. Усі бажаючі можуть дізнатися багато нового і цікавого, завантаживши 
через цей код інформацію на свій смартфон. Для цього треба навести камеру смартфона на QR-код, 
який перенаправить на офіційний сайт Руськополянської ОТГ. Також через такі коди можна переглянути 
на YouTube-каналі відео про життя громади.
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Смизька селищна рада
смт Смига, вул. Богдана Хмельницького, Рівненська обл., 35680
(3656) 5-65-70  smyga-sr@ukr.net  

Смизька селищна громада, Рівненська область

Офіційні інформаційні ресурси громади
Громада затвердила офіційні інтернет-ресурси ОТГ: сайт селищної ради та сторінку в соціальній 

мережі «Facebook». Тільки на цих джерелах Смизька селищна рада розміщує інформаційні пові-
домлення, оголошення, новини, що стосуються її діяльності та несе відповідальність за інформа-
цію. Також для зручності комунікації з керівниками комунальних закладів та керівниками відділів 
Смизької селищної ради з метою оперативного висвітлення актуальної інформації було прийнято 
розпорядження про надання інформації про заходи, події, новини та оголошення на окрему елек-
тронну адресу.

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

Маріупольська міська громада, Донецька область

Єдиний електронний кабінет жителя 
Для маріупольців доступна нова послуга - Єдиний електронний кабінет жителя. Це єдина точка 

доступу до всіх існуючих сервісів, які надаються муніципалітетом. Поки портал запущений в тесто-
вому режимі і для збору зворотнього зв’язку від користувачів. У кабінеті зібрані більше трьох десят-
ків сервісів з адміністративних, соціальних, комунальних послуг, сервісів в галузі охорони здоров’я, 
транспорту та комунікації. Для забезпечення авторизації виконано підключення до національної 
платформі Gov.ID. Завдяки цьому жителі можуть пройти авторизацію з використанням сучасних 
засобів електронної ідентифікації за допомогою українських банків (Bank ID), електронно-цифро-
вого підпису, мобільних операторів (MobileID).
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Бориспільська міська рада
вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київська обл., 08300
(4595) 6-10-72 borispol@i.com.ua

Бориспільська міська громада, Київська область 

Кабінет вірусологічного контролю
У Борисполі при КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомо-

ги» відкрито кабінет вірусологічного контролю. Туди оперативно звертаються люди, які прибули 
з країн, що охоплені епідемією на коронавірус, мали контакт з особами, які перебували в цих 
країнах, контактували з людьми у яких підтвердили коронавірусну інфекцію або у яких присутні 
симптоми схожі на цю інфекцію чи проста є підозра на коронавірус. 

Заклад створено з метою швидкого діагностування хвороби, щоб надати допомогу людині і не 
наражати інших на небезпеку. Кабінет повністю ізольований від основного приміщення міської 
амбулаторії №1, має окремий вхід, власну систему вентиляції, кабінет лікаря, ізолятор, санітарну 
кімнату. 

Дніпровська міська рада 
просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000
(56) 732 -12 -12   office@dniprorada.gov.ua

Дніпровська міська громада

Платформа боротьби з коронавірусом
У Дніпрі з’явилася єдина платформа боротьби з коронавірусом «Бізнес Дніпра vs COVID-19», 

яка об’єднала зусилля кількох бізнес-спільнот. Ініціаторами виступили представники IT Dnipro 
Community. Учасники вирішили спрямувати зусилля на забезпечення саме медичних працівників 
засобами індивідуального захисту. Також на новому ресурсі можна отримати інформацію щодо 
профілактики хвороби та долучитися до волонтерської роботи.

COVID-19

COVID-19
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Ужгородська міська рада
пл. Поштова, 3, м.Ужгород, Закарпатська обл., 88000
(312)-42-80-26 umr@rada-uzhgorod.gov.ua

Ужгородська міська громада

Сучасне медичне обладнання
Нове медичне обладнання вартістю майже 3,4 млн грн придбано для Ужгородської централь-

ної міської клінічної лікарні за кошти міського бюджету. Це - два апарати штучної вентиляції 
легень, чотири монітори пацієнта, імуноферментний аналізатор, аналізатор критичних станів, 6 
кисневих концентраторів, 5 бактерицидних ламп. На моніторах апаратів відображаються основні 
показники життєво важливих функцій пацієнтів, є можливість підключення додаткових модулів.

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

Запорізька міська громада

Медобладнання європейського рівня
У Запорізькій міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги завершено монтаж су-

часного ангіографа. Таке обладнання зможе врятувати щорічно сотні життів, адже є необхідним 
для надання високоспеціалізованої медичної допомоги у багатьох медичних сферах. Зокрема у 
нейрохірургії, кардіології, хірургії, урології, торакальній і судинній хірургії. На закупівлю апарату 
та підготовку спеціального кабінету з місцевого бюджету було виділено 22,5 млн грн.

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

Сумська міська громада

Відремонтовано дитячу лікарню
За кошти міського та обласного бюджетів, а також за підтримки благодійного фонду «Бізнес – 

місту» у Сумах відремонтовано дитячу лікарню Святої Зінаїди. У закладі наявні 230 ліжок інфекцій-
ного спрямування і вісім апаратів ШВЛ, проведені киснепроводи до 29 ліжок. Цього року Сумська 
громада виділила 17 млн грн з міського бюджету на ремонт відділень в дитячій лікарні, придбання 
обладнання, засобів захисту для медиків та ліки.

COVID-19

COVID-19
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Южненська міська рада
Просп. Григорівського Десанту, 18, м. Южне, Одеська обл., 65481
(4842) 3-30-07  info@yuzhny.gov.ua  

Южненська міська громада, Одеська область

12 млн грн для фінансування зарплат медиків
Міська рада прийняла Програму місцевих стимулів для працівників Южненської міської лі-

карні на 2020-2022 рік та Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у місті 
Южному, а також передбачила 12 млн грн з міського бюджету на покращення якості надання ме-
дичної допомоги. На доплати лікарям і медперсоналу щомісячно планується виділяти 2 млн грн. 

Миргородська міська рада
вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська обл., 37600
(5355) 5-25-01 mmrada@ukr.net

Миргородська міська громада, Полтавська область

Кошти на облаштування кабінету УЗД
Міська рада на сесії виділила 200 тис.грн для облаштування кабінету ультразвукового до-

слідження.  Жителі міста за направленням сімейного лікаря можуть безкоштовно пройти уль-
тразвукове дослідження щитовидної залози, молочних залоз, органів черевної порожнини, орга-
нів сечостатевої та серцево-судинної системи. Кабінет УЗД облаштовано в амбулаторії сімейної 
медицини. Сам апарат було придбано раніше в рамках проєкту «Громадський бюджет».

Грабовецька сільська рада
вул. Лопатинського, 121, с. Грабовець, Львівська обл., 82435
(3245) 6-71-98 mfu13_35@fi n.loda.gov.ua

Грабовецька сільська громада, Львівська область

Нова амбулаторія
У с. Конюхів, що входить до складу Грабовецької ОТГ, відкрито новозбудовану амбулаторію. 
Вартість будівництва та облаштування медичного закладу склала 6,6 млн грн. Кошти були 

виділені на умовах співфінансування з державного бюджету в рамках програми «Підвищення 
доступності та якості медичного обслуговування в сільській медицині» та з бюджету громади. 

Амбулаторію забезпечено усім необхідним для надання медичної допомоги, також тут перед-
бачено житло для лікаря. Службове авто було придбано ще минулого року. 
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Михайлівська сільська рада
вул. Слободчикова, 17, с. Михайлівка, Запорізька обл., 70030
(6143) 9-32-83  mih.rada@ukr.net   

Михайлівська сільська громада, Запорізька область

Розвиток телемедицини 
На умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів у Михайлівській амбулаторії запрова-

джується телемедицина. Обладнання для обстеження пацієнта включає: дистанційний термометр, пуль-
соксиметр, спірограф, тонометр, дерматоскоп, електрокардіограф. Результати обстежень пацієнта лікарі 
сімейної практики за потреби одразу надсилають в обласний реперфузійний центр для отримання кон-
сультації від вузькопрофільного спеціаліста. Впровадження телемедицини дозволяє спростити доступ па-
цієнтів на первинній ланці до лікарів-спеціалістів та кращого досвіду надання медичної допомоги.

Канівська міська рада
вул. О.Кошового, 3, м. Канів, Черкаська обл., 19000
(4736) 3-33-83 kaniv@ukr.net

Канівська міська громада, Черкаська область

Страхування медпрацівників
Депутати Канівської міської ради внесли зміни до Програми розвитку та підтримки Канівського 

Центру первинної медико-санітарної допомоги на 2020 рік. У плані передбачено страхування пра-
цівників Центру на випадок інфікування коронавірусом. Депутати виділили з міської скарбниці 40 
тис. грн для оплати послуг страхування. Загалом бюджет заходів Програми складає 2,6 млн грн.

Смизька селищна рада
смт Смига, вул. Богдана Хмельницького, Рівненська обл., 35680
(3656) 5-65-70  smyga-sr@ukr.net  

Смизька селищна громада, Рівненська область

Медики отримали велосипеди
Активісти Смизької ОТГ спільно з благодійниками провели благодійну акцію «Велик медику», 

в рамках якої фельдшерам сіл Миньківці і Шепетин було передано велосипеди для використання 
в роботі. Такі подарунки стали в нагоді медпрацівникам, адже зона обслуговування пацієнтів не 
обмежена одним селом. Велотранспорт дозволяє бути мобільнішими та швидше добиратися на 
виклики, щоб надавати медичну допомогу.

COVID-19
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Сухоєланецька сільська рада
вул. Каганова, 35а, с. Сухий Єланець, Миколаївська обл., 56640
(5167) 2-81-45  sukhyiyelanets1@gmail.com

Сухоєланецька сільська громада, Миколаївська область

Новозбудована амбулаторія
Нова сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селі Сухий Єланець, що є 

адмінцентром ОТГ, побудована «з нуля» і буде обслуговувати 2,5 тисячі жителів дев’яти сіл. Тут є 
реєстратура, два кабінети сімейного лікаря, маніпуляційний та оглядовий кабінети, кімната для 
персоналу, зал очікувань, кабінети щеплень і здорової дитини. Медичні послуги в новій сучасній 
лікарській амбулаторії надає сімейний лікар, який є завідувачем. Також тут працюють дві медсе-
стри загальної практики сімейної медицини, водій і одна молодша сестра. Заклад збудовано за 
кошти, виділені на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів. 

Баранинська сільська ОТГ
вул. Центральна, 42, с. Баранинці , Закарпатська обл., 89425
(3127) 3-42-44 barsilrada@gmail.com

Баранинська сільська рада, Закарпатська область

Сучасний ФАП для громади
У селі Холмець, яке входить до Баранинської ОТГ, відкрито новий та сучасний фельдшерсько-аку-

шерський пункт. Ремонт та облаштування приміщення здійснено за кошти Баранинської ОТГ. До цьо-
го часу отримувати першу медичну допомогу жителі громади могли тільки у старенькій будівлі 
сторічної давнини. 1,5 млн грн було виділено з бюджету громади. Медики отримали чудові умови 
для роботи, а жителі – якісне та європейське надання своєчасної медичної допомоги. Новий ФАП 
оснащено згідно вимог Міністерства охорони здоров’я.
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Криворізька міська громада, Дніпропетровська область

Підтримка талановитої молоді та науковців 
У Кривому Розі запроваджено проєкт «Платформа реалізації ідей «Криворізька інновація». 

Його основна мета – підтримка та допомога молодим науковцям і талановитій молоді в реалізації 
їхніх стартапів.  Серед ключових завдань ініціативи: координація інноваційної діяльності криво-
ріжців з метою комерціалізації наукових досліджень, відкритий і широкий пошук партнерів для 
розробки та реалізації інноваційних проєктів, організація процесу досліджень і розробок шля-
хом об’єднання в загальний фонд розробок широкого застосування, які можна використовувати 
для створення інноваційних продуктів. В рамках проєкту до співпраці залучено стартап-школу 
«Sikorsky Challenge», Криворізький національний університет, Академію гірничих наук України, 
Інститут розвитку міста, Національний технічний університет, «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», підприємства великого, середнього та малого бізнесу.

Криворізька міська рада
пл. Молодіжна 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101
(564) 400-515 mvk99@ukrpost.ua

Кам’янець-Подільська міська громада, Хмельницька область

Інтерактивна мапа спортивної інфраструктури міста
Кам’янець-Подільська міська рада створила інтерактивну мапу спортивної інфраструктури 

міста для туристів та жителів, які ведуть здоровий спосіб життя. Це картографічний веб-ре-
сурс, який відображає мережу спортивних об’єктів міста: ДЮСШ, спортивні клуби, спортивні та 
дитячі майданчики усіх типів, приватні фітнес-центри, тренажерні зали, фізкультурно-оздоро-
вчий комплекс, тенісні корти, скейт-парк, басейни. На мапі зображено 129 спортивних об’єктів. 
Для зручності в користуванні вони розділені на чотири категорії. Кожен об’єкт містить опис із 
зазначенням адреси, графіку роботи та переліком видів спорту, що культивуються.

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



21

Тячівська міська громада, Закарпатська область

Молодіжний хаб
У приміщенні Тячівської дитячої школи мистецтв відкрито молодіжний хаб «BULB». Це - віль-

ний освітній та просвітницький простір, де молоді люди можуть безпечно, цікаво та корисно 
проводити час. Тут проходитимуть тренінги для розвитку комунікативних навичок, особистісно-
го росту, професійного самовизначення, майстер-класи, клуб вивчення англійської мови тощо.

Молодіжний центр створено за підтримки Тячівської міської ради та проєкту міжнародної 
технічної допомоги. За кошти проєкту було придбано меблі, техніку (аудіоапаратуру, проєк-
тор), розвивальні настільні ігри. Приміщення для хабу виділила громада, воно утримувати-
меться за кошти місцевого бюджету.

Тячівська міська рада
вул. Шевченка, 2, м. Тячів, Закарпатська обл., 90500
(3134) 3-25-22  miskrada@tyachiv-city.gov.ua    

Павлоградська міська громада, Дніпропетровська область

Молодь шукає рішення у сфері енергоефективності
Павлоградська міська рада провела Конкурс відеороликів на тему енергозбереження та енер-

гоефективності серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста в рамках Днів сталої 
енергії в м. Павлограді. Метою ініціативи є виховання у підростаючого покоління раціонального 
ставлення до використання енергоресурсів та навколишнього середовища, а також заохочення 
молоді до пошуку нових ідей енергозбереження та енергоефективності у майбутньому. Участь у 
конкурсі взяли всі 17 шкіл міста. Володарями гран-прі стали учні міського ліцею з роботою «Збе-
режімо енергію». Короткий відеоролик про переваги використання LED-ламп був представлений 
на високому професійному рівні та цілком може використовуватися як соціальна реклама на 
національному телебаченні.

Павлоградська міська рада
вул. Соборна, 95, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., 51400
(563) 20-03-70 pavlooff@gmail.com.
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Тальнівська міська громада, Черкаська область

Створено молодіжний простір
Занедбане сміттєзвалище у центрі Тального громада перетворила на зону відпочинку. Тепер це 

простора площа, де збирається молодь, діти та дорослі для перегляду кінофільмів і мультфільмів. Для 
відновлення майданчика витратили невелику суму -  близько 20 тис. грн. Активісти очистили тери-
торію від чагарників, відремонтували споруду, яка слугує екраном для показу фільмів. Також встано-
вили лавки з м’якими подушками. Для дотримання карантинних умов їх розташували з відповідною 
дистанцією. Подальше утримання кіномайдачника великих коштів не потребує, адже він належить 
міському центру культури та дозвілля, а обслуговують його ті ж працівники. Територія повністю адап-
тована під проведення культурно-масових заходів.

Тальнівська міська рада
вул. Соборна, 30 б, м. Тальне, Черкаська обл., 20401
(4731) 3-09-04, 3-09-05 talnemr@ukr.net

Маріупольська міська громада, Донецька область

Інноваційний сервіс доставки
Студенти Маріуполя під час пандемії створили інноваційний сервіс доставки «В’юнко» для жителів 

міста. Через сервіс можна замовляти продукти, ліки, товари для дітей, що у часи карантину дуже 
важливо. «В’юнко» - це інтегрований персонаж-асистент, який створюватиме актуальні пропозиції на 
основі дружніх скриптів. Соціальною складовою проєкту є безкоштовна доставка товарів для людей 
з інвалідністю, пенсійного віку, інших вразливих груп. 

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

Червонослобідськасільська громада, Черкаська область

Стипендії для обдарованої молоді
34 учні Червонослобідської сільської ОТГ отримують стипендії за успішне навчання. Гроші виділено 

з бюджету об’єднаної територіальної громади в рамках програми «Обдаровані діти та молодь Черво-
нослобідської громади». На фінансову підтримку молоді громада передбачила 200 тис грн.

Червонослобідська сільська рада
вул. Соборна,2/1, с. Червона Слобода, Черкаська обл., 19604
(472) 30-41-18  silrada-sloboda@ukr.net

COVID-19
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ОСВІТА

Вінницька міська громада

Завершено будівництво сучасної школи
Школа на районі «Поділля» у Вінниці будується з 2015 року. Вартість проєкту – майже 167 млн грн: 

71 млн грн – кошти міського бюджету, 70 млн грн – кошти ДФРР та субвенції на соціально-еконо-
мічний розвиток і 26 млн грн – кошти інвестора. Школа розрахована на 1200 учнів, має три повер-
хи. У навчальному закладі встановлено 42 камери відеонагляду. Облаштована система пожежної 
сигналізації та оповіщення. Заклад має сучасне спортивне ядро, яке включає поле для мініфутболу, 
майданчик з вуличними тренажерами, баскетбольну та дві волейбольні площадки, бігові доріжки, 
площадку для розминки та зону для глядачів. Для дітей початкових класів збудований дитячий 
майданчик. 

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

Дніпровська міська громада

Медичне страхування педагогів
Місто першим в Україні запровадило медичне страхування педагогів у зв’язку з поширенням коро-

навірусної інфекції. За кошти місцевого бюджету було застраховано всіх педагогічних працівників кому-
нальних закладів загальної середньої освіти, яких у місті працює понад 6,2 тисяч. Протягом року на кож-
ного педагогічного працівника з міського бюджету виділятиметься 1200 грн страховки для отримання 
медичної допомоги у випадку тимчасової втрати працездатності. В рамках цієї страховки педагоги мо-
жуть безкоштовно отримати ліки та консультацію лікаря, а також допомогу під час амбулаторного і ста-
ціонарного лікування. Педагог має право звернутися до будь-якого медичного закладу по всій Україні.

Дніпровська міська рада 
просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000
(56) 732 -12 -12   office@dniprorada.gov.ua

COVID-19
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Опішнянська селищна громада, Полтавська область

Електронні щоденники та журнали
В Опішнянській опорній школі впроваджуються інноваційні заходи: заклад забезпечено ви-

сокошвидкісним інтернетом, у тестовому режимі працюють електронні щоденники та класні 
журнали.  Додаток «Моя школа» для доступу до журналів та щоденників можна встановити на 
смартфон чи ноутбук. Система дозволяє спростити освітній процес та в онлайн режимі обміню-
ватися інформацією усім сторонам процесу: батькам, педагогам та дітям. Отримавши особистий 
ключ, батьки можуть побачити, не виходячи з дому чи роботи, оцінки дитини, відвідуваність, 
зауваження  вчителів щодо поведінки. 

Найближчим часом планується обладнати кожен кабінет ноутбуком, а також придбати інте-
рактивну дошку. 

Опішнянська селищна рада
вул. Перемоги, 3, смт Опішня, Полтавська обл., 38164
(5353) 4-28-04 opishnya_sr@ukr.net

Устилузька міська громада, Волинська область

Дитсадок для малечі громади
У селі П’ятидні, що входить до Устилузької ОТГ, збудовано дитячий садок. Його відвідують 40 

дітей, які проживають у громаді. Потреба у садку назріла вже давно. Батьки неодноразово на-
правляли звернення на адресу органів місцевої влади. Відповідно було вирішено реконструюва-
ти частину приміщення місцевої школи під дитсадок. Було облаштовано спальні та ігрові кімнати 
для двох груп, санвузол і додаткові кімнати. При цьому для потреб дитячого садка використову-
ватимуться вже наявні інженерні мережі, спортзал, харчоблок.

Проєкт реалізовано за кошти державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість склала 6,4 млн грн, 
із яких 4,1 млн грн - кошти ДФРР, а 2,3 млн грн було виділено з бюджету ОТГ.

Устилузька міська рада
вул. Володимирська, 40, м. Устилуг, Волинська обл., 44731
(3342) 9-34-48, 9-37-00 ustylugmr@gmail.com
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Менська міська громада, Чернігівська область

Сучасна публічна бібліотека
У будинку культури Менської ОТГ працює багатофункціональна публічна бібліотека. Головна 

ідея - створити вільний простір для жителів і гостей громади, де можна читати, спілкуватися, на-
вчатися, працювати та відпочивати.

Приміщення, яке громада виділила для закладу, було відремонтовано та обладнано усім необхідним 
для функціонування бібліотеки. Також за кошти громади було придбано меблі, оргтехніку та книги. 

У бібліотеці можна не тільки почитати книги та свіжу пресу, тут проводяться кінопокази, ляль-
кові вистави, майстер-класи для різних вікових категорій.

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

Ізмаїльська міська громада, Одеська область

Новий спортивний ліцей
Ізмаїльська міська рада створила комунальний неприбутковий учбовий заклад – «Ізмаїльський 

спортивний ліцей». У спеціалізованому закладі навчатимуться обдаровані діти, поєднуючи здобут-
тя освіти спортивного профілю із здобуттям повної загальної середньої освіти на III рівні. До одного 
класу спортліцею планується набирати не більше 30 дітей. Зарахування учнів для здобуття спеці-
альної освіти спортивного профілю проводитиметься на конкурсній основі.

Ізмаїльська міська рада
пр-т Суворова, 62, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600
(4841) 7-22-36   izmailispolkom@gmail.com

Мукачівська міська громада, Закарпатська область

Електронна система «Моя школа»
З початком навчального року у всіх школах Мукачівської громади впроваджується освітня техно-

логія «Моя школа», яка включає понад 100 функцій для вчителів, учнів, батьків та адміністрацій. Си-
стема повністю замінить паперові журнали і щоденники, покращить комунікацію між батьками та 
вчителями та дозволить впровадити єдині освітні стандарти та методики у школах.

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

Інтерактивні бюджети шкіл
Троїцька, Чмирівська та Новопсковська об’єднані територіальні громади Луганської області за-

пустили інтерактивний інструмент моніторингу бюджетів шкіл. Жителі громад можуть дізнатися 
про обсяги коштів, які виділяються на кожну школу та отримати візуалізовану детальну інформа-
цію про напрямки видатків. Наприклад, дізнатися суму витрат на зарплату працівникам школи, 
витрати на комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, закупівлю комп’ютерного 
обладнання тощо. Також користувачі інтерактивного бюджету школи можуть прямо на сайті ста-
вити запитання, вести обговорення та робити свої пропозиції щодо розподілу коштів на розвиток 
школи. Інструменти запущено в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги.
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Бучанська міська громада, Київська область

Програма соціальної підтримки
У Бучанській громаді діє розширена комплексна програма підтримки учасників АТО/ООС та 

учасників Революції Гідності, розрахована на найближчі 2 роки. У межах громади планується 
сформувати єдиний реєстр учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю, які отримали поранення на 
війні, учасників Революції Гідності та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни, з метою формування індивідуального підходу до потреб кожного. Буде впро-
ваджено соціальний паспорт потреб з метою визначення видів соціальної допомоги й надання 
комплексу соціальних послуг індивідуально.

Бучанська міська рада
вул. Енергетиків 12, м. Буча, Київська обл., 08292
(4597) 2-96-05, 4-86-90   bucharada@ukr.net

Тернопільська міська громада

Перше в країні трансфер-містечко
У Тернополі в рамках «Громадського бюджету 2020» створено культурно-відпочинкову зону 

«Комплексне трансфер-містечко». Проєкт спрямований на підтримку дітей з особливими потре-
бами. Особливістю цієї зеленої зони є поділ на п’ять різних локацій: інклюзивно-ресурсну, пленар-
ну, досліджуючу, розважальну зони та кінотеатр просто неба. У трансфер-містечку облаштовано 
зелену зону для проведення інтегрованих занять на природі та різноманітних просвітницьких і 
мистецьких заходів, а також художню майстерню зі стаціонарними мольбертами. Використовува-
тимуть територію також як майданчик для корекційної роботи з дітьми з особливими потребами.

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

Проєкт «Соціальне таксі»
У Бердичеві розпочалася реалізація проєкту «Соціальне таксі». Ініціатива доповнює  низку міс-

цевих соціальних програм із захисту вразливих верств населення, його реалізація відбуватиметь-
ся у рамках діючої у місті Програми доступності. До її реалізації активно долучилися місцеві під-
приємці. Соціальне таксі перебуватиме на балансі міського територіального центру соціального 
обслуговування. Послугами спецтранспорту зможуть користуватися і дорослі, і діти. 

Бердичівська міська рада
пл. Центральна 1, м. Бердичів, Житомирська обл.,13300
(4143) 4-22-55  vukonkom@gmail.com

Хмельницька міська громада

Громада оплачує навчання учасників АТО
13 учасників Антитерористичної операції на Сході України отримають компенсації оплати навчан-

ня у вищих навчальних закладах Хмельницького. Таке рішення підтримали члени виконкому Хмель-
ницької міської ради в рамках Програми соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції 
Гідності та членів їх сімей на 2018-2020 рр. 50 відсотків вартості навчання з початку року вже повер-
нули 56-и учасникам АТО. На цей рік у бюджеті міста передбачено 400 тис. грн на такі компенсації.

Хмельницька міська рада 
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000
(382) 765-005  rada@khm.gov.ua

Лановецька міська громада, Тернопільська область

Перевезення дітей з інвалідністю 
Лановецький міський інклюзивно-ресурсний центр отримав нове авто, що слугуватиме для пере-

везення дітей з інвалідністю. Задні двері машини облаштовано підйомником та пристроєм для ко-
лісних крісел. Крім того, авто має спецобладнання і зможе виконувати функцію мобільного кабінету: 
всередині є дидактичне оснащення для занять із спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру.

Вартість такого автомобіля – майже 1,8 млн грн. Його було придбано на умовах співфінансу-
вання з державного та місцевого бюджетів. 

Лановецька міська рада
вул. Незалежності, 34, м. Ланівці, Тернопільська обл., 47400
(3549) 2-11-18  mrada@lanmisto.gov.ua
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Зимнівська сільська громада, Волинська область

Інформаційна система «Соціальна громада»
Зимнівська ОТГ впроваджує програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соці-

альна громада». Це клієнт-серверний WEB-додаток, який поширює Міністерство соціальної по-
літики України. Ця система дозволяє пришвидшити в часі отримання жителями ОТГ адмінпослуг 
соціального характеру, безпосередньо за місцем проживання, що в свою чергу дасть змогу при-
скорити прийняття рішення по суті.

Зимнівська сільська рада 
вул. Миру, 2, с. Зимне, Волинська обл., 44752
(3342) 9-51-31  zymne@i.ua  

Попаснянська міська громада, Луганська область

Соціальна служба перевезення 
У Попасній на базі комунального підприємства «СКП» створено службу з перевезення осіб з 

інвалідністю. Для надання якісних послуг з перевезення жителів громади Міністерство соціальної 
політики України передало місту спеціально обладнаний автомобіль – «соціальне таксі». Автомо-
біль оснащений усім необхідним: автоматичним підйомником, кріпленням для візків, кондиціо-
нером, обігрівачем, а також додатковими місцями для супроводжуючих людину з інвалідністю. 

Попаснянська міська рада
вул. Мічуріна, 1, м. Попасна, Луганська обл., 93301
(6474) 2-08-55  vuconcom@ukr.net

Володимир-Волинська міська громада, Волинська область

Лікарі отримали житло
Службове житло придбано цьогоріч для трьох медиків комунального підприємства «Володи-

мир-Волинське територіальне медичне об’єднання» - для завідувачів відділень акушерського, тера-
певтичного, амбулаторного гемодіалізу. Квартири придбано за кошти місцевого бюджету в рамках 
місцевої Програми підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги міста на 2019-
2022 року.

Володимир-Волинська міська рада
вул. Данила Галицького 5, м. Володимир-Волинський, Волинська обл., 44701
(3342) 3-57-01  post@volodymyrrada.gov.ua
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Сторожинецька міська рада
вул. Грушевського, 6, м. Сторожинець, Чернівецька обл., 59000
(3735) 2-12-00 stor-misk-r@ukr.net

Сторожинецька міська громада, Чернівецька область

Теніс для людей з інвалідністю
У спортзалі місцевої школи Сторожинецької ОТГ запрацював клуб з настільного тенісу, який 

об’єднав жителів громади, серед яких діти та люди з інвалідністю. Ініціатором відкриття клубу стала 
громадська організація. Керівництво громади віднайшло приміщення у нещодавно відремонтова-
ній місцевій школі, яка збудована з урахуванням усіх вимог та потреб людей з інвалідністю –  скрізь 
є пандуси і пристосовані вбиральні. Також громада виділила кошти на придбання інвентарю.

Зеленопідська сільська громада, Херсонська область

Центр інтегрованих соціальних послуг
Отримати соціальну допомогу у своєму селі тепер можуть жителі Калинівки Зеленопідської ОТГ. Після 

оптимізації шкіл звільнилося приміщення, де було відкрито Центр інтегрованих соціальних послуг. За-
клад працюватиме для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут можна буде погратися 
з дітьми, приготувати обід, скористатися душем, попрати і висушити одяг. Також родини зможуть отри-
мувати комплексну допомогу від реабілітологів, дефектологів, психологів, логопедів. Створити центр у 
Калинівці вдалося за підтримки держави, області, громади та благодійної допомоги.

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

Миколаївська міська громада

Житло для військовослужбовців
Сертифікати на власне житло в рамках Комплексної програми соціального захисту населення 

«Турбота» отримали 20 учасників Антитерористичної операції і Операції Об’єднаних Сил. Щоріч-
но в міському бюджеті передбачаються кошти на придбання квартир для військовослужбовців. 
Так, в 2019 році житло було придбано для 35 бійців.

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

Центр доступу до цифрових можливостей
У Харкові відкрито Перший в Україні Центр доступу до цифрових можливостей. Тут харків’яни 

зможуть отримати інформацію про всі міські послуги, а також навчитися користуватися електро-
нними сервісами Харкова. Зокрема, отримати цифровий електронний підпис, сформувати онлайн 
довідки на «Порталі електронних сервісів», зареєструвати особистий кабінет на медичному порталі 
«Helsi.me», записатися в електронні черги тощо. Також в центрі всі бажаючі зможуть пройти освітні 
курси на національній платформі «Дія. Цифрова освіта», після закінчення яких отримати відповід-
ний сертифікат. Скористатися робочим місцем всі бажаючі можуть щодня з 14:00 до 18:00, крім 
вихідних. Реєструватися для відвідування центру не потрібно, послуги надаються безкоштовно.

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

Калуська міська громада, Івано-Франківська область

Відкрито сучасний РАЦС
У Калуській громаді відкрито офіс з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного 

стану європейської якості «Open Space», у якому можна буде отримати 14 найбільш затребува-
них послуг Міністерства юстиції. В оновленому офісі послуги можна отримати через електронну 
реєстрацію, що додасть зручності громадянам. Це і реєстрація народження дитини, і реєстрація 
шлюбу, і повторна видача документів тощо. Приміщенні було відремонтовано за кошти громади.

Калуська міська рада
вул. І. Франка 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300
(3472) 6-28-01  kmrkontrol@gmail.com
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Кам’янець-Подільська міська громада, Хмельницька область

Електронний документообіг та автоматизація у ЦНАПі
Завдяки роботі електронного документообігу та новому обладнанню у Кам’янець-Подільському ЦНАПі 

адміністратори можуть виконувати роботу в рази швидше. Зчитувач id-карток, планшет для електронного 
підпису, сканер штрих-кодів дають можливість автоматизувати робочі процеси, оперативніше обслуговува-
ти відвідувачів та спростити роботу адміністраторів.

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

Львівська міська громада

Створюється мережа центрів адмінпослуг 
В населених пунктах, які стали частиною Львівської агломерації, Львівська міська рада відкри-

ває Центри надання адміністративних послуг, щоб місцеві мешканці могли отримати необхідні 
послуги «на місці». ЦНАПи вже працюють в Рудно та  Брюховичах. Тепер новий Центр облашто-
вано й у Винниках. Мер Львова Андрій Садовий розповів: «Ми дали старт роботі 10-го ЦНАПу у 
Львові. Найперше, він територіально близький для усіх, хто живе у Винниках, і в частині Лича-
ківського району, хоча кожен мешканець Львівської ОТГ може сюди приїхати. Наступний крок 
— це серпень-вересень, коли ми відкриємо ще два ЦНАПи — у Лисиничах і Зашкові: це вже наша 
об’єднана громада».

Львівська міська рада
пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008, 
(32) 297-58-16  agu@lvivcity.gov.ua

Печеніжинська селищна громада, Івано-Франківська область

Перевірено якість послуг
Протягом трьох місяців члени Молодіжної ради приховано, методом секретного агента, пере-

віряли якість надання послуг у Печеніжинській ОТГ. Для оцінки послуги члени Молодіжної ради 
аналізували інформацію про ці послуги на офіційному сайті ради, соціальних мережах, дошках 
оголошень тощо. Окрім того - проводили опитування та збирали відгуки жителів громади щодо 
якості послуг. Усі результати молодіжна рада презентувала для громади та поширила в інтернеті.

Печеніжинська селищна рада
вул. Незалежності, 15, смт Печеніжин, Івано-Франківська обл., 78274
(3433) 6-45-40  pechenizhyn_s_rada@ukr.net
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Сумська міська громада

Розширення спектру адмінпослуг
Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» першим серед ЦНАПів області розпочало 

надавати найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС. Тут можна подати документи на обмін посвідчення 
водія (без складання іспитів), на отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого, на держав-
ну реєстрацію нових транспортних засобів (без експертного огляду) або перереєстрацію транспортних засобів 
тощо. Для цього необхідно лише звернутись до ЦНАПу з відповідним пакетом документів та оплатити послугу, 
вартість якої така ж як і у сервісних центрах. 

Нині ЦНАП у Сумах надає вже 245 видів адміністративних послуг. Громада дбає не лише про розширення 
спектру адмінпослуг, а й про те, щоб громадяни отримували їх у комфортних умовах. Так, коштом місцевого 
бюджету відремонтовано вхідну групу (1,1 млн грн) та облаштовано простору та зручну зону очікування. Всере-
дині ЦНАПу у підвалі буде розміщено архів. Також передбачено благоустрій прилеглої території з влаштуван-
ням парковок для велосипедів та автомобілів.

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

Харківська міська громада

Перший ЦНАП у сфері нерухомості
У Харкові відкрився перший в Україні Будинок нерухомості, де громадяни отримуватимуть понад 100 по-

слуг. Серед них - реєстрація земельних ділянок і прав на них, оформлення дозвільної документації на будів-
ництво або реконструкцію будівель і квартир, технічна інвентаризація усіх об’єктів нерухомості, комплексна 
послуга з оформлення побудованих і реконструйованих об’єктів, оформлення документів для постачальників 
житлово-комунальних послуг.

Два великі фронт-офіси із зонами очікування зможуть приймати по 25 осіб одночасно в режимі електронної 
черги, для людей з інвалідністю передбачено ліфт. Також тут будуть розміщені профільні виконавчі органи 
міської влади – Департамент реєстрації, Департамент територіального контролю, Харківське бюро технічної 
інвентаризації, новий Центр надання адміністративних послуг, щоб відвідувачі могли отримувати в одному 
місці всі послуги, пов’язані з оформленням нерухомості.

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

Відкрито сучасний центр адмінпослуг
У Більшівцівській ОТГ з початку року працює Центр надання адміністративних послуг. Близько 

восьми тисяч жителів громади отримують майже 100 публічних послуг у комфортних умовах. 
На реконструкцію приміщення, що знаходиться у селищній раді і доступне для людей з інвалід-
ністю, з місцевого бюджету було виділено 300 тис. грн. В рамках проєкту міжнародної технічної 
допомоги ЦНАП оснащено технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням та меблями.

Більшівцівська селищна рада
майд. Вічевий, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківська обл., 77146
(3431) 6-17-72 bilsrada@ukr.net

Новокаховська міська громада, Херсонська область

Сервіс для людей з вадами слуху
У Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міськради 

працює новий сервіс «ConnectPro» для людей з вадами слуху. Відвідувачі зможуть спілкуватися 
зі спеціалістами центру через перекладача жестової мови, який працює в онлайн-режимі, або ж 
обмінюватись миттєвими повідомленнями: текст, який відвідувач буде друкувати, озвучувати-
меться адміністратору, а слова адміністратора будуть перетворюватися на текст.

Новокаховська міська рада 
пр. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900
(5549) 4-22-84 nkmv@kahovka.net

Олевська міська громада, Житомирська область

Працює «мобільний» ЦНАП
Олевська громада в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги отримала в користуван-

ня «ЦНАП на колесах». З місцевого бюджету були виділені кошти на придбання обладнання та 
облаштування гаража. На початку року «мобільний» ЦНАП здійснив тестові виїзди в села гро-
мади, щоб перевірити та оцінити роботу на місцях і проаналізувати маршрути. Нині він працює 
у звичному режимі відповідно до затверджених графіків. У транспортному засобі облаштовано 
два робочі місця адміністраторів, налагоджено системами обігріву та кондиціонування повітря, 
а для відвідувачів є три сидячих місця. Компактний пандус, який передбачений у автомобілі, доз-
воляє обслуговувати осіб з інвалідністю.

Олевська міська рада
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирська обл., 11001
(4135) 21152  olevsk_miskrada@ukr.net
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Херсонська міська громада

Кредит на енергоефективні заходи та вуличне освітлення
Херсон отримає кошти на фінансування проєкту «Енергоефективність у громадських будівлях 

та вуличному освітленні міста» від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО): кредит 
на 5 млн євро та грант 1,3 млн євро. Відповідно, за 9 років використання кредитних коштів, місто 
виплатить лише 349 тисяч євро (це без урахування зекономлених в бюджеті коштів на оплату за 
електроенергію, теплоносії та ремонтні роботи). Співфінансування з бюджету міста складе 1 млн 
євро. 

В рамках проєкту буде встановлено 5308 світильників на 84 вулицях міста та проведено ренова-
цію чотирьох найбільших будівель міської лікарні ім. Лучанського.

Проект дозволить на 50% скоротити витрати з міського бюджету на вуличне освітлення та оп-
лату енергоносіїв для лікарні. Крім того, очікується значна економія коштів у зв’язку із зміненням 
витрат на ремонтні роботи, реконструкцію та модернізацію моральною застарілістю обладнання 
– близько 7 млн грн щорічно. Проєкт планується реалізувати за 2 роки.

Херсонська міська рада
пр. Ушакова, 37, м. Херсон, 73000
(552) 424-110  admin@city.kherson.ua

Малолюбашанська сільська громада, Рівненська область

Найбільша в області сонячна електростанція
Станцію потужністю 1,8 МВт у Малолюбашанській ОТГ будує ТОВ «Теплоенерго Сервіс». Вже 

встановлено 5200 сонячних панелей на 20 га індустріального парку на території громади. У май-
бутньому потужність сонячної електростанції планують збільшити до 6 МВт. Вартість проєкту ста-
новить 1,8 млн євро. 

Малолюбашанська сільська рада
вул. Соборна,10, с. Мала Любаша, Рівненська обл., 35009
(3657) 6-33-16 mlubasha@ukr.net
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Хмельницька міська громада

Сонячну електростанцію змонтовано на даху коледжу
Колектив Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська політехніка» самостійно змонту-

вав сонячну електростанцію. Загалом встановлено 60 панелей, які мають потужність 22,5 кВт/год. та 
генеруватимуть понад 3 000 кВт/год. електроенергії в місяць. Станція не лише забезпечить еконо-
мію електроенергії через власне виробництво, але й стане потужним навчально-інноваційним засо-
бом, адже студенти практично вивчатимуть курс «Альтернативні джерела енергії». 

Хмельницька міська рада 
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000
(382) 765-005  rada@khm.gov.ua

Ігнатпільська сільська громада, Житомирська область

Сонячна електростанція
У селі Ігнатпіль відкрито сонячну електростанцію потужністю 16 МВт, яку розміщено на ділян-

ці площею 26,5 га. ЇЇ відкриття стало можливим завдяки підтримці турецьких інвесторів. Обсяг 
інвестицій для реалізації проєкту склав майже 13 млн євро. Введення в дію нового підприємства 
дало змогу створити більше 20 нових постійних робочих місць.

Ігнатпільська сільська рада
вул. О. Василенка, 9А, с. Ігнатпіль, Житомирська обл., 11163
(4148) 7-52-28 

Токмацька міська громада, Запорізька область

Будується екологічна БіоТЕС
Теплоелектростанція на альтернативних видах палива «Придніпровська БіоТЕС» зводиться на те-

риторії міста Токмак. Теплова енегрія вироблятиметься з екологічно чистої сировини - пелетованого 
лушпиння соняшника або солом’яної пелети. Завдяки тому, що така біомаса має відносно невисоку  
вартість, буде можливість отримувати сировину для генерації енергії за низькою ціною. Очікується, 
що «Придніпровська БіоТЕС» стане своєрідним майданчиком для розвитку різних бізнесів, які розта-
шують своє виробництво на території південної промзони міста або в безпосередній близькості від 
об’єкту. Введення станції в експлуатацію планується у першому півріччі 2021 року.

Токмацька міська рада
вул. Центральна,45, м. Токмак, Запорізька обл., 71701
(6178) 2-37-49   tkgadmin@zp.ukrtel.net
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Чернівецька міська громада

Програма «Тепла оселя»
Чернівецька міська рада реалізує Програму часткового відшкодування витрат за залучени-

ми кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на заходи 
з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Програма «Тепла Оселя» розрахована на 
2020-2023 роки і передбачає відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залу-
ченими ОСББ, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків «Енергодім» Фонду енергоефективності. Відшкодування відсотків з міського бюджету 
здійснюється у повному обсязі впродовж перших 12 місяців кредитування.

Чернівецька міська рада
Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58002 
(372) 52-59-24  document@rada.cv.ua

Козелецька селищна громада, Чернігівська область

Модернізація котелень у школах
Школи Козелецької ОТГ активно проводять модернізацію котелень, оскільки старі вже є зноше-

ними і перебувають в аварійному стані. Котли замінено в школах у Скрипчину, Білейках, Ставись-
кому, Лихолітках, Булахові, Бобруйках, Козелецькій гімназії №1 та в Омелянівському садочку. Су-
часні твердопаливні котли – потужніші та економніші. Відтак є можливість зменшити фінансове 
навантаження на бюджет громади і водночас створити комфортніші  умови для дітей. Демонтаж 
старих котлів і встановлення нових здійснюється фахівцями господарської  групи без залучення 
спеціалізованих фірм. 

Козелецька селищна рада
вул. Ф. Сидорука, 9, 17000, смт Козелець, Чернігівська обл., 17000
(4646) 2-13-67  kozelets_ksr@bigmir.net
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Присиваська сільська громада, Херсонська область

Будівництво вітроелектростанції
На території Присиваської сільської ОТГ зводиться найбільша в регіоні вітроелектростанція. Вигоди для 

громади від потужного інвестиційного проєкту очевидні: більшість працівників на спорудженні об`єкта - це 
місцеві жителі. Відтак навіть у глибоку кризу, пов`язану із запровадженням карантинних заходів, місцевий 
бюджет громади практично не постраждав. Обсяг інвестицій у станцію – 460 млн євро. Очікується, що 
вона генеруватиме електроенергію для близько 100 тисяч домогосподарств Херсонської області. 

Григорівська сільська рада
вул. Пушкіна, 20, с. Григорівка, Херсонська обл., 75240
(5538) 5-33-31 gr-rada@chapl.gov.ua
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Дніпровська міська громада

Оновлення муніципального електротранспорту
Місто отримало фінальну частину замовленої партії з 33 нових тролейбусів, зібраних на Південному ма-

шинобудівному заводі у Дніпрі. Таким чином мерія розширює транспортну мережу, забезпечує комфорт-
ний проїзд для містян, а також стимулює розвиток вітчизняного виробництва та створення робочих місць. 

Нові тролейбуси ДНІПРО Т-203 мають низьку підлогу та систему «присідання» на зупинках, що робить 
їх доступними для всіх пасажирів. У салоні також є сигнальні кнопки та відкидний пандус, спеціально 
пристосоване місце з пасками безпеки для людей на інвалідних візках. Вхідні двері оснащені датчиками: 
якщо людина заходить, вони не закриються. У салоні передбачені інформаційні табло та USB-розетки. 
Крім цього, в тролейбуси вмонтована система діагностики їхнього стану. Під час технічних оглядів це 
зменшує час і вартість обслуговування. Також тип двигуна тут на 40% підвищує енергозбереження ма-
шини. Запас автономного ходу нових тролейбусів - 2 км. За безпекою руху слідкують електронні датчи-
ки контролю та керування, а ще — відеореєстратори. Тролейбуси придбано за кредитні кошти ЄБРР.

Дніпровська міська рада 
просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000
(56) 732 -12 -12 office@dniprorada.gov.ua

Хмельницька міська громада

Е-квитки для пільговиків
У громадському транспорті Хмельницького в тестовому режимі запроваджено електронний 

квиток для пільгових категорій населення. У тролейбусах міста встановлено валідатори, а гро-
мадянам пільгових категорій безкоштовно видаються електронні картки. Вже понад 24 тисячі 
хмельничан-пільговиків отримали е-квиток.

Хмельницька міська рада 
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000
(382) 765-005  rada@khm.gov.ua
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Білгород-Дністровська міська громада, Одеська область

Громада виробляє контейнери для сміття 
КП «Автотранссервіс» розпочало виготовляти контейнери та урни для збору сміття. Для цих ці-

лей підприємство закупило 22 тонни металу. Самостійне виробництво значно зекономить кошти: 
раніше підприємство купувало сміттєвий бак за 5 тис. грн, а для власного виробництва витрачає 
3,5 тис. грн. До кінця року «Автотранссервіс» планує виготовити і розставити по всій території міста 
130 контейнерів. Більше 100 урн з’явиться в міських парках і скверах, а також на міських вулицях.

Білгород-Дністровська міська рада
вул. Михайлівська, 56, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700 
(4849) 2-24-44  qorispbd@uptel.net

Тетіївська міська громада, Київська область

Вимірювання забруднення повітря
Тетіївська ОТГ приєдналася до Всеукраїнської мережі вимірювання забруднення повітря SaveEcoBot. Бот було 

створено для агрегації даних про дозвільні документи та процедури забруднювачів довкілля, сплату екологічних 
податків та про якість повітря. Станція знаходиться в центрі Тетієва. Вона збирає інформацію в центральній части-
ні міста і транслює її онлайн на мапу. Також можна слідкувати за станом повітря через бот у месенджері.

Тетіївська міська рада
вул. Януша Острозького, 5, м. Тетіїв, Київська обл.,09800
(4560) 5-27-44 miskradatetiiv@gmail.com

Олександрівська селищна громада, Донецька область

Комунальне підприємство виготовляє вироби для благоустрою
Після об’єднання Олександрівська ОТГ створила комунальне підприємство «Віднова». Цього 

року при КП було створено цех з виробництва тротуарної плитки та бордюрного каменю для 
ремонтних робіт і благоустрою території громади. Загальна вартість проєкту – 720 тис. грн, з 
яких 530 тис грн. – донорська підтримка, решта - співфінансування з місцевого бюджету. Вироб-
ництво розмістили в селі Беззаботівка в колишній шкільній котельні. Нове підприємство перед-
бачає створення чотирьох робочих місць.

Олександрівська селищна рада
вул. Центральна, 15, смт Олександрівка, Донецька обл., 84000
(6269) 2-17-91 A_POSSOVET@I.UA
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Білоцерківська міська громада, Київська область

Реалізація проєктів Smart Green БЦ та «Місто-парк»
У Білій Церкві розпочалася реалізація проєктів Smart Green БЦ та «Місто-парк», які впроваджу-

ються завдяки співпраці Білоцерківської міської ради з проєктом міжнародно-технічної допомо-
ги. «Місто-парк» - це ініціатива з відновлення та збагачення зеленого фонду міста. Також у гро-
маді вже працює Інформаційний портал Smart Green БЦ – це онлайн портал зелених насаджень, 
дерев, квітників та декоративних елементів у Білій Церкві. За допомогою геоінформаційної сис-
теми на ньому завантажено дані із точною прив’язкою до місцевості. На порталі є можливість 
додавати та оновлювати дані по кожному об’єкту.

Білоцерківська міська рада
вул. Ярослава Мудрого,15, м. Біла Церква, Київська обл., 09117
(456) 39-28-60, 39-21-59 bc_mvk@bc-rada.gov.ua

Сумська міська громада

Асфальтний завод відновив роботу
В Сумській громаді працює модернізований асфальтний завод. Проведене оновлення підпри-

ємства дозволило оптимізувати процес виробництва та збільшити обсяги.
«Модернізація асфальтного заводу відкриє нові можливості для ремонту сумських доріг. З цьо-

го року ми розпочали працювати на найбільших магістралях нашого міста. Це вул. Харківська, в 
планах вул. Прокоф’єва, пр-т М. Лушпи. Таким чином, рік за роком ми йдемо до того, щоб у місті 
не залишилось жодної нерівної дороги», – зазначив мер Сум Олександр Лисенко.

На ремонт доріг у Сумах на поточний рік передбачено 150 млн грн, з них 70 млн грн – з бюдже-
ту Сумської громади і 80 млн грн – з Дорожнього фонду.

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

Школярі сортують сміття
З 2018 року учні Дубівської опорної школи сортують сміття. На старті цього екопроєкту в примі-

щенні школи було встановлено ємності для збору ТПВ. Окремо діти збирають папір, ПЕТ-пляшки та 
відпрацьовані батарейки.

Знаючи про шкідливий вплив батарейок на довкілля, вже за півтора роки школярі назбирали 
аж 16,5 кг. Далі постало питання, куди саме віддати батарейки на переробку, адже в Україні таких 
заводів немає. Діти дізналися, що громадська організація «Батарейки, здавайтеся» збирає такі від-
ходи і відправляє на переробку в Європу. ГО розмістила свої контейнери у торгових центрах, куди 
школярі разом і відвезли батарейки.

Дубівська сільська рада
вул. Ковельська, 72, с. Дубове, Волинська обл., 45031
(3352) 9-91-60  dubove_s_r@ukr.net  

Кам’янка-Бузька міська громада, Львівська область

Система моніторингу стану атмосферного повітря
З метою інформування жителів громади про стан якості повітря Кам’янка-Бузька міська рада 

спільно з ТОВ «СВІСС КРОНО» за допомогою громадського проекту ЕсоСity впровадила систему 
моніторингу, яка дає можливість в онлайн-режимі об’єктивно перевірити стан атмосферного по-
вітря у місті в будь-який час. У приміщенні міської ради на першому поверсі встановлено станцію 
моніторингу, яка дозволить усім громадянам наочно побачити якість повітря і яким чином воно 
змінюється. На основі показників можна буде зрозуміти, що саме впливає на чистоту повітря в 
місті і яких заходів слід вжити для покращення ситуації.

Кам’янка-Бузька міська рада
вул. Шевченка, 2, м. Кам’янка-Бузька, Львівська обл., 80400
(3254) 2-45-96  ms.kbmr@ukr.net
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Славутицька міська громада, Київська область

Програма благоустрою дворів за ініціативою мешканців
Цього року Програма благоустрою міста Славутича була доповнена новим пунктом: «Бла-

гоустрій внутрішньоквартальних територій міста за ініціативою мешканців». Місто виділило для 
цього 1 млн грн. Кошти розподіляються на кожний багатоквартирний будинок або квартал ко-
теджної забудови пропорційно до кількості зареєстрованих осіб. Жителі самостійно вирішують, 
на які заходи з благоустрою двору витратити кошти. Для більш ефективного використання ресур-
сів передбачена можливість об’єднання зусиль кількох будинків, співфінансування заходів або 
виконання робіт з благоустрою власними силами мешканців.

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

Чорнухинська селищна громада, Полтавська область

Роздільний збір сміття
22 майданчики для сортування твердих побутових відходів обладнано у Чорнухинській ОТГ. 

Вони знаходяться в кожному населеному пункті громади. 
Місцева влада та волонтери проводять активну роботу щодо роз’яснення населенню необхід-

ності сортувати сміття. Громада працює над питанням подальшої відправки ТПВ на утилізацію і 
переробку.

Чорнухинська селищна рада
вул. Центральна, 39, смт Чорнухи, Полтавська обл., 37100
(5340) 5-22-51  chornuhiselrada@ukr.net



44

Тернопільська міська громада

Відкрито три поліцейські станції
Вісім населених пунктів, які входять до Тернопільської громади, обслуговуватимуть працівни-

ки новоствореної поліцейської станції у селі Іванківці.  Ще дві таких станції відкрито у адмінцен-
трі громади - Тернополі. Міська рада підготувала приміщення та облаштувала станції, а ГУНП 
в Тернопільській області забезпечує поліцейських всім необхідним для виконання службових 
обов’язків. Створення таких станцій допомагає максимально наблизити наряди поліцейських до 
віддаленої сільської місцевості та вчасно забезпечити безпеку громадян.

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

Полянська сільська громада, Закарпатська область

Табло вимірювання швидкості
З прийняттям Концепції комплексної безпеки, виконавчий комітет Полянської ОТГ розпочав ак-

тивно впроваджувати заходи, які дадуть змогу суттєво підвищити безпеку у громаді. Зокрема, у 
селі Поляна на в’їзді було встановлено табло вимірювання швидкості, оскільки ця ділянка дороги 
визначена найбільш небезпечною. Пристрій вимірює і фіксує швидкість автотранспорту з точністю 
до одного кілометру, про що водій візуально інформується, та у випадку перевищення дозволеної 
швидкості попереджує його надписом «сповільни». Радар за допомогою програми фіксує швид-
кість, рахує кількість автомобілів, які порушили швидкісний режим, накопичує та оброблює ці дані 
у виді графіків та таблиць, що дадуть змогу виконавчому комітетові приймати відповідні рішення.

Полянська сільська рада
вул. Духновича, 63, с. Поляна, Закарпатська обл., 89313
(3133) 7-45-22  sr_polyna@ukr.net
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Золочівська міська громада, Львівська область

Поліція і громада: взаємодія заради безпеки
У Золочеві завершено реалізацію проєкту місцевих ініціатив «Поліція і громада: взаємодія за-

ради безпеки», в рамках якої було реконструйовано систему відеоспостереження. Вартість ініці-
ативи  - 424 тис. грн, з яких 114 тис. грн – кошти міського бюджету, а решта – кошти спонсорів та 
обласного бюджету. Відповідно до проєкту на вулицях міста Золочева було встановлено камери 
зовнішнього відеоспостереження, в тому числі камери з функцією автоматичного розпізнавання 
номерних знаків.

Золочівська міська рада
вул. М. Шашкевича, 22, м. Золочів, Львівська обл., 80700
(3265)42322   mail@zlmr.gov.ua

Біляївська міська громада, Одеська область

Кошти громади на протипожежну безпеку
Біляївська громада в рамках ухваленої програми з протипожежної безпеки спрямовує 2,6 млн 

грн на заходи в освітніх закладах. Зокрема, триває заміна систем електропостачання у школах 
та встановлення сучасних систем протипожежної безпеки. Також для всіх закладів придбано су-
часні вогнегасники. 

Біляївська міська рада
пр. Незалежності, 9, м. Біляївка, Одеська обл., 67600
(4852) 2-18-81  biljaivka_otg@odessa.gov.ua

Житомирська міська громада

Нові службові авто для поліцейських 
Житомирська міська рада придбала вісім нових «Renault Duster» для поліцейських громади вар-

тістю 3,3 млн грн. Вартість одного автомобіля склала 420 тис. грн. Кошти виділено в рамках Про-
грами соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської ОТГ на 2020 
рік, а саме проєкту «Поліцейський офіцер громади».

Житомирська міська рада
майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014
(412) 481-212  mvk@zt-rada.gov.ua
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Андріївська сільська громада, Донецька область

Центр безпеки громадян

Боярська міська громада, Київська область

Безпечні пішохідні переходи

Білозерська селищна громада, Херсонська область

Проєкт «Безпечне місто»

Новий центр безпеки обслуговуватиме п’ять населених пунктів Андріївської ОТГ. Тут розташовані по-
жежне депо, кабінети дільничого та лікаря. Розміщення екстрених служб безпосередньо в громаді дозво-
лить жителям отримувати швидку та якісну допомогу. Загальна вартість проєкту склала майже 8,5 млн 
грн, які надійшли у вигляді субвенції.

Боярська міська рада реалізувала проєкт «Безпечні пішохідні переходи», який переміг у конкурсі гро-
мадських проєктів «Бюджет участі 2020», посівши четверте місце. У місті встановлено 10 ростових фігур 
на пішохідних переходах. Манекени покликані привернути увагу водіїв, що підвищить безпеку дітей на 
дорогах. 

Місцева влада у співпраці з поліцією та місцевими підприємцями реалізує проєкт «Безпечне місто» - 
комплекс інноваційних рішень, що забезпечують відеофіксацію транспортного і пішохідного трафіку та 
сприяють виявленню порушень. У населених пунктах ОТГ встановлюються камери відеоспостереження, 
трансляція буде вестись в режимі онлайн на сервери поліції та інспектора з питань громадського порядку 
селищної ради. Встановлюється обладнання за рахунок спонсорської допомоги - майже 500 тис. грн на-
дав місцевий підприємець.

Андріївська сільська рада
вул. Миру, 7 б. с. Андріївка, Донецька обл., 84192
(626) 63-86-23   04342045@mail.gov.ua

Боярська міська рада 
вул. М. Грушевського, 39, м. Боярка, Київська обл., 08150
(67) 204-0995  boyarka-rada@ukr.net

Білозерська селищна рада
вул. Свободи, 83, смт Білозерка, Херсонська обл., 75000
(5547) 3-38-18   posbel@ukr.net



47

Калинівська міська громада, Вінницька область

Виділено кошти на безпекові заходи
Депутати Калинівської міської ради одноголосно прийняли рішення щодо виділення 714 тис. 

грн на придбання та встановлення системи відеоспостереження «Безпечне місто». Система ціло-
добово та в автоматичному режимі фіксуватиме правопорушення, розпізнаватиме обличчя водія 
і автомобільні номери. Пунктом спостереження є чергова частина Калинівського відділу поліції 
ГУНП у Вінницькій області, де ведеться онлайн-моніторинг ситуації у місті. Відеозаписи із всіх 
встановлених у місті камер зберігаються на сервері.

Калинівська міська рада
вул. В.Нестерчука, 47, м. Калинівка, Вінницька обл., 22400
(4333) 2-16-37 sekretar-kl@ukr.net

Лип’янська сільська громада, Черкаська область

Підрозділ пожежної охорони
Лип’янська ОТГ у співпраці з Управлінням служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області 

відкрила пожежну частину. Вогнеборці забезпечуватимуть захист населення і територій від пожеж 
та інших надзвичайних подій чи ситуацій. Також громада отримала пожежний автомобіль ЗІЛ-130, 
що допомагатиме місцевому підрозділу у боротьбі з пожежами та надзвичайними ситуаціями.

Лип’янська сільська рада
вул. Гончара, 1А, 20650, с. Лип’янка, Черкаська обл., 20650
(4741) 9-62-90   lipiankas.otg@gmail.com

Великокопанівська сільська громада, Херсонська область

Поліцейська станція громади 
На створення та облаштування станції Великокопанівська громада виділила з місцевого бю-

джету майже 100 тис. грн, які пішли на ремонт приміщень, облаштування прилеглої території 
та закупівлю комп’ютерного обладнання. Також в громаді працюватиме поліцейський офіцер та 
буде встановлено камери відеоспостереження.

Великокопанівська сільська рада
вул. Карла Маркса, 79, с. Великі Копані, Херсонська обл., 75131
(5542) 4-83-50 rada_kopani@ukr.net
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Жовтанецька сільська громада, Львівська область

Безпека дітей у школі
Жовтанецька сільська рада виділила 687,5 тис. грн на облаштування системи протипожежної 

безпеки та блискавкозахисту в опорній школі. У закладі щодня перебувають більше 500 людей, 
тому ця система є надважливою для безпечного освітнього процесу. Інші заклади громади також 
планується обладнати подібними системами. 

Жовтанецька сільська рада
вул. Львівська, 2, с. Жовтанці, Львівська обл., 80431
(3254) 33133  04374039@mail.gov.ua

Опішнянська селищна громада, Полтавська область

Система «Безпечна громада»
В Опішнянській ОТГ діє система «Безпечна громада»: 12 камер вуличного відеоспостереження 

підключено до спеціального системного забезпечення та мережі Інтернет. Обладнання було при-
дбано за кошти місцевого бюджету: два монітори, відповідне системне забезпечення і сервер, які 
установлені в раді та на поліцейській станції. Відеокамери стоять на в’їздах та виїздах із селища 
Опішня, решта – в центрі, вони мають здатність розпізнавати номерні знаки авто. 

Опішнянська селищна рада
вул.Перемоги, 3, смт Опішня, Полтавська обл., 38164
(5353) 4-28-04 opishnya_sr@ukr.net
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