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Видання здійснене в рамках Проекту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України впроваджує за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку. Впровадження проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через
Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США.
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КНИГА УСПІХІВ
Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад
Випуск 3, 2017 рік.
м.Київ
Видання є квартальною збіркою історій успіху громад, які стали результатом реформ з
децентралізації повноважень та фінансів, об’єднання територіальних громад та ілюструють
механізми ефективного використання місцевих бюджетів і залучення ресурсів для розвитку
інфраструктури. Успіхи висвітлено за напрямками секторальної децентралізації: місцеві фінанси,
освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, ЖКГ, місцевий економічний розвиток, адміністративні
послуги, кадри та організація роботи, безпека громади.
Збірка стане мотивуючим інструментом для комунікації на тему децентралізації та буде корисною
практикам місцевого самоврядування, представникам громад, які лише приймають рішення про
об’єднання, медіа-спільноті та усім зацікавленим у темі реформування місцевого самоврядування.
Видання «Книга успіхів» доступне на сайті АМУ у розділі «БІБЛІОТЕКА»: hAps://www.auc.org.ua/
library, а більше історій успіху - у розділі «УСПІХИ»: hAp://auc.org.ua/successes.

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.

2

ЗМІСТ
МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
РОЗВИТОК ГРОМАДИ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ОСВІТА
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
ЖКГ

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

5
11
17
21
27
30
34
38
41
46

3

орії про те, як
откі іст
децен
Кор
ад
тралізація вп
ливає на життя гром

ПЕРЕДМОВА
Історія децентралізації - це історія успіхів ініціативних громад з різних куточків Україні, які
підтверджують, що децентралізація фінансів та повноважень дала місцевим керівникам нові
можливості змінювати життя у своїх громадах та реально турбуватися про розвиток міста чи села.
За даними Уряду надходження до загального фонду всіх місцевих бюджетів України за 9
місяців 2017 року склали 134,9 млрд грн, у порівняння з минулим роком приріст 31,1 млрд грн
або +29,8%. Власні доходи місцевих бюджетів 366 об’єднаних територіальних громад зросли в
1,8 рази або на 2,8 млрд грн та склали 6,3 млрд грн. Стійке зростання забезпечує фінансова
децентралізація. Прогнозована сума на 2017 рік складає понад 170 млрд грн.
Сьогодні кількість ОТГ сягає 413, однак міжбюджетні відносини з Державним бюджетом мають
366 ОТГ. Вони повністю самостійно розпоряджаються власними доходами і мають можливість
оптимізувати школи й лікарні, довгостроково планувати і реалізовувати проекти, які покращують
якість інфраструктури. Кошти місцевих бюджетів в основному витрачають на капітальний ремонт
доріг, громадський транспорт, ремонт та оснащення освітніх і медичних закладів, відкриття
центрів надання адмінпослуг, будівництво житла, дитячих і спортивних майданчиків, центрів
культури, зведення водогонів і сортувальних станцій сміття тощо.
Щоквартальне видання «Книга успіхів» покликане проілюструвати досягнення ОТГ, умілі
механізми використання збільшеного місцевого бюджету для підвищення якості послуг на місцях
та залучення інвестицій для подальшого розвитку інфраструктури.

Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації міст України
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У 2016 році надходження
власних доходів бюджету
Вільховецької ОТГ становили 6,6 млн грн, що у 3
рази більше у порівнянні
з 2015 роком. У 2017 році
спостерігається подальше
зростання доходів. З розрахунку на 1 жителя показник власних доходів ОТГ збільшився
більш, ніж удвічі. Це дозволило першій на Закарпатті сільській об’єднаній громаді за рік
існування: провести ремонт автомобільних
шляхів; відремонтувати дві сільські амбулато-

Ì²ÑÖÅÂ² Ô²ÍÀÍÑÈ

Вільховецька ОТГ. Закарпатська область
ЗБІЛЬШЕНИЙ БЮДЖЕТ ЙДЕ НА РОЗВИТОК СІЛ ГРОМАДИ
рії; провести ремонт дитсадка у селі Вільхівці
та закупити для її потреб сучасне обладнання;
прокласти вуличне освітлення протяжністю 7
км у селах Добрянське та Вільхівчик; замінити вікна на енергозберігаючі на об’єктах комунальної власності; реконструювати стадіон
і парк у центральному селі громади; відкрити
дитячу школу мистецтв.
Вільховецька сільська ОТГ
Голова: Цірик Михайло Михайлович
вул.Центральгна,118, с.Вільхівці, Закарпатська обл., 90542
(3134) 49-081
vilhivci1986@ukr.net

Білоцерківська ОТГ. Полтавська область
ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ БЮДЖЕТ ЗРІС У 6 РАЗІВ
Бюджет Білоцерківської ОТГ
зріс у шість разів у порівнянні із сукупним бюджетом всіх
сільських рад до об’єднання.
Так у 2017 році його запланували в розмірі 35 млн грн,
з них - власні надходження
понад 20 млн грн. Крім того
тут мають один із найвищих показників доходу
на одного жителя - 5400 грн. З перших місяців
роботи ОТГ власним коштом, а також залучаючи
кошти державної субвенції, розпочала втілювати
в життя багато інфраструктурних проектів: замінювати в усіх закладах освіти та культури вікна
ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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й двері на енергозберігаючі, перекривати покрівлі, здійснювати поточні ремонти, забезпечувати
навчальні заклади необхідним обладнанням,
встановлювати нові харчоблоки в усіх школах. З
останніх напрацювань - заміна 40-річної системи
опалення на сучасну в Красногорівській сільській
школі та капітальний ремонт її спортивного залу
в цьому ж закладі.
Білоцерківська сільська ОТГ
Голова: Лещенко Іван Васильович
вул. Першотравнева,9, с.Білоцерківка,
Полтавська обл., 38340
(5345) 9-44-42
12oi@i.ua
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Єрківська ОТГ. Черкаська область
ЦИФРИ, ЩО ЗМІНИЛИ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
Єрківська ОТГ, до складу
якої входять села Залізнячка та Радчиха, була створена однією із перших у
Черкаській області - перші
вибори відбулись у 2015
році. З тих пір бюджет громади виріс у п’ять разів. Якщо до об’єднання
бюджет громади становив 3,7 млн грн, то зараз
- 17,7 млн грн. Та підтримка, яку держава обіцяла на момент створення громади, повністю надається. Жителі ОТГ задоволені і зовсім не шкодують про своє рішення об’єднатися. Єрківська

ОТГ - одна з 25 громад в Україні, які належать
до громад з реверсною дотацією вилучення. У
минулому році до державного бюджету з ОТГ
надійшло 917 тис. грн, цьогоріч - 1,3 млн грн.
Збільшений бюджет громада використовує для
покращення інфраструктури, підвищення якості надання освітніх, медичних, соціальних та
адміністративних послуг своїм мешканцям.
Єрківська селищна ОТГ
Голова: Польовий Леонід Олексійович
вул. Свердлова, 2, смт. Єрки, Черкаська обл., 20505
(4742) 2-25-64, 9-02-18
srerku@ukr.net

Соледарська ОТГ. Донецька область
БЮДЖЕТ ГРОМАДИ ВИРІС НА 100 МЛН ГРН
Створена в грудні 2016
року Соледарська громада стала однією з тих, де
вдалося суттєво збільшити
фінансовий потенціал. Після об’єднання бюджет ОТГ
становить 125 млн грн, в
той час як раніше не перевищував і 27 млн грн.
Тобто він виріс на 100 млн грн або збільшився
у в п’ять разів. Громада залучає й інші джерела
фінансування: за кошти ДФРР будується ЦНАП
та йде капітальний ремонт дитячого садка в Парасковіївці, будуються ФАПи в селах Бахмутське
6

і Парасковіївка, ремонтується водовід в Яковлівці. За гроші обласного бюджету в селах облаштовують спортивні майданчики, проектується
опорна школа. На прохання жителів відновлено автобусне сполучення між усіма населеними пунктами ОТГ. Школярі у муніципальному
транспорті їздять безкоштовно. У сфері охорони
здоров’я розроблено програму місцевих стимулів для медпрацівників, яких катастрофічно не
вистачає. Громада готова оплачувати навчання
в медичних вишах і надавати житло молодим лікарям за умови, що вони 10 років відпрацюють
в медустановах ОТГ. З урахуванням думки жи-

Ì²ÑÖÅÂ² Ô²ÍÀÍÑÈ

телів розробили стратегію розвитку громади на відчула позитивні зміни, що підвищують якість
5 років. Перспективним напрямком в ОТГ вба- життя.
чають використання унікальних соляних шахт Соледарська міська ОТГ
- для цього розробляють проект комунального Голова: Степаненко Олександр Миколайович
спелеологічного санаторію. Громада вже про- вул. Паркова, 3-а, м. Соледар, Донецька обл., 84545
тягом перших восьми місяців у новому статусі (627) 44-20-68, 44-20-65

Сатанівська ОТГ. Хмельницька область
ДОХІДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ ЗРОСЛА ВДВІЧІ
Минулого року дохідна
частина бюджету Сатанівської ОТГ зросла вдвоє,
а його виконання склало
122% від запланованого.
За рахунок власних надходжень та державної
субвенції на розвиток інфраструктури вдалося прокласти майже 20 кілометрів водогонів,
пробурити та облаштувати кілька артезіанських свердловин, відновити 30 км мереж вуличного освітлення, відремонтувати частину
доріг. У Сатанові замість старого асфальтового
покриття вулиці та тротуари викладають бруківкою, як це було історично. Також розпочали
масштабне будівництво спортивного комплек-

су. Сатанівська селищна ОТГ - хоч і невелика, з
населенням трохи більше 8 тисяч, - але амбітна
громада. Зручно розташована у межах Національного природного парку громада позиціонує себе як рекреаційно-оздоровчу, туристично
та інвестиційно привабливу територію, в якій
активно розвивається сільське господарство.
Зараз тут зводиться надсучасний лікувально-оздоровчий комплекс на 1000 пацієнтів та
розробляється проект гірськолижного курорту.
Сатанівська селищна ОТГ
Голова: Собков Альберт Іванович
вул. Бузкова 135-Ж, смт. Сатанів,
Хмельницька обл, 32034
(3851) 4-22-96
satanivgromada@ukr.net

Асканія-Нова ОТГ. Херсонська область
ФІНАНСОВИЙ РЕСУРС – У РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Після об’єднання бюджет ОТГ склав близько 33 також 10 млн власних коштів. Ще два роки тому
млн гривень. 23 млн – субвенція з держбюдже- бюджет Асканії-Нова був близько 2,5 млн грн.
ту, в тому числі на розвиток інфраструктури, а Нарощений фінансовий потенціал використоТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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вують для оновлення комунальної техніки, освітлення
вулиць та ремонту доріг,
благоустрою. Дороги ремонтують не лише в центрі,
а і в селах, аби всі відчували
переваги реформи. Здійснено ремонт в приміщенні невідкладної допомоги та амбулаторії; в Асканійському дитячому
яслах-садку встановлено опалювальні котли, які
працюють на різних видах палива, в НВК облаштовано сучасний логопедичний кабінет, придбано дитячі майданчики для селищ громади.
Оскільки бюджет громади значно збільшився,
вирішили активізувати соціальні програми. Гро-

мада виділила кошти для пільгового проїзду окремих категорій громадян, на проведення медоглядів працівників бюджетної сфери, придбання
матеріалів для амбулаторії. ОТГ робить ставку
на туризм, адже заповідник Асканія Нова щороку відвідують сотні тисяч туристів. Тому і надалі
розвиватимуть інфраструктуру. Серед поточних
проблем – кадрові. Шукають сімейного лікаря,
якому за кошти громади придбають житло, автомобіль та забезпечать гідну зарплату.
Асканія-Нова селищна ОТГ
Голова: Свінціцький Віталій Каземирович
вул. Соборна, 28, смт. Асканія-Нова, Херсонська обл., 75230
(5538) 6-12-33
a-nova_sr@i.ua

Березівська ОТГ. Сумська область
НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ ЗРОСЛИ УП’ЯТЕРО
Березівська сільська ОТГ
об’єднала 8 сільських рад із
населенням в 5,7 тисяч людей. Станом на 2015 рік доходи бюджетів всіх сільських
рад складали 7 млн грн. За
2016 рік фактичні надходження доходів бюджету Березівської ОТГ зросли у п’ять
разів та склали 36 млн грн. У результаті утворення
об’єднаної громади обсяг власних доходів місцевого бюджету зріс у 2 рази (на 9 млн грн) порівняно з 2015 роком (з 7 млн грн до 16 млн грн). Основним джерелом наповнення бюджету є податок
на доходи фізичних осіб – 6 млн грн. Наступним за
вагомістю – плата за землю – 4 млн грн. Бюджетом
Березівської ОТГ за 2016 рік перевиконано планові
8

показники доходів загального фонду на 28%. Порівняно з 2015 роком власні доходи бюджету на
1 жителя ОТГ збільшилися на 1586 грн (з 1263 грн
до 2849 грн). Виходячи із фінансових ресурсів ОТГ
за 2016 рік змогла спрямувати 13 млн грн на: ремонт доріг, будівництво, благоустрій територій та
житлово-комунальне господарство (7,5 млн грн);
ремонт та реконструкцію закладів соціально-культурної сфери (5,2 млн грн).
Березівська сільська ОТГ
Голова: Артеменко Надія Михайлівна
вул. Центральна, 1, с. Береза, Сумська обл., 41437
(5444) 75-2-13, 2-22-08
bereza_otg@ukr.net

Бюджет ОТГ на 2016 рік становив 102 млн грн (у 2015
році – 23 млн грн). Порівняно з 2015 роком отримано
доходів на 32 млн грн або ж
242,8% порівняно з ситуацією до об’єднання. Одним із
показників ефективної роботи громади є власні
доходи на душу населення - Біляївська ОТГ лідирує в області. ОТГ за результатами 2016 року
стала громадою, яка сплатила до Державного
бюджету реверсну дотацію у розмірі понад 600
тис. грн. Це означає, що громада не тільки має
серйозний базовий ресурс, але і вміє грамотно і
раціонально ним розпоряджатися. На території
парку садово-паркового мистецтва «Дністер» у
Біляївці збудовано візит-центр, де можна отримати туристичні послуги: орендувати інвентар,
отримати інформацію про туристичні можливості, об’єкти інфраструктури, розміщення і харчу-

вання. Усі три школи Біляївки за два роки були
відремонтовані, в тому числі і за гроші місцевого
бюджету. У середині минулого року почала працювати Біляївська міська ДЮСШ, яка нині повністю фінансується з місцевого бюджету. Почав
давати прибутки громаді й відкритий у районі
парку та станції «Дністер» хостел «Супутник».
З отриманої інфраструктурної субвенції придбано трактор і екскаватор, а також проведено капітальний ремонт водопровідної насосної
станції «Майори». Нагадаємо, у 2016 році було
затверджено Інвестиційний паспорт Біляївської
ОТГ, де було визначено основні напрямки залучення інвестицій та пріоритетні шляхи розвитку
громади. Нещодавно ухвалено нову Стратегію
розвитку громади на 2017-2020 роки.

Ì²ÑÖÅÂ² Ô²ÍÀÍÑÈ

Біляївська ОТГ. Одеська область
СПРОМОЖНІСТЬ ТА ВМІННЯ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ РЕСУРСОМ

Біляївська міська ОТГ
Голова: Бухтіяров Михайло Петрович
пр. Незалежності, 9, м.Біляївка, Одеська обл., 67600
(4852) 2-18-81

Старобогородчанська ОТГ. Івано-Франківська область
ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ ГРОМАДИ
Бюджет ОТГ становить понад 24 млн грн. Після
об’єднання власні надходження громади становлять 5,8 млн грн. У 2016 році отримано 6 млн грн
власних надходжень, а у 2017 – планується 7,5 млн
грн. Завдяки збільшеному бюджету в ОТГ вдалося
провести: розширення будівлі амбулаторії сімейТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

ної медицини з метою відкриття денного стаціонару, берегоукріплення у селі Нивочин, будівництво
моста, капітальний ремонт будинку культури у селі
Гринівці та упорядкування зони відпочинку, капітальний ремонт будинку культури і приміщення для
ФАПУ у селі Лисівці, благоустрій та нові меблі для
9
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Скобичівського НВК, встанов- на території ОТГ діє «Сонячна електростанція «Сталення твердопаливний котел рі Богородчани-1», що належить до бюджетофордля Старобогородчанської муючих підприємств.
ЗОШ. Минулого року лише
на ремонт дороги від Бого- Старобогородчанська сільська ОТГ
родчан до Лисівки вкладено Голова: Здерка Ярослав Михайлович
1 млн грн. Невдовзі буде заку- вул. Івана Франка, буд. 1, с. Старі Богородчани,
плено сміттєві баки у кожне домогосподарство ОТГ. Івано-Франківська обл., 77712
(3471) 5-17-00
Також вже розроблено проект відкриття ЦНАПу за st_bogorodchany@i.ua
кошти міжнародної технічної допомоги. Нагадаємо,

У селі Куча Новоушицької
ОТГ відкрили оновлений
дитсадок «Пролісок» та
ФАП. Ці дві установи розташовані в одному приміщенні, що спрощує доступ
до отримання освітніх та
медичних послуг усіх категорій жителів села.
У дитсадку оновлено спальну кімнату, ігрову,
ванну, кухню, їдальню, кімнату для занять. У
ФАПі облаштували приміщення усім необхідним. Дітки села Куча щасливі від того, що вони
мають можливість навчатися і спілкуватися із
однолітками у новій та комфортній атмосфері, а їхні батьки спокійні, що у разі чого можна

буде швидко отримати медичну допомогу. Громада насолоджується плодами об’єднання – і
це лише початок. Практика створення «центрів
села» - приміщень, що використовуються під
кілька установ одразу та які раніше пустували,
на Хмельниччині апробована вперше. У Новоушицькій ОТГ ця ідея втілилася у відкритому
«комплексі соціальних послуг».

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÃÐÎÌÀÄÈ

Новоушицька ОТГ. Хмельницька область
«КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» - ДИТЯЧИЙ САДОК І ФАП
В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ

Новоушицька селищна ОТГ
Голова: Московчук Олег Васильович
вул. Подільська, 12, смт. Нова Ушиця,
Хмельницька обл., 32600
(3847) 2-14-74
gromada_nova_ushytsya@ukr.net

Піщанська ОТГ. Полтавська область
ГРОМАДА РОЗВИВАЄ СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
У 2015 році бюджет Піщаного
і Гориславців разом становив
трохи більше 5 млн грн. Після
об’єднання бюджет громади
склав більше 38 млн грн. За
2016 рік громада реалізувала
31 проект на загальну суму
10,5 млн грн: придбано та встановлено 13 зупинок
громадського транспорту, у селах побудовано сиТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

стему вуличного освітлення, у Піщанській гімназії
проведено капітальний ремонт - встановили енергозберігаючі вікна та відремонтували дах. Зараз у
стадії ремонту будинок культури у Гориславцях.
Піщанська ОТГ включена до Субрегіональної стратегії поводження з ТПВ Полтавської області. Уже
закуплено 20 контейнерів для побутових відходів,
їх планують розмістити у комунальних закладах
на території ОТГ, а згодом – і біля приватних гос11
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подарств. На території району, до якого входить
Піщанська ОТГ, будують сучасну сортувальну станцію для сміття вартістю 2 млн грн, де будуть відбирати сировину на вторинну переробку.

Піщанська сільська ОТГ
Голова: Красницький Олександр Петрович
вул. Київська, 104, с. Піщане, Полтавська обл., 39701
(536) 72-53-60, 72-53-10
selsovet-kremenchug@ukr.net

Чернігівська ОТГ. Запорізька область
СТВОРЕНО ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
Чернігівська ОТГ облаштувала майданчик для активного сімейного відпочинку. Основною ідеєю було
створення
громадського
простору, де жителі різного
віку та різними інтересами
зможуть активно проводити дозвілля та спілкуватись. Для облаштування
майданчика закуплено обладнання для спортивних ігор та дитячого відпочинку: вуличні тренажери, лавки, дитячі гойдалки та гірки, в тому
числі для дітей із особливими потребами. Особливістю реалізованого проекту є поєднання
зон спортивної, дитячої активності та спокійно-

го відпочинку. Мета проекту - руйнування психологічних бар’єрів та стереотипів, створення
сприятливої атмосфери для залучення у суспільні процеси внутрішньо переміщених осіб, людей
з особливими потребами та інших вразливих
верств населення. Проект вартістю близько 600
тис. грн реалізовано із залученням коштів міжнародної допомоги.
Чернігівська селищна ОТГ
Голова: Манич Віталій Олександрович
вул. Українська, 57, смт. Чернігівка,
Запорізька область, 71202
(6140) 9-12-98
20509645@mail.gov.ua

Ходорівська ОТГ. Львівська область
20 МЛН ГРН НА ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ
У найбільшій на Львівщині
Ходорівській ОТГ цьогоріч
реалізують проектів на 20
млн грн. З них - 4 проекти
на суму майже 9 млн грн,
- за кошти субвенції з державного бюджету на роз12

виток інфраструктури ОТГ. Найбільше грошей
буде спрямовано на Ходорівську міську лікарню, для якої закуплять медичне обладнання,
реконструюють покрівлю, проведуть капітальний ремонт покриття території лікарні. Окрім
того, за кошти субвенції для потреб громади
закуплять екскаватор-навантажувач та два
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спецавтомобілі для збору та вивезення ТПВ. сах мікропроектів виграла фінансування на 9
За 5 млн грн буде влаштовано свердловини в проектів та залучила майже 1,5 млн грн гранселі Садки, проведено водопровід Садки – Хо- тових коштів для модернізації ЦНАПу.
дорів та каналізовано дві вулиці у місті ХодоХодорівська міська ОТГ
рові. За 2,3 млн грн коштів освітньої субвенції Голова: Коцовський Олег Теодорович
закуплять шкільний автобус, рекуператори вул. Грушевського, буд. 38, м. Ходорів, Львівська обл., 81750
газу, інтерактивні дошки, енергоощадні лам- (3239) 5-33-31, 5-32-30
пи. Окрім цього, громада в обласних конкур- chodoriw@ukr.net

Батуринська ОТГ. Чернігівська область
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА СМІЛИВІ ПРОЕКТИ ОТГ
Після створення Батуринська ОТГ розвивається в
усіх напрямках. Особливо
інтенсивно
відбувається
інфраструктурний розвиток. На енергоефективні
зміни чекають всі бюджетні
установи міста: тут проведуть заміну зовнішніх
мереж та вікон. З нового навчального року в
опорну школу до Батурина дітей возить новенький автобус. Продовжать вдосконалювати вже
відремонтоване приміщення дитячого садка,
який відвідують 70 дітей. Планується відкриття
ще однієї групи. Туризм – один із пріоритетних
напрямків розвитку, адже Батурин – місто з
багатою історичною спадщиною. Тут створюють інформаційний центр, що займатиметься
промоцією історико-культурного заповідника
«Гетьманська столиця». Нещодавно у Батурині

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

з’явилась ще одна цікавинка для туристів - три
воскові фігури перших українських гетьманів.
Зміни тривають і в селах ОТГ. Зазнає оновлення приміщення Матіївської сільської ради, де
після ремонту по-сусідству будуть розміщені
ФАП і бібліотека. У селі Городище закінчують
ремонтні роботи в новенькій амбулаторії, де
буде стаціонар на 4 ліжка та стоматологічний
кабінет. На посаду головного лікаря амбулаторії шукають спеціаліста та пропонують безкоштовне службове житло. Позитивні зміни у
житті громади доводять успішність реформ.
Батуринська міська ОТГ
Голова: Душа Леонід Леонідович
вул. В. Ющенка, 30, м. Батурин, Чернігівська обл., 16512
(4635) 4-81-67
baturin-mrada@ukr.net

13

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÐÎÇÂÈÒÎÊ
ÃÐÎÌÀÄÈ
Ì²ÑÖÅÂÈÉ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ

орії про те, як
откі іст
децен
Кор
ад
тралізація вп
ливає на життя гром

Вербківська ОТГ. Дніпропетровська область
ЖИТЕЛІ ВІДЧУЛИ ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Ремонт доріг, будівництво
водоводів, реконструкція
шкіл і дитсадків – понад 8
тисяч жителів ОТГ відчувають позитивні результати децентралізації. Після
об’єднання бюджет громади збільшився у вісім разів.
У життя втілюються проекти, про які люди могли тільки мріяти. Громада отримує 105 млн грн
лише від ПДФО. У селі В’язівок, що входить до
складу ОТГ, вперше за 20 років звернули увагу
на місцевий будинок культури - відремонтували дах, замінили систему опалення та освітлення, облаштували в будівлі музей народної творчості. Ще один об’єкт у В’язівці, який не бачив

ремонту десятиріччями, – амбулаторія. Будівлі
105 років і вона перебувала у незадовільному
стані. Коли створили ОТГ - з’явилися кошти на
реконструкцію: замінили електрику, опалення,
відремонтували дах, зробили ремонт кабінетів.
Медзаклад набув нового вигляду буквально
за рік. Сюди звертаються по допомогу понад
3 тисячі жителів п’яти сіл. Пишаються жителі
Вербківської громади й нещодавно відкритим
ЦНАПом, у якому можна отримати близько 100
різноманітних послуг.
Вербківська сільська ОТГ
Голова: Холоденко Любов Іванівна
вул. Матросова, 20, с. Вербки, Дніпропетровська обл., 51453
(5632) 5-81-21, 6-28-08
pavlverbksil@mail.dp.gov.ua

Тячівська ОТГ. Закарпатська область
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ШЛЯХ ДО СПРОМОЖНОСТІ
За 25 років незалежності
не зроблено стільки, як із
початку
децентралізації,
кажуть у Тячівській ОТГ.
Місто реалізує великі інфраструктурні проекти, як
наприклад,
будівництво
нового сучасного спортивного комплексу на
500 місць. «Дрібні» ремонти адмінбудівель,
підтримка медицини, освіти чи культури – тут
14

не новина, а буденний обов’язок влади. 80%
вулиць Тячева - з новим покриттям. Те саме
відбувається і в селах ОТГ. Від траси «Мукачево-Рогатин» до села Руське Поле веде новенька рівна дорога. Всі центральні дороги до сіл
громади перекладають заново, а не ремонтують «ямково». Хваляться і новим спортивним
майданчиком із штучним покриттям у школі,
капітальним ремонтом дитсадка і адмінбудівлі
колишньої сільської ради. У селі Тячівка біль-
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шість коштів пішли на дорогу – і зараз уже до ли дитячий майданчик, ремонтується сільрада,
Тячева щодня курсує сім маршрутів. Також тут амбулаторія і школа, яка перебувала в аварійвідремонтували школу, сільський клуб, онов- ному стані, оновлено два мости.
люють стадіон та капітально ремонтують амбуТячівська міська ОТГ
латорію. У відремонтованому сільському клубі Голова: Ковач Іван Іванович
відкрили дитячі секції і влаштовують для дітей вул. Шевченка, 2, м. Тячів, Закарпатська обл., 90500
кіносеанси. У селі Лази лише на нову дорогу (3134) 3-25-22, 3-30-58, 3-30-73
витратили 6 млн грн, а ще понад 1,5 млн грн - tyachiv-cati@ukr.net
на вуличне освітлення. Крім цього, облаштува-

Клесівська ОТГ. Рівненська область
ГРОМАДА РОЗВИВАЄ НЕ ЛИШЕ ЦЕНТРАЛЬНІ, А Й ВІДДАЛЕНІ СЕЛА
За півтора роки існування
громади вже помітні значні зміни у селі Карпилівка,
яке входить до Клесівської
ОТГ. Лише на оновлення
сільської школи у минулому році було витрачено
понад 3,5 млн грн. Ці кошти пішли на капітально-ремонтні роботи та придбання сучасного
навчального інвентарю. У школі замінили систему опалення, поставили два нових твердопаливні котли, встановили вікна, відремонтували дах, спортивну та актову зали, кабінети,
замінили освітлення. У класи придбали нові
навчальні комплекти. У молодшій школі встановили мультимедійне обладнання, відремонтували корпус-майстерню. ОТГ виділила кошти
і на дитячий садочок в селі Карпилівка.
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Минулоріч там відкрили нову додаткову групу,
на облаштування якої витратили близько 90
тис. грн. Тепер заклад відвідує понад 70 дітей.
В садочку замінили каналізаційну систему та
встановили новий дитячий майданчик. Також
громада виділила 814 тис грн на будинок культури. У ньому відремонтували покрівлю, встановили енергозберігаючі вікна, закупили нові
меблі та сценічні костюми. Надалі у планах
громади – капітальний ремонт дороги до Карпилівки та облаштування сільської пожежної
команди.
Клесівська селищна ОТГ
Голова: Гриник Василь Федорович
вул. Свободи, 10, смт. Клесів, Рівненська обл., 34550
(3655) 5-03-50
klesiv_sarny@ukr.net
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Вишнівецька ОТГ. Тернопільська область
СЕЛИЩЕ ОТРИМАЛО НАДСУЧАСНИЙ СТАДІОН
У Вишнівцях відкрили сучасний спортивний стадіон.
Раніше об’єкт знаходився у
вкрай поганому стані, його
реконструкція, а по суті нове
будівництво, обійшлося у 2,6
млн грн. Зараз стадіон освітлюється, має електронне табло, тут встановлені
трибуни критого типу, розраховані на 1500 місць.
Для спортсменів передбачено 12 душових кабінок,
а також туалети - окремо для спортсменів та глядачів. Гордістю нового стадіону є його професійне
покриття. Для догляду за газоном облаштували і

професійну систему поливу американського зразка, яка включає 38 форсунок із комп’ютерною системою керування. Система оснащена датчиками
дощу. Окрім реконструкції стадіону, прокладено 1
км дороги та тротуару неподалік. У Вишнівцях зайнялися також благоустроєм парку - демонтували
старий фонтан, на місці якого незабаром з’явиться
новий з підсвічуванням.
Вишнівецька селищна ОТГ
Голова: Кравець Володимир Васильович
вул. Грушевського, 6, смт. Вишнівець,
Тернопільська обл., 47313
(3550) 3-12-63

Присиваська ОТГ. Херсонська область
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Бюджетна децентралізація та
відкриття нових можливостей
інфраструктурного розвитку
стали реальністю для молодої
Присиваської (Григорівської)
сільської ОТГ. Нещодавно тут
відкрили власний Ресурсний
центр. Завдяки проектам міжнародної технічної допомоги в ОТГ відкрили комунальний позашкільний
навчальний заклад «Центр спорту та дитячо-юнацької творчості» і тепер усі жителі можуть безкоштовно
займатись у новенькій тренажерній залі. В Григорівській амбулаторії запрацювала аптека. Вирішили в
селі і питання з водою: майже чверть мільйона гривень витратили на технічне переоснащення артезі16

анської свердловини. У дитячому садочку «Дзвіночок» відтепер тепло - там відремонтували систему
опалення та встановили котел, який працює на відходах зернопереробки. В усіх навчальних закладах
Григорівської ОТГ замінили вікна. Дітей до школи
підвозить новенький шкільний автобув, придбаний
на умовах дольової участі. У квітні розпочали ремонт
дороги Григорівка–Іванівка довжиною 23 км.
Присиваська сільська ОТГ
Голова: Кліщевський Сергій Олександрович
вул. Пушкіна, 20, с. Григорівка, Херсонська обл., 75240
(5538) 5-33-31,
gr-rada@chapl.gov.ua

У громаді, в якій проживають
понад 15 тис людей, відремонтували будівлю Центру
первинної медичної допомоги. Зробити це вдалося у
співпраці громади, районної
та обласної влад, місцевих
підприємців. На базі центру, який оснащений новим медичним обладнанням, відкрили відділення
матері та дитини. Загалом на ремонт, який тривав
більше півроку, витратили понад 6 млн грн. Нині
заклад може приймати до 160 відвідувачів на добу,
що цілком покриває потребу громади у медичних
послугах. Персонал центру відзначає, що у нових

умовах працювати значно приємніше. Крім цього,
в ОТГ капітально відремонтовано та конструйовано ще вісім медичних об’єктів первинної ланки - 2
амбулаторії загальної практики сімейної медицини і 6 ФАПів. Зокрема, у селі Гоголеве ФАП повністю пристосований для людей з інвалідністю. Нагадаємо, Шишацька ОТГ об’єднала 11 сільських та 1
селищну раду.
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Шишацька ОТГ. Полтавська область
ВІДРЕСТАВРОВАНО ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Шишацька селищна ОТГ
Голова: Тутка Олександр Іванович
вул.Корніліча,5, смт. Шишаки, Полтавська обл., 38000
(5352) 91-4-53
shishaky_s_rada@ukr.net

м.Золотоноша. Черкаська область
МІСЬКА ЛІКАРНЯ СТАЛА СУЧАСНИМ МЕДИЧНИМ ЦЕНТРОМ
Ще донедавна Золотоніська
центральна лікарня, маючи
понад 50-річну історію, мало
чим відрізнялася від інших
районних лікарень, які роками не бачили капітального ремонту. Жителі змушені
були їхати в обласний центр для проведення діагностики та лікування. Саме тому збільшений
завдяки бюджетній децентралізації потенціал
місто спрямувало на вирішення питань медицини. Зараз Золотоніська центральна лікарня - це
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сучасний центр з надання медичних послуг європейського рівня. Тут проведено реконструкцію діагностичного відділення, де розміщено ургентну
лабораторію, проводять ендоскопію, УЗІ, рентген,
відкрито відділення трансфузіології. Крім гардеробу та власної аптеки у зручно облаштованому
фойє розміщено інформаційні термінали: «поліклініка без черг», «книга скарг та пропозицій»,
«термінал з оплати послуг» та «інформаційне
табло». Усі відділення лікарні комп’ютеризовані,
що дає змогу медичному персоналу працювати
за системою електронної реєстрації та обміну ін-
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формації про пацієнта. Це підвищує ефективність
роботи при наданні медичної допомоги. Незабаром у лікарні планують відкрити відділення невідкладної медичної допомоги.

Золотоніська міська рада
Голова: Войцехівський Віталій Олександрович
вул. Садовий проїзд, 8, м. Золотоноша, Черкаська обл., 19700
(4737) 55013

Любимівська ОТГ. Херсонська область
МАЙБУТНІ ЛІКАРІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
КОШТОМ ГРОМАДИ
Із впровадженням реформ
в Україні, зокрема, у сфері
охорони здоров’я, збільшилася потреба у лікарських
кадрах. Особливо гостро
проблема постала у сільській місцевості - в деяких
амбулаторіях роками залишаються вакантними
посади лікарів. А в селі Любимівка на Херсонщині вирішили працювати на перспективу і реалізують місцеву кадрову програму «Розвиток
людського капіталу». Два цьогорічні випускники
місцевої школи навчатимуться у Дніпровському медичному університеті коштом сільської

громади, а після його закінчення повернуться
працювати у рідне село. Таке рішення прийняла
сільська рада та її депутатський корпус. У громаді намагаються підтримати обдаровану молодь, яка має бажання здобути вищу освіту та
працювати в рідному селі. Таким чином громада
подбала про гарантоване забезпечення медзакладу села кваліфікованими фахівцями.
Любимівська селищна ОТГ
Голова: Коновалов Сергій Васильович
вул. Центральна, 38, смт. Любимівка,
Херсонська обл., 74822
(5536) 2-91-40, 2-91-36, 9-81-40

Рукшинська ОТГ. Чернівецька область
ОНОВЛЕНА СІЛЬСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ПРИЙМАЄ ПАЦІЄНТІВ
Всі побоювання жителів Сторожинецької ОТГ
щодо закриття лікувальних закладів виявилися
перебільшеними. Більше того, селяни почали
отримувати додаткові медичні послуги. Відкриття пункту екстреної медичної допомоги у
селі Банилів-Підгірний – давно очікувана подія
18

як для жителів, так і для лікарів. Село віддалене від райцентру - найближчий пункт швидкої
допомоги за 27 кілометрів. Уже найближчим
часом на приміщення лікувального закладу чекає капітальний ремонт. Об’єднана громада, а
до неї входить 12 населених пунктів, де прожи-
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ває понад 10 тисяч людей, далених населених пунктах значно покращить
для цього виділила 900 тис. медичне обслуговування населення.
грн. В планах – облаштуван- Рукшинська сільська ОТГ
ня в цій будівлі і стаціонар- Голова: Горбатюк Олег Васильович
ного відділення. Діяльність вул. Головна, 42, с. Рукшин, Чернівецька обл., 60030
пунктів екстреної медичної (3731) 4-22-10, 4-22-34
rukshyn@gmail.com
допомоги в особливо від-

м. Запоріжжя
ЄДИНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Запоріжжя стало четвертим обласним центром в
Україні, де відкрито сучасний диспетчерський пункт
управління станції «швидкої
допомоги». Раніше подібні
центри працювали в Києві,
Харкові і Дніпрі. Центр оснащений усім необхідним обладнанням, яке дозволяє диспетчеру не
просто прийняти виклик, а й бачити не екрані
монітора, де знаходиться постраждалий, на якій
відстані від нього найближча бригада медиків,
тобто, передбачено все для того, щоб скоротити
час від виклику до надання необхідної допомоги
пацієнтам. Реалізація проекту стала можливою
завдяки спільним зусиллям співробітників центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф, обласної ради, ОДА та соціально відповідального бізнесу. 8 млн грн були виділені з
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обласного бюджету на проектні роботи, експертизу та впровадження найважливішої частини
–закупівлю програмно-апаратного комплексу
«103» і підключення його до мережі «Укртелеком» з установкою GPS-обладнання. Відкриття диспетчерського пункту управління станції
«швидкої допомоги» дозволяє перейти до сучасних методів в організації екстреної медичної
допомоги в Запорізькій області. Новий єдиний
диспетчерський центр дозволить керувати всіма 154 бригадами служби екстреної медичної
допомоги регіону, які обслуговують в середньому 500 тисяч викликів за рік.
Запорізька міська рада
Голова: Буряк Володимир Вікторович
пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69105
(612) 224-69-00
zgik@meriazp.gov.ua
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Привільненська ОТГ. Рівненська область
У СЕЛІ ВІДКРИЛИ ОНОВЛЕНИЙ ФАП
Про ремонт старого приміщення ФАПу громада
думала вже давно, однак
коштів бракувало. Приміщенню було вже понад 40
років, воно було занедбане, медичного обладнання
практично не було. Капітальний ремонт ФАПу
в селі Дубрівка виконано на умовах співфінансування з залученням коштів донорської допомоги. Тут встановили нові вікна, двері, облаштували електричне опалення. Вже функціонує 4
обладнані кабінети. Меблі придбали за кошти

громади. Облаштували і територію ФАПу. На
ремонт ФАПУ витратили 360 тис. грн, з них 160 тис. грн - кошти громади, решта - допомога
донора. Тепер медичні послуги в ОТГ надаватимуться набагато якісніше та в комфортних
умовах. Привільненська ОТГ запрошує на роботу лікарів та планує і надалі брати участь в
міжнародних конкурсах та грантах.
Привільненська сільська ОТГ
Голова: Момотюк Юрій Вікторович
с. Привільне, Рівненська обл., 35622
(3656) 5-41-10
pryvilne01@ukr.net

м.Кропивницький
НОВИЙ КОРПУС ДИТЯЧОЇ ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ
У серпні в Кропивницькому
відкрито відремонтований
корпус Кіровоградської обласної дитячої лікарні. Завдяки бюджетній децентралізації
в рази зросли надходження
до місцевих громад і з’явилася можливість відремонтувати важливий для області медзаклад, щоб послуги можна було отримати у
місті. Ремонт в обласній дитячій лікарні, що триває
з 2015 року, здійснений у такому масштабі вперше
за 50 років. 60 млн грн витратили в 2016 році на ремонт головного корпусу, пральні і неврологічного
відділення. Цього року з обласного бюджету виді20

лили 15 млн грн на продовження робіт в інших корпусах медзакладу. Фінансування ремонту здійснювалось за кошти ДФРР, обласного бюджету, а також
субвенцій від місцевих бюджетів районів та міст
області. В головний корпус закуплене нове устаткування: сучасні модулі для подачі кисню, апарат, що
дає можливість у режимі 3D робити рентген-знімки
одразу в хірургічному залі. Також у лікарні розширили лабораторний центр.
Кропивницька міська рада
Голова: Райкович Андрій Павлович
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький,
Кіровоградська обл., 25000
(522) 242-365, 247-374
sekretar@krmr.gov.ua

ДНЗ «Зірочка» в Шполянській ОТГ працює з 60-х
років. Заклад перебував в
незадовільному стані, адже
капітального ремонту тут
не проводили давно. Раніше міській владі вистачало
коштів лише на оплату енергоносіїв та зарплату персоналу, а ресурсів на матеріально-технічне покращення закладу освіти не було. Завдяки
реформі децентралізації та створенню ОТГ у міста з’явилися додаткові кошти на удосконалення надання освітніх послуг в громаді. З місце-
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Шполянська ОТГ. Черкаська область
МІСЬКА ВЛАДА ТУРБУЄТЬСЯ ПРО ДОШКІЛЬНЯТ
вого бюджету виділено 300 тис грн на ремонтні
роботи в ДНЗ. За ці кошти у двох групових приміщеннях - для дітей раннього та середнього
дошкільного віку - капітально відремонтували
туалетні блоки, замінили плитку, підлогу, рукомийники. Також у групах та музичній залі садку
встановили нові батареї. Відтепер перебування
дітей у ДНЗ стане набагато приємнішим та комфортнішим, покращиться навчальний процес.
Шполянська міська ОТГ
Голова: Кравченко Сергій Володимирович
вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаська обл., 20600
(4741) 5-25-75

Петриківська ОТГ. Дніпропетровська область
НОУ-ХАУ СЕЛИЩНОЇ ШКОЛИ
Майже 700 дітей навчаються в оновленій Петриківській опорній школі. Після
реконструкції навчальний
заклад змінився кардинально – від фасаду до меблів.
Серед освітніх ноу-хау – ресурсна кімната для інклюзивних дітей, медіатека та креативні полиці буккросингу. Завдяки
децентралізації школу відремонтували уперше
за 87 років - замінили всі комунікації, встановили нові вікна, утеплили фасад. Будівля тепер
різнокольорова, фасад нагадує калейдоскоп.
Кольори фасаду повторюються в класах – кожТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

ний має свій колір. У всіх 19 класних кімнатах
встановили проектори та мультимедійні дошки.
На кожній сходинці нових сходів англійською
написані три форми неправильних дієслів, щоб
діти без особливих зусиль підтягнули іноземну.
Діє у школі ресурсна кімната - спеціально облаштований клас, де «особливі» діти зможуть
вчитися за індивідуальною програмою (таких
у школі четверо) - створена за європейськими
стандартами. На перервах учні можуть завітати
до буккросингів – їх у школі два. Тут можна знайти книжку на будь-який смак та зручно розташуватися на м’яких пуфах. Порелаксувати можна й
у дворі. Тут облаштували зелену зону з лавками.
21
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Найголовніше, кажуть у Петриківці, - діти з особливими потребами отримали можливість відвідувати звичайні школи. Саме до цього спрямовуються опорні школи по всій Україні.

Петриківська селищна ОТГ
Голова: Гавриленко Ольга Григорівна
вул. Леніна, 71, смт. Петриківка,
Дніпропетровська обл., 51800, (5634) 2-13-70

Станишівська ОТГ. Житомирська область
ВІДКРИЛИ ДИТЯЧИЙ САДОК ВАРТІСТЮ 2,7 МЛН ГРН
У селі Лука Станишівської
ОТГ після тривалої реконструкції відкрито дитячий
садочок «Малятко». Провели капітальний ремонт приміщення та перевели сюди
дошкільний заклад з раніше
орендованого приміщення школи. Реконструкція
з різних причин тривала сім років, однак завершення будівництва стало можливим лише у 2017
завдяки реформі з фінансової децентралізації. Загальна сума коштів, витрачених на ремонт, скла-

ла 2 млн 722 тис. грн. Фінансування відбувалося з
сільського (1 млн 917 тис. грн), районного (775,474
тис. грн) та обласного (30 тис. грн) бюджетів. Садок розрахований на 40 місць, тут працюють 5
педагогів та 6 технічних працівників. Нині у дві
групи закладу зараховано 38 дошкільнят.
Станишівська сільська ОТГ
Голова: Матвійчук Юрій Вікторович
вул. Кооперативна, 3, с. Станишівка, Житомирська обл., 12430
(4125) 1-94-06
stansilrada@ukr.net

Забродівська ОТГ. Волинська область
ВПЕРШЕ НА ВОЛИНІ ШКОЛУ ГРІТИМЕ СОНЦЕ
Перша на Волині школа з
енергозберігаючою
системою водонагріву від сонячних батарей та 3D-малюнком на фасаді буде у
селі Заброди, що входить
до Забродівської ОТГ. Сільський НВК, що складається зі школи І-ІІІ ступенів та дитячого садка, побудували ще у 1971
році. За довгі роки дерев’яні конструкції даху
22

відслужили своє, а взимку температура у класах не сприяла навчанню. Капітальний ремонт
школи цьогоріч включили до переліку об’єктів,
що фінансують із ДФРР із залученням коштів
місцевого бюджету у співвідношенні 90/10%.
Загальна вартість проекту – майже 2,9 млн
грн: 2,6 мільйона з них – гроші фонду і 289 тисяч гривень – громади. Наразі триває ремонт
приміщення, утеплюють стіни і облаштовують
фасад, замінюють покрівлю, вже закупили

Забродівська сільська ОТГ
Голова: Калачук Микола Михайлович
с. Заброди, Волинська обл., 44160
(3366) 9-75-42
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нові вікна. Нововведення зробить набагато
комфортнішим перебування учнів у школі та
дозволить, за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій економити на опаленні
приміщення.

Пісківська ОТГ. Рівненська область
БУДІВНИЦТВО НОВОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОПОРНОЇ ШКОЛИ
У Пісківській громаді незабаром відкриється нова
опорна школа на 226 учнів.
Будівля, в якій раніше навчалися діти, була визнана
аварійною. Минулого року
навесні у селі розпочали
будівництво нового закладу. Для цього виділено понад 16 млн грн. Вже збудовано два поверхи, змонтована покрівля, прокладені електрота водомережі, встановлено енергозберігаючі
вікна. У 2017 на школу передбачили ще 23 млн
грн, з яких 90% профінансує ДФРР, решту додасть місцева влада. У майбутньому це буде
сучасний заклад з актовою залою, перехідною
галереєю та їдальнею. Також побудують стадіон і спортзал. Школа зводиться за європей-

ськими нормами - враховані енергозберігаючі
технології, поблизу облаштують твердопаливну котельню, будуть окремі входи для учнів
початкових класів. Зведення навчального закладу має велике значення для громади, адже
перспективне село Пісків знаходиться за 12 км
від районного центру та за 50 км – від обласного. На території проживає майже 2,5 тисячі
жителів. Молоді сім’ї залишаються у селі, а народжуваність щороку зростає. Відкриття школи запланували на грудень 2017 року.
Пісківська сільська ОТГ
Голова: Кожарко Юрій Павлович
вул. Незалежності, 53, с. Пісків, Рівненська обл., 35032
(3657) 5-55-99
piskivrada@ukr.net

Кіптівська ОТГ. Чернігівська область
ДИТЯЧИЙ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОСТІР
На території Кіптівської ОТГ у селі Борсуків
створено перший в Україні «Корекційно-розвивальний простір «Борсучок». Історія створення
цього закладу розпочалася в 2013 році, коли

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

місцева ГО придбала будівлю колишньої Борсуківської школи, яка вже понад 20 років не функціонувала. Поступово почалося облаштування
території - за допомогою благодійників, батьків
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діток та за сприяння керів- ській печі. Тепер малюки, зокрема, з вадами
ництва ОТГ облаштували розвитку, приїжджають сюди кожні вихідні ратериторію та побудували зом з батьками та вихователями.
лісове містечко. Також, для
того, щоб показати діткам Кіптівська сільська ОТГ
старовинний український Голова: Кучма Володимир Володимирович
побут та традиції, перевез- вул. Слов’янська, 51, с. Кіпті, Чернігівська обл., 17050
ли з Київщини автетничну хатинку 1911 року. (4646) 3-73-30
І ось вже зараз дітки разом з батьками мають kiptisr@meta.ua
можливість випікати хліб в справжній україн-

Глобинська ОТГ. Полтавська область
2017- РІК ОСВІТИ
Жителі Бабичівки вже й
мріяти перестали, що в їхньому селі колись з’явиться ДНЗ. Вже понад 20 років дошкільнята змушені
були сидіти вдома або ж
їздити до садочка в сусідню Устимівку. 1 вересня 2017 року у селі Бабичівка Глобинської ОТГ відкрили новий дитячий
садок. Загалом на його створення витратили
680 тис. грн: 180 тис. грн освоїли із державної
субвенції, решта - кошти місцевого бюджету.
Садок відкрили при школі, реорганізувавши
навчальний заклад в НВК. Розрахований він
на 25 дітей – одна зведена група. Приміщення
капітально відремонтували, зробили санвузли,
спальні, кабінети для педагогічних працівників, закупили меблі. У садок ходитиме малеча
з двох прилеглих сіл. Дітей із сусіднього села
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підвозитиме автобус разом із вихователькою.
Це вже другий садок з початку літа, який відкрили у Глобинській ОТГ: на початку липня в
селі Жуках, а 1 вересня – в Бабичівці. 2017 рік
у громаді оголосили роком освіти. За цей час
і справді зроблено чимало: створено опорну
школу в Глобиному, проведено капітальні ремонти, придбано десять профільних кабінетів,
закуплено мультимедійне та технічне оснащення, встановлено 5 тренажерних комплексів та
головне – відкрито два дитячих садка.
Глобинська міська ОТГ
Голова: Джусь Станіслав Васильович
вул. Центральна, 285, м. Глобине,
Полтавська обл., 39000
(5365) 2-42-78, 2-55-40
oﬀice@globyne-rada.gov.ua

У найбільшому селі Нижньовербізької ОТГ - Великому Ключеві - відбулася
подія, якої місцеві жителі
чекали багато років. Тут
відкрили сучасний дитячий
садок «Ключик», розрахований на 50 дошкільнят. На облаштування
приміщення використали більш, ніж 1,5 млн
грн. Садок розрахований на 2 групи дітей дошкільного віку. Для його опалення встановлено
газовий котел та котел на твердому паливі. За
кошти обласного і державного бюджетів - по
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Нижньовербізька ОТГ. Івано-Франківська область
З ТУРБОТОЮ ПРО ДОШКІЛЬНЯТ
800 тис. грн – для потреб Нижньовербізької
ОТГ придбано шкільний автобус. Також вже виділено кошти на ремонт моста у Мишині. Відкриття дитячого садка в Нижньовербізькій ОТГ
- це яскравий приклад наближення послуг до
людей, а також свідчення того, що керівництво
громади дбає про її жителів.
Нижньовербізька сільська ОТГ
Голова: М’якущак Ярослав Юрійович
вул. Довбуша, 1, с.Нижній Вербіж,
Івано-Франківська обл., 78218
(3433) 9-00-10

Маразліївська ОТГ. Одеська область
РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ У СЕЛАХ
Завдяки фінансовій децентралізації та об’єднанню
громади зросли бюджетні
ресурси для розвитку освітньої мережі. Маразліївська
ОТГ - перша в Одеській
області, де було створено
освітній округ та, відповідно, опорну школу на
базі Широківського НВК. З місцевого бюджету
виділено кошти на придбання нових меблів,
ремонт спортивного залу, оновлення класів і
навчальних кабінетів, вимощення шкільного
подвір’я. Заклад отримав 30 нових комп’ютеТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

рів та нові шкільні дошки. Для підвезення дітей
до школи громада закупила три нові автобуси. Відповідно до рішення сільської ради, організовано харчування учнів 1-11 класів (50%
- батьківська плата, 50% - кошти місцевого бюджету), причому діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, діти з прийомних родин, діти учасників АТО, учасників бойових дій
харчуються безкоштовно. Місцева влада також
вирішила відремонтувати колишнє приміщення колгоспного будинку культури та розмістити
там адміністративний центр громади. Незабаром сюди, у сучасне та комфортне приміщен25
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ня, перемістяться Управління освіти, культу- вересня малюки вперше розпочали відвідувати
ри, сім’ї, молоді та спорту, Фінансовий відділ, садок після ремонту.
Муніципальна охорона і працівники сільської
ради. До першого вересня за кошти місцевого Маразліївська сільська ОТГ
бюджету також проведено утеплення стін та за- Голова: Чумак Олександр Олександрович
міну котлів в усіх освітніх закладах. Зміни торк- dул. Шкільна, 76, с. Маразліївка, Одеська обл., 67760
нулися й дитсадка «Казка» в селі Долинівка, (4849) 6-08-92
maraz.sil.rada@ukr.net
який не працював 13 років. Його утеплили, а 1

Лиманська ОТГ. Донецька область
ДОСТУПНА ТА НОВА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА
У Лимані капітально відремонтували Центральну
міську бібліотеку. За фінансової підтримки міжнародних донорів тут оновили
фасад, поставили пластикові вікна та пандус, щоб
зробити приміщення більш доступним для людей з особливими потребами. Капітально відремонтували установу і з середини - повністю
замінено меблі, поповнено і оновлено книжковий фонд, закуплено нове технічне обладнання. Проект вартістю 35 тис. доларів США реалізовано у співпраці з міжнародним донором
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(співфінансування громади склало 10%). Оновлено фасад, поставлені пластикові вікна та пандус, щоб зробити приміщення більш доступним для інвалідів. Відновлена міська бібліотека
стала майданчиком для громадських ініціатив
і спілкування, платформою для реалізації ідей,
які підвищать загальну активність жителів громади і комфортність життя в ОТГ.
Лиманська міська ОТГ
Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Фрунзе, 46, м. Красний Лиман,
Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82

Нещодавно створена ОТГ із
центром у селищі Каланчак
заснувала власний Центр
для допомоги самотнім людям похилого віку. Але тим
не обмежилися: у штат центру взяли спеціаліста із соціального супроводу сиріт і дітей з проблемних
родин. Для сиріт, які не мають власного житла, громада першочергово резервує кімнати,
що звільняються у комунальних гуртожитках.

Лише торік випускники інтернатів отримали
дві такі кімнати, цього року планують ще два
новосілля. Причому для облаштування власного даху над головою юнакам та дівчата громада
надає матеріальну допомогу.
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Каланчацька ОТГ. Херсонська область
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ САМОТНІМ ЛЮДЯМ
ТА ДІТЯМ-СИРОТАМ

Каланчацька селищна ОТГ
Голова: Зінчук Володимир Калинович
вул. Херсонська, 1, смт. Каланчак, Херсонська обл., 75800
(5530) 3-15-82, 3-17-71
kalanrada@i.ua

Білозірська ОТГ. Черкаська область
«ІНСТИТУТ ТРЕТЬОГО ВІКУ» ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ ОТГ
Це новий напрямок роботи територіального центру
по обслуговуванню та наданню соціальних послуг
населенню
Білозірської
сільської ради. Після створення ОТГ депутати та жителі села вирішили не обмежувати соціальну
роботу лише наданням стандартного переліку
послуг населенню. Місцеві ініціатори подбали
про «адаптацію» громадян старшого віку до новацій сьогодення, надавши їм можливість вчитись використанню електронних технологій та,
крім іншого, продовжувати активну суспільну
ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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діяльність. У створеному Інституті третього віку
є керівник, він же - і начальник денного відділення територіального Центру, який зібрав,
згуртував та організовує діяльність колективу
з майже 30 працівників. Жителі ОТГ, які мають
статус пенсіонерів, завдяки відвідування Інституту вже отримали навики користуванням
Інтернетом, вайбером, необхідну інформацію
щодо найближчих змін у медичному обслуговуванні у зв’язку з медичною реформою та щодо
соціального забезпечення. «Студенти» Інституту збираються двічі на тиждень. Їх діяльність не
обмежуються навчанням – вони також створили
самодіяльний колектив, де відроджують народ27
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ні пісні і традиції. Влада ОТГ прийняла рішення
надати Центру нове відремонтоване приміщення більшої площі. Відповідно й Інститут третього
віку отримає нові можливості для розвитку.

Білозірська сільська ОТГ
Голова: Міцук Володимир Павлович
вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я, Черкаська обл., 19635
(472) 30-04-00, 30-02-15
26323367@mail.gov.ua

Гуменецька ОТГ. Хмельницька область
МОБІЛЬНА КОМАНДА З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
З початку створення ОТГ серед пріоритетів діяльності
визначено опіку над соціально незахищеними категоріями населення, людьми похилого віку, особами
з особливими потребами.
Тут створили КУ «Гуменецький територіальний
центр», а згодом при ньому утворили мобільну мультидисциплінарну команду. Це команда
людей-фахівців, соціальних працівників та волонтерів, які прагнуть допомогти тим, хто цього

потребує. Вони виїжджають додому до людини
і виконують там необхідні види робіт, починаючи зі стрижок та прибирання, і завершуючи
благоустроєм подвір’я чи навіть косметичним
ремонтом. Лише за перший місяць роботи група відвідала 14 осіб похилого віку та інвалідів,
яким надано 1504 соціальні послуги.
Гуменецька сільська ОТГ
Голова: Абдулкадирова Інна Григорівна
вул. Першотравнева, 69, с. Гуменці, Хмельницька обл., 32325
(3849) 7-59-10
gumenetskarada@ukr.net

Шишацька ОТГ. Полтавська область
СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Послуга соціального таксі
для людей з особливими
потребами та одиноких
пенсіонерів діє в Шишацькій ОТГ. Мешканці селища
користувалися нею вже досить давно, а от жителі сіл
28

громади мають можливість скористатися послугою з липня. Соціальне таксі – це мікроавтобус, обладнаний спеціальною платформою для
інвалідів-візочників. Він підвозить до Територіального центру селищної ради, районної лікарні, аптек, банків та адміністративних установ.
Часто інваліди їздять на ортопедичний завод

у громаді проживає 88. Придбали спеціалізоване обладнання для сенсорної кімнати та кабінету психолога. Працюють і над впровадженням
інклюзивної освіти та виховання.
Шишацька селищна ОТГ
Голова: Тутка Олександр Іванович
вул. Корніліча, 5, смт. Шишаки,
Полтавська обл., 38000
(5352) 91-4-53
shishaky_s_rada@ukr.net
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у Полтаві. Диспетчерська служба за замовленням формує групи і графік поїздок. Крім того
соціальне таксі підвозить громадян із сіл безпосередньо до терцентру, де надають послуги
масажу, ЛФК, фізіотерапевтичні, є кабінет психолога, фіто та аромо кабінети, діє соляна шахта та Університет ІІІ віку. За рік у терцентрі Шишацької громади надали послуги 2584 особам.
Відтоді як створено ОТГ, почали надавати паліативну допомогу тяжкохворим громадянам. З 1
вересня при терцентрі запланували відкриття
відділення реабілітації для дітей-інвалідів, яких

Гніздичівська ОТГ. Львівська область
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
У Гніздичівській ОТГ створили комунальний заклад
«Центр соціального обслуговування». Його завданням є надання допомоги
громадянам похилого віку,
інвалідам та соціально незахищеним особам, які не здатні до самообслуговування. Для цього була створена спеціальна
комісія у складі директора центру, соціального
та медичного працівників. Гніздичівський ЦСО
надає такі послуги: догляд вдома, консультування, представництво інтересів, соціально-економічні (у формі натуральної чи грошової допомоги), послуги перукаря, взуттєвика, швачки. При

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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Центрі працює 4 соціальні працівники. Також
створена мультидисциплінарна команда у складі медпрацівника, соціального працівника та перукаря, яка здійснює обхід людей, які не можуть
самі пересуватися. У центрі є пункт прокату засобів реабілітації, доступний усім мешканцям
ОТГ. Незабаром планують надавати послуги соціального перукаря на виїзді.
Гніздичівська селищна ОТГ
Голова: Оліяр Іван Іванович
вул. Грушевського, 7, смт. Гніздичів,
Львівська обл., 81740
(3239) 4-82-45
oberighnizdychiv@gmail.com, hnizdychiv_sr@ukr.net
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м.Харків
НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНІ СЛУЖБИ МІСТА –
В ЄДИНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
У колишній харківській
будівлі Будинку побуту
провели унікальну реконструкцію із застосуванням
інноваційних технологій та
звели Регіональний центр
адміністративних послуг.
Центр розрахований на 320 робочих місць. На
площі 6 тис м кв розташовані найбільш затребувані служби міста та області. Робота центру
організована за принципом відкритого простору, без кабінетної системи - в одному місці
можна отримати понад 400 послуг соціального,
адміністративного характеру і послуги міграційної служби. Користуватися послугами центру можуть не тільки жителі Харкова і області,
а й представники сусідніх регіонів. В будівлі обладнані умови для відвідувачів з обмеженими
можливостями. Центр надаватиме низку екс-

клюзивних послуг – тут працюватиме «Вікно
для іноземців», де можна буде зареєструвати
місце постійного проживання чи тимчасового
перебування та інше. А в «Молодіжному вікні»
зареєструють шлюб, народжену дитину, візьмуть на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов тощо. Час прийому заявника становить не більше 15 хвилин. Перед
будівлею забезпечено парковку на 200 місць,
поряд з Центром відремонтовані найближчі
внутрішньоквартальні дороги, до нього забезпечено автобусне перевезення. Харківський
регіональний центр послуг – наразі найбільший в Україні за розміром та кількістю послуг.
Харківська міська рада
Голова: Кернес Геннадій Адольфович
пл. Конституції, 7, м.Харків, 61003
(57) 731-54-37
press@citynet.kharkov.ua, public@citynet.kharkov.ua

Старосинявська ОТГ. Хмельницька область
МЕМОРАНДУМ З РДА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ
Старосинявська ОТГ є однією із тих громад,
межі якої повністю співпадають з межами району. Поки законодавчо не врегульовано питання функціонування райдержадміністрацій
у таких громадах, мешканці змушені отриму30

вати частину послуг в райдержадміністрації,
а інші - у виконкомі ОТГ. Щоб уникнути такої
ситуації, громада виступила з ініціативою самостійного налагодження співпраці з місцевою адміністрацією. Голова Старосинявської

таті підписання меморандуму жителі громади
отримають ширший спектр адміністративних
послуг в форматі «єдиного вікна». На розвиток
місцевого ЦНАПу сесія селищної ради виділила
500 тис. грн.
Старосинявська селищна ОТГ
Голова: Здебський Віталій Едуардович
вул. Івана Франка, 8, смт. Стара Синява,
Хмельницька обл., 31400
(3850) 2-13-49
selichna_ss@ukr.net
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громади та голова Старосинявської РДА підписали
Меморандум про співробітництво у сфері надання
адміністративних послуг.
Завдяки цьому, послуги, які
раніше надавались в різних
місцях, тепер можна буде отримати швидше і
в одному місці. Сторони закріпили свої наміри створити для громадян механізми доступності, ефективності та прозорості отримання
всіх послуг у ЦНАПі Старої Синяви. В резуль-

Мокрокалигірська ОТГ. Черкаська область
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ БЛИЖЧІ ДО СЕЛЯН

У Мокрокалигірській ОТГ в
приміщенні сільради зробили капітальний ремонт і
розмістили ЦНАП. Зараз це
приміщення вже зовсім не
нагадує сільський ЦНАП –
нова оргтехніка, м’які крісла
для відвідувачів та стримана
кольорова гама стін. Центр надаватиме жителям громади більше 100 видів адміністративних
послуг, включно із найзатребуванішими в ОТГ:
оформлення субсидій, реєстрація нерухомості,
землеустрій, соціальний захист та оформлення пенсій. Допомогу в інституційному створенні
ЦНАП, а також в обладнанні центру меблями та
сучасною технікою зі спеціалізованим програм-
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ним забезпеченням громаді надав міжнародний
донор на умовах співфінансування. У ЦНАПі ОТГ
постійно працюватимуть 4 спеціалісти, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації. Плата
за надані послуги буде надходити до бюджету
громади. Новий центр надання адміністративних послуг забезпечив якісний доступ до послуг
5 тисячам жителів ОТГ, адже раніше вони були
змушені долати відстань не менше 25 км для їх
отримання.
Мокрокалигірська сільська ОТГ
Голова: Пипа Вікторія Вікторівна
вул. Б.Хмельницького, 21, с. Мокра Калигірка,
Черкаська обл., 20540
(4742) 9-12-42, 91-2-49
m-cr@meta.ua
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Зеленодольська ОТГ. Дніпропетровська область
У ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКУ – 55-ИЙ ЦНАП НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
У Зеленодольській громаді відкрили Центр надання
адмінпослуг. Це приклад
успіху децентралізації, коли
громада сама вирішує, які
об’єкти створювати, а головне – має на це кошти. У
ході підготовки Центру здійснено заміну вікон,
дверей, виконано внутрішні ремонтні роботи,
утеплення фасаду будівлі, придбано оргтехніку та офісні меблі. Відтепер жителям всієї громади забезпечено доступ до надання якісних
адміністративних послуг, які можна отримати
зручно, фахово та швидко в одному місці. Крім

того, у ЦНАПі створено нові робочі місця. Загалом полегшили життя більше 20 тисячам мешканців громади. Перші відвідувачі у перевагах
ЦНАПу вже переконалися. Раніше мешканцям
доводилось їхати 15 км до Апостолового, щоб
оформити необхідні папери – від архівних до
земельних довідок. Тепер всі ці послуги можна
отримати в громаді.
Зеленодольська міська ОТГ
Голова: Савченко Андрій Володимирович
вул. Енергетична, 15, м. Зеленодольськ,
Дніпропетровська обл., 53860
(5655) 6-22-92, 6-27-22
gorsovetvk@ukr.net

м.Івано-Франківськ
ЦНАП НА КОЛЕСАХ
З вересня у Івано-Франківську запрацювала послуга
«Мобільний адміністратор»
для людей з обмеженими
фізичними можливостями.
Відтепер городяни можуть
скористатися найпопулярнішими адміністративними послугами вдома.
Людям, які фізично не можуть відвідати ЦНАП чи
територіальне відділення, достатньо просто зателефонувати, звернутися письмово чи залишити
електронне звернення. Адміністратор повідомить заявника про час прибуття працівника до32

дому. Розгляд таких заявок триватиме до 3 днів.
Працівник, що виїжджатиме на місце, - матиме
все необхідне обладнання для надання послуг.
Для виїздів облаштовано «брендоване» службове авто, в якому буде пересуватися працівник разом з кейсом та обладнанням.
Івано-Франківська міська рада
Голова: Марцінків Руслан Романович
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ,
Івано-Франківська обл., 76000
(342) 55-65-15, 55-60-20
mvk@mvk.if.ua

У нещодавно відкритому
ЦНАПі Тячева можна отримати 60 адміністративних
послуг, серед яких найпопулярніші для жителів ОТГ: призначення житлових субсидій,
реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання особи,
послуги із земельних питань, реєстрація нерухомості, та оформлення і видача паспортів громадянина
України та для виїзду для кордон. Відзначимо, що
Тячівська ОТГ стане першою громадою в Україні, в
якій буде функціонувати послуга видачі паспортів
для виїзду за кордон. Допомогу в ремонті, обладнанні приміщення та встановленні паспортного

обладнання громаді надав донор. Працівники центру пройшли спеціалізовані тренінги та підвищення
кваліфікації. Кошти, отримані від адмінпослуг, будуть зараховані до бюджету ОТГ. В Центрі постійно
працюватимуть 8 експертів. Завдяки створенню
ЦНАПу більше 9 тис жителів громади отримають
якісний доступ до адміністративних послуг. Модернізований ЦНАП створено за європейськими стандартами, він доступний для людей з інвалідністю. В
приміщенні обладнаний дитячий куточок.

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÏÎÑËÓÃÈ

Тячівська ОТГ. Закарпатська область
ЗА БІОМЕТРИЧНИМ ПАСПОРТОМ – У ЦНАП ОТГ

Тячівська міська ОТГ
Голова: Ковач Іван Іванович
вул. Шевченка, 2, м. Тячів, Закарпатська обл., 90500
(3134) 3-25-22, 3-30-58, 3-30-73
tyachiv-city@ukr.net

м.Дружківка. Донецька область
НОВИЙ ЦНАП КОРИСТУЄТЬСЯ ПОПУЛЯРНІСТЮ
Децентралізація адмінпослуг
триває: ЦНАП в Дружківці,
який отримав нове приміщення у червні 2017 року,
поступово набирає обертів
і користується все більшою
популярністю жителів. На реалізацію проекту було виділено 12,7 млн грн. Щодня
Центр обслуговує понад 150 осіб. Тут можна отримати 135 видів послуг, у подальшому їх перелік планується розширити. Найпопулярнішими послугами
ЦНАПу є реєстрація місця проживання та реєстра-
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ція бізнесу. За рік діяльності ЦНАП надав більше 11
тисяч послуг, три тисячі – вже після переїзду у нове
приміщення. У Центрі працюють 14 фахівців, 8 з
яких – адміністратори. Центр працює без перерви
п’ять днів на тиждень. Тут діє система електронної
черги та обладнано дитячий куточок. Клієнтам пропонують оцінити його роботу через голосування.
Дружківська міська рада
Голова: Гнатенко Валерій Сергійович
вул. Соборна, 16, м.Дружківка, Донецька обл., 84205
(6267) 4-28-26, 4-23-32
drz.v@dn.gov.ua
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Вашковецька ОТГ. Чернівецька область
СІЛЬСЬКА ОТГ ЗАПРОВАДЖУЄ ІНСТРУМЕНТИ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Вашковецька сільська рада
- перша у Чернівецькій області серед сільських громад - запроваджує інструменти громадської участі.
Активісти села звернулись
до сільської ради з проханням переглянути Статут громади та забезпечити можливість використовувати інструменти
громадської участі. За розпорядженням сільського голови створена робоча група з розробки нової редакції Статуту та додатків до нього.
До її складу увійшли депутати сільської ради,
вчителі, громадські активісти та експерти. Робоча група впродовж січня - квітня напрацьовувала проекти рішень, які пройшли громад-

ське обговорення. 4 травня їх схвалила сесія
Вашковецької сільської ради. На території ОТГ
запроваджуються такі механізми громадської
участі: місцеві ініціативи, громадське слухання
та збори громадян. В додатках чітко розписано процедуру використання цих механізмів та
порядок їх врахування сільською радою. Таке
нововведення дозволить активно залучати
громадськість до обговорення та прийняття
рішень органами місцевого самоврядування
об’єднаної громади.
Вашковецька сільська ОТГ
Голова: Романенко Валерій Васильович
с. Вашківці, Чернівецька обл., 60222
(3739) 4-50-42, 4-50-17
vashkivtsi.sr@ukr.net

Білозірська ОТГ. Черкаська область
В ОТГ ЗАПРОВАДИЛИ БЮДЖЕТ УЧАСТІ
В об’єднаній громаді почав
діяти бюджет громадських
ініціатив, завдяки якому
жителі громади отримали
можливість не голослівно, а
подаючи конкретні пропозиції, вирішувати найважливіші проблеми в своїх селах. Відтак жителі Білозір’я та Ірдині, які розробили власні проекти,
спрямовані в першу чергу на благоустрій територій, організацію дозвілля, заходи із енергоз34

береження, покращення екологічної ситуації на
території Білозірської ОТГ та інші суспільно-корисні цілі, можуть подати їх на конкурсний відбір до сільської ради. Спеціально створена координаційна рада контролюватиме виконання
основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету, аналізуватиме їх щодо відповідності вимогам, даватиме
оцінку. Визначення переможців відбуватиметься шляхом голосування за подані проектні пропозиції. Участь у ньому зможуть узяти члени

м.Київ
ПРОГРАМА ВЕДЕ ОБЛІК ТА РОЗРАХОВУЄ РОЗМІР ПАЙОВОГО
ВНЕСКУ В РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
У Київській міській державній адміністрації розроблено спеціальне програмне
забезпечення для розрахунку розмірів пайового внеску
в розвиток інфраструктури
міста та підготовки договорів. Програма має й «публічну» частину, розміщену на сайті Департаменту економіки та інвестицій КМДА в розділі «Інформація про пайову
участь», яка допомагає забудовникам самостійно розрахувати розмір пайової участі. Окрім
того, інформацію за об’єктами можна подивитися на GIS-карті Києва, де відзначені будівлі, за
якими були укладені договори пайової участі та
інформація про оплату пайової участі. Місто заплатило за розробку цього програмного забезпечення 2 млн грн. Сьогодні у програмі ведеться
облік усієї пайової участі, нарахування пайової
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громади під час електронного голосування на заявки передбачається від 10 до 50 тис. грн.
сайті, а також заповнивши спеціальний бланк у Білозірська сільська ОТГ
Білозірській сільській раді. На реалізацію про- Голова: Міцук Володимир Павлович
ектів об’єднана громада виділить 1% від дохо- вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я, Черкаська обл., 19635
дів загального фонду бюджету ОТГ, але не мен- (472) 30-04-00, 30-02-15
ше 150 тис. грн. На втілення однієї проектної 26323367@mail.gov.ua

участі, підготовка договорів, розрахунок регулярних поточних платежів, а також сформована
база всієї передісторії щодо пайової участі. Також передбачена автоматизована система внутрішнього контролю. Цей інструмент не просто
калькулятор для розрахунку розміру пайового
внеску, а по суті - система обліку. Оскільки раніше такий облік не був налагоджений, виникла
заборгованість з пайових внесків в обсязі майже
2 млрд грн.

Київська міська рада
Голова: Кличко Віталій Володимирович
вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044
(44) 202-70-64
kmr@kmr.gov.ua
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Сатанівська ОТГ. Хмельницька область
ГРОМАДА ВІДКРИТА ДЛЯ ГРОМАДЯН
У серпні Сатанівська громада приєдналась до
системи
електронного
врядування «Розумне місто». Кожен охочий може
скористатися такими онлайн сервісами: «Дефекти ЖКГ» - зареєструвати виявлену проблему
ЖКГ (непрацююче освітлення, відкритий люк)
для якнайшвидшого її вирішення; «Електронні
петиції» - подати до влади пропозицію і, при
набранні необхідної кількості підписів, відповідний орган зобов’язаний прийняти її до розгляду; «Опитування» - діалог влади та громади
в питаннях, які потребують спільного вирішення; «Відкриті фінанси» - модуль, який дає змогу
подивитись, згідно Закону України «Про доступ
до публічної інформації», всі платежі, які проводять державні установи селищної ради (се-

лищна рада, ЦПМСД, КП «Сатанівське», школи, дитячі садки та інші); «Відкритий бюджет»
- ознайомитись з доходами і видатками селищної ради в доступній формі; «Електронні закупівлі» - ознайомитись з усіма закупівлями, що
проводяться селищною радою через систему
Prozorro. Усі сервіси даватимуть змогу в першу
чергу жителям громади оперативно та якісно
моніторити діяльність ОТГ, впливати на прийняття рішень та спрямовувати роботу комунальних служб. Підключення до системи – це
крок до формування нових ефективних стосунків між владою і громадою в рамках реформи з
децентралізації.
Сатанівська селищна ОТГ
Голова: Собков Альберт Іванович
вул. Бузкова 135-Ж, смт. Сатанів, Хмельницька обл, 32034
(3851) 4-22-96
satanivgromada@ukr.net

Великомихайлівська ОТГ. Одеська область
ФОРМУЛА РОЗПОДІЛУ КОШТІВ МІЖ СЕЛАМИ
Після створення Великомихайлівської ОТГ виникло питання, як справедливо розподіляти кошти між селами,
що увійшли до її складу. Для
цього в громаді розробили
власну формулу розподілу
36

бюджетних коштів. В її основі лежить коефіцієнт,
який визначає внесок кожного населеного пункту в загальний бюджет. Виходячи з цього вкладу,
села отримують фінансування з розрахунку на
кожну людину. З метою дотримання рівноправності та фінансової самостійності під час створення формули розподілу бюджету розвитку до

ти побудови успішної економіки є, і кожна громада може обирати свій власний, закріпивши це в
статуті. Така практика в Одеській області запроваджена вперше. Тепер кошти розподіляються
рівномірно, тож не виникає суперечок між селами. Позитивний досвід переймають сусідні населені пункти.
Великомихайлівська селищна ОТГ
Голова: Жарська Тетяна Володимирівна
вул. Карбишева, 10, смт. Велика Михайлівка,
Одеська обл., 67100
(4859) 2-12-46
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уваги взяли такі дані: бюджетний розвиток громади (БРГ), загальні доходи села (селища) (ЗДС),
кількість населення громади (КНС), доходи на
одного жителя громади (ДЖГ), доходи на одного
жителя села (селища) (ДЖС), коефіцієнт економічної спроможності села (селища) (К), середній
дохід на одного жителя села (СДЖС). При цьому
сума бюджету розвитку затверджується радою
громади. Як показала практика, навіть найбідніші населені пункти отримують достатньо коштів,
щоб почати вперше за довгі роки реалізовувати
інфраструктурні проекти. Це означає, що варіан-

Недобоївська ОТГ. Чернівецька область
ГРОМАДУ ДОПОМАГАЄ РОЗВИВАТИ ВОЛОНТЕР КОРПУСУ МИРУ
США В УКРАЇНІ
Недобоївська ОТГ подала
проектну заявку на конкурс Корпусу Миру США в
Україні «Розвиток громад»
і пройшла відбір. Впродовж
двох років в ОТГ працюватиме Emely Essi - волонтер
Корпусу Миру США. Метою роботи є допомога
українським громадам стати більш економічно та соціально стабільними через посилення
громадянського суспільства та покращення ділового середовища. В ОТГ із представниками
громадськості та влади будуть проводитись
заходи: тренінги та семінари для персоналу організацій та цільової аудиторії різної тематики;
мобілізація ресурсів та диверсифікація джерел
ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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фінансування; пошук партнерів та налагодження співпраці з організаціями як в межах України, так і закордоном; покращення співпраці
між державними установами, громадськими
організаціями та бізнесом задля реалізації спільними зусиллями проектів в громаді;
участь в проведенні літніх таборів для молоді;
навчання ділової англійської мови персоналу
організації та на курсах для дорослих у формі
англійських та бізнес-клубів.
Недобоївська сільська ОТГ
Голова: Юзва Юрій Михайлович
вул. Головна 28а, с. Недобоївці,
Чернівецька обл., 60035
(3731) 4-32-40
nedoboivtsi14@ukr.net
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Веселівська ОТГ. Запорізька область
У СЕЛІ СТВОРИЛИ МІЖНАРОДНУ ЛЬОТНУ АКАДЕМІЮ
У селі Широке, що у 2015
році увійшло до Веселівської ОТГ, діє унікальне підприємство з виробництва
сільськогосподарських літаків. А тепер там на базі
сільськогосподарського ліцею створили Українську льотну академію. Вже
наступного року наберуть дві групи майбутніх
пілотів та авіаційних інженерів. В Україні навчання пілотів обходиться значно дешевше (близько
15 тис доларів), ніж, до прикладу, в США (близько
150 тис доларів). Натомість принцип управління
у всіх повітряних суден однаковий. Тому випускники льотної школи у Широкому зможуть керувати практично будь-яким великим літаком – від
«Боїнгу» до аеробусу. По завершенню навчання,

треба буде лише підтвердити диплом, склавши
іспит. Вже зараз авіаційне виробництво у Широкому дає в місцевий бюджет близько 300 тис. грн
податків на рік, забезпечуючи 30 робочих місць.
З відкриттям у Веселому повноцінної льотної
академії - обсяг податків зросте у рази, так само
як і престиж селища. Завдяки децентралізації у
Веселівській ОТГ розвивається авіавиробництво
та створюється льотна академія, у якій навчатимуться студенти з цілого світу.
Веселівська селищна ОТГ
Голова: Кіяшко Петро Миколайович
вул. Центральна, 162, смт.Веселе, Запорізька обл., 72202
(6136) 2-14-46
vesele_rada@ukr.net

Кочубеївська ОТГ. Херсонська область
ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
ОТГ не тільки займається
відновленням інфраструктури, але й планує економічний розвиток територій, які згодом повинні
стати джерелами податкових надходжень. Зокрема,
додаткові 15 робочих місць в ОТГ отримали,
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створивши Центр первинної медико-санітарної
допомоги - лікарі, медсестри, фельдшери, водії.
На черзі - створення комунальних підприємств,
які обслуговуватимуть 14 населених пунктів
громади. Якщо раніше сільські дороги обростали чагарниками, їх просто вирубували і палили, то тепер придбали спеціальний подрібнювач, який перетворює непотрібні гілля на тирсу.

представник Пенсійного фонду, півставки йому
забезпечує Пенсійний фонд, а півставки – громада. Цей працівник також виконує роботу з
оформлення субсидій та соціальних виплат.
Жителям ОТГ створено зручності, а громада
отримала додаткове робоче місце.
Кочубеївська сільська ОТГ
Голова: Дударь Іван Іванович
вул.Арташатська, 76, с.Кочубеївка, Херсонска обл., 74012
(5535) 2-10-78

Ì²ÑÖÅÂÈÉ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ

В Кочубеївці встановлять пелетну лінію, яка
пресуватиме тирсу і фасуватиме її у пелети. Це
дозволить привести в порядок дороги та отримати кілька додаткових робочих місць. Завдяки проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» в селах громади створюються
кооперативи зі збору молока. Для цього придбали устаткування, за допомогою якого його
можна охолоджувати і пастеризувати. Молоко
можна буде не тільки продавати гуртовикам,
а й постачати у місцеві школи та дитячі садки.
Створюється в ОТГ і ЦНАП. У громаді працює

Водянська ОТГ. Запорізька область
ГРОМАДА РОЗПОЧИНАЄ ЕКСПОРТ ТЕПЛИЧНИХ ОВОЧІВ
У селі Водяне відкрили унікальний об’єкт - пакувальну
платформу для експорту тепличних овочів, вирощених
місцевими сільгоспвиробниками. На території громади
понад 2 тис га гектарів зайняті плівковими теплицями, в яких вирощують
близько 500 тис тон овочів. Зі створенням ОТГ,
ця галузь отримала потужний поштовх, колись
занедбане підприємство стали відроджувати. На
будівельні роботи з реконструкції старого АТП
пішло трохи більше 4 місяців. Приміщення оснащено сучасним холодильним, ваговим, вантажним обладнанням, системою кондиціонування

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ

2017

і системою озонування для дезінфекції приміщень. На виробництві планується охолоджувати
овочі, упаковувати і експортувати в країни Європи. Платформа здатна приймати і обробляти
на добу до 80 тон овочів. Громада отримала не
тільки нові робочі місця, але й прямий шлях до
реалізації сільськогосподарської продукції.

Водянська сільська ОТГ
Голова: Єрмаков Сергій Вікторович
вул. Миру, 145а, с. Водяне, Запорізька обл., 71316
(6138) 5-10-45
sel-sovet@i.ua
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Білозірська ОТГ. Черкаська область
СІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ ФУТБОЛУ В ОТГ
Навчально-оздоровчий
комплекс Білозірської сільської академії футболу для
дітей та юнацтва, розташований в центрі Білозірської
ОТГ, є єдиним на Черкащині
та найбільшим в Україні закладом такого типу. Двоповерховий комплекс
поєднує приміщення як для тренувань юних
спортсменів, так і для їх зручного проживання.
Зокрема, тут функціонують критий спортивний
зал для ігрових видів спорту розміром 40х20 м,
тренажерний зал, роздягальні з душовими кімнатами, реабілітаційний та медичний центри,
їдальня. Також у комплексі облаштовано сучасний конференц-зал, адміністративні приміщення та гуртожиток на 20 кімнат для 40 вихованців академії. Будівництво комплексу почалося

ще у 2013 році і коштувало близько 33 млн грн.
Академія будувалася за кошти меценатів та за
сприяння обласного бюджету. Загалом зараз в
Білозірській академії футболу навчаються 150
юнаків. Крім того, тут проводяться спортивні
змагання різних рівнів, зокрема, й міжнародні.
Навчально-оздоровчий комплекс Білозірської
сільської академії футболу для дітей та юнацтва визнано найкращим об’єктом спортивного призначення 2016 року.
Білозірська сільська ОТГ
Голова: Міцук Володимир Павлович
вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я,
Черкаська обл., 19635
(472) 30-04-00, 30-02-15
26323367@mail.gov.ua

У Семенівській ОТГ муніципальна міліція разом із
поліцією контролює порядок на вулицях. Працюють
23 особи абсолютно безкоштовно вже третій рік.
Це переважно колишні
працівники органів внутрішніх справ, які об’єдналися в громадське формування «Муніципальна міліція». За кошти місцевого бюджету
їм купили форму. Муніципальне формування
слідкує за благоустроєм вулиць, паркуванням,

громадським порядком. У результаті у селищі
стало безпечніше та чистіше, а громада вже
вирішила частину громадського формування
перевести на платну основу.

ÁÅÇÏÅÊÀ ÃÐÎÌÀÄÈ

Семенівська ОТГ. Полтавська область
НОВАЦІЯ ГРОМАДИ – ВЛАСНА МУНІЦИПАЛЬНА МІЛІЦІЯ

Семенівська селищна ОТГ
Голова: Милашевич Людмила Павлівна
вул. Незалежності, 44-а, смт. Семенівка,
Полтавська обл., 38200
(5341) 9-17-51
semenivka_sr@ukr.net

Тальнівська ОТГ. Черкаська ОТГ
ПЕРШИЙ В ОБЛАСТІ МОБІЛЬНИЙ СТЕРИЛІЗАЦІЙНИЙ
КАРАНТИННИЙ ПУНКТ
У Тальному дбають про
безпеку громади та вважають за необхідне вирішити
питання з безпритульними тваринами, які можуть
нести загрозу для жителів.
Для цього в ОТГ обладнано унікальний карантинний пересувний пункт,
який дозволяє гуманними та безпечними методами проводити стерилізацію безпритульних
тварин. Для організації пункту переобладнали

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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мікроавтобус. Тож пункт є мобільним і кваліфіковану допомогу з стерилізації тварин може надавати не лише на території ОТГ, а й у сусідніх
районах. Проект реалізовано за кошти міжнародної допомоги на засадах співфінансування
з міського бюджету. Окрім цього, Тальне в рамках Програми регулювання чисельності безпритульних тварин взяло участь у конкурсі «Природоохоронний проект» управління екології та
природних ресурсів обласної держадміністрації.
Завдяки чому отримано співфінансування з об-
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ласного бюджету у сумі 289 тис. грн (ще 150 тис.
грн буде надано з бюджету ОТГ) на облаштування закладу для безпритульних тварин в селі Здобуток. Роботи у притулку вже тривають.

Тальнівська міська ОТГ
Голова: Юрченко Олексій Віталійович
вул. Соборна, 30б, м.Тальне, Черкаська обл., 20400
(4731) 3-09-04, 3-09-05

Байковецька ОТГ. Тернопільська область
МІСЦЕВА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ У СЕЛІ
У селі Шляхтинці, яке входить до Байковецької сільської ОТГ, відкрили місцеву
пожежно-рятувальну
станцію. Профінансувала
створення пожежного депо
на один виїзд Байковецька
сільська рада. Штат команди – до шести осіб.
Управління ДСНС в області надало допомогу
у вигляді техніки та навчання персоналу рятувальників. У Шляхтинці передали пожежний

автомобіль на базі ЗІЛа-131. Фінансувати роботу пожежної частини буде громада. У 2017 році
це перша така частина на теренах області. Торік таких відкрили п’ять. Планується, що кінця
цього року рятувальні частини працюватимуть
у кожній ОТГ Тернопільщини.
Байковецька сільська ОТГ
Голова: Кулик Анатолій Романович
вул. С.Стрільців, 43, с. Байківці, Тернопільська обл., 47711
(352) 29-62-24
gromada@bsr1653.gov.ua

Якушинецька ОТГ. Вінницька область
ПЕРША В УКРАЇНІ СІЛЬСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА
В Якушинецькій громаді
працює комунальне підприємство «Муніципальна
поліція». Вперше в Україні
у сільській місцевості створено такий підрозділ саме
тут. Для надання практичної допомоги та проходження стажування гро-
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мада підписала меморандум про співпрацю з
відповідним підрозділом муніципальної поліції Вінниці. Поліція в Якушинцях має у своєму
складі п’ять працівників, яких обирали на конкурсній основі. На їх утримання сільська рада
передбачила фінансування в сумі 270 тис 320
грн. На баланс КП для службового користування та оперативного реагування передано

ÁÅÇÏÅÊÀ ÃÐÎÌÀÄÈ

легковий автомобіль «ВАЗ 2121 НИВА». Голов- сті, працює державний реєстратор прав на неним завданням муніципальної поліції є забез- рухоме майно.
печення благоустрою та підтримання порядку Якушинецька сільська ОТГ
в населених пунктах ОТГ, проведення роз’ясню- Голова: Романюк Василь Станіславович
вальної роботи. Якушинці - флагман в Україні вул. Новоселів, 1, с.Якушинці, Вінницька обл., 23222
у створенні різноманітних підрозділів, саме тут (432) 56-75-19, 56-75-14
першим запрацював ЦНАП у сільській місцево-

Наркевицька ОТГ. Хмельницька область
ГРОМАДА САМА ОБРАЛА СВОГО ДІЛЬНИЧНОГО
У Наркевицькій ОТГ тривалий час не було свого
дільничного. Тож коли в
Головному управлінні Національної поліції області оголосили відбір на заміщення
вакантних посад дільничних, громада сама обрала свого кандидата і відправила його на конкурс. Дільничний пройшов
усі етапи відбору, 4-місячне навчання і вже приступив до роботи. Він обслуговує 24 села Наркевицької ОТГ та довколишні села, всього близько
8 тисяч людей. За короткий час в ОТГ інспектор

зумів навести порядок та здобути довіру селян.
Дільничному активно допомагають члени громадського формування «Громада і порядок».
Майже в кожному селі громади проживає представник цього формування, тож разом з дільничним оперативно реагують на правопорушення.
Наркевицька селищна ОТГ
Голова: Гула Любов В’ячеславівна
вул. Карла Маркса, 2, смт. Наркевичі,
Хмельницька обл., 31260
(3845) 6-11-96
nsr_otg@ukr.net

Корюківська ОТГ. Чернігівська область
ОТГ ПІД ВІДЕОНАГЛЯДОМ
У місті встановлено систему відеоспостереження з тринадцяти камер: п’ять придбано за кошти міського бюджету (121 тис. грн), ще вісім - за
сприяння місцевого підприємства. Чотири ка-

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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мери – оглядові, а ще чотири – дорожчі, з функцією розпізнавання номерів автомобілів, які
фіксуються і зберігаються у базі даних. Сучасна
техніка дозволяє вести відеоспостереження на-
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віть вночі. Монітори-екрани встановлені у черговій
частині районної поліції.
Рух транспорту, громадян,
навіть нерівності дорожнього покриття – все чітко
видно. Так само відслідковувати ситуацію на вулицях районних центрів можуть і в обласному
головному управлінні поліції, куди передається
інформація з усіх районів. Відеозаписи зберіга-

ються в архіві від кількох місяців до року. Встановлення камер спостереження є частиною
прийнятої міською радою комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік.
Корюківська міська ОТГ
Голова: Ахмедов Ратан Ратанович
вул. Бульварна, 6, м.Корюківка,
Чернігівська обл., 15300
(4657) 2-12-42

Печеніжинська ОТГ. Івано-Франківська область
ВІДКРИТО ЧЕРГОВІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ СТАНЦІЇ В ОТГ
У смт. Печеніжин та с.Турка
відкрили поліцейські станції. Це результат співпраці
представників виконавчої
влади, ОТГ та правоохоронних органів. Станція у селищі Печеніжин обслуговуватиме територію 9 сіл, які входять до об’єднання,
а у с. Турка – 5 сіл. Керівництво поліції та голова
ОТГ подбали про окреме приміщення для працівників поліції, забезпечили комп’ютерним та
службово-технічним обладнанням для належного функціонування поліцейського відділку.
Діяльність станції дає можливість ефективніше
реагувати на звернення, адже вона працює в
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цілодобовому режимі. Правоохоронці забезпечують громадський порядок, виїжджають на
місце правопорушення, здійснюють нагляд за
безпекою дорожнього руху. Поліція у селах – це
безпека і спокій громадян, а також робочі місця
для поліцейських.

Печеніжинська селищна ОТГ
Голова: Довірак Ігор Васильович
вул. Незалежності, 15, смт. Печеніжин,
Івано-Франківська обл., 78274
(3433) 6-45-40
pechenizhynotg@gmail.com

У Чукв’янській ОТГ відкрито
місцеву пожежну команду,
де цілодобове чергування
несуть три пожежники, які
пройшли фахове навчання.
Створення пожежного депо
розпочалося після того як колеги із Шамотульського повіту Республіки Польща
подарували громаді укомплектований спеціальний рятувальний автомобіль IVECO. Приміщення
для місцевої пожежної команди на безкоштовній

основі надав місцевий підприємець. Гарантовану
зарплату вогнеборці отримуватимуть з бюджету громади. Таким чином створені всі умови для
чергування та гарантування безпеки населення
шести сіл, які входять до складу ОТГ.

ÁÅÇÏÅÊÀ ÃÐÎÌÀÄÈ

Чукв’янська ОТГ. Львівська область
ТРЕТЯ МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА КОМАНДА НА САМБІРЩИНІ

Чукв’янська сільська ОТГ
Голова: Янів Василь Васильович
вул. Самбірська, 158, с. Чуква, Львівська обл., 81480
(3236) 4-05-48
chukvarada@ukr.net

Білокоровицька ОТГ. Житомирська область
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ПІДТРИМУЄ «ЯСТРУБ»
Безпека громади - серед пріоритетів ОТГ. Депутати Білокоровицької сільської ради затвердили статут громадського
формування з охорони громадського порядку «Яструб».
Свою діяльність формування
здійснює на громадських засадах та діє відповідно
до статутних вимог: у межах Білокоровицької сільської ОТГ та Олевського району на підприємствах
та у навчальних закладах. Добровольці, які готові
брати участь у заходах з покращення стану правопорядку, активно співпрацюють із поліцією, ДСНС
та сільською радою. Серед завдань, які зазначені в
статуті формування, зокрема: надання допомоги
ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки, участь у
забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями
неповнолітніх. У разі виникнення надзвичайних ситуацій «Яструб» надаватиме невідкладну допомогу особам, які потерпіли від нещасних випадків чи
правопорушень, братиме участь у рятуванні людей
і майна та підтриманні громадського порядку.
Білокоровицька сільська ОТГ
Голова: Коцур Сергій Леонідович
вул. Тараса Шевченка, 69а, с. Білокоровичі,
Житомирська обл., 11055
(4135) 6-38-10
bilokorovychi_rada@ukr.net
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Васильківська ОТГ. Дніпропетровська область
ГРОМАДА БУДУЄ СВОЮ МІНІ-ГЕС
Васильківська ОТГ будує
свою міні-ГЕС потужністю
120 кВт на годину та вартістю 6 млн грн. Місцева
гідроелектростанція постачатиме електроенергію всім
життєвоважливим об’єктам
району. Це зробить ОТГ більш енергонезалежними та стане кроком у розвитку альтернативної
енергетики. Електростанція забезпечить в ОТГ
додаткові робочі місця, щоб жителі залишалися

жити у селі. Також у громаді будується перший
кооператив на умовах співфінансування з дрібними місцевими фермерами (3 млн грн). Донором став канадський уряд. У планах – відновити
цегловий завод та розвивати туристичний потенціал побудувати сучасний полігон ТПВ.
Васильківська селищна ОТГ
Голова: Павліченко Сергій Володимирович
вул. Першотравнева, 140, смт. Васильківка,
Дніпропетровська обл., 52600
(5639) 9-51-62

Приморська ОТГ. Запорізька область
У ГРОМАДІ ПОЧИНАЮТЬ БУДІВНИЦТВО ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Розвиток альтернативної
електроенергетики – сучасний тренд в стратегіях розвитку громад. Будівництво
Приморської
вітроелектростанції потужністю 200
МВт планують розпочати
вже в 2017 році і закінчити до 2020 року. Територіально вона буде розміщена поблизу міста
Приморськ. На ВЕС планується встановити 52
вітрових турбіни виробництва компанії General
Electric. Інвестиції компанії в проект складуть
приблизно 300 млн євро. Місцева ВЕС створить
50 додаткових робочих місць на самій станції,
а також близько 100 – під час її будівництва.
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Цей великий інфраструктурний проект стане
одним з ключових в економічному розвитку
Приморської ОТГ. Будівництво таких вітростанцій вже опробували у сусідньому Ботієвому.
З 2012 року там працюють 65 вітротурбін. За
п’ять років станція згенерувала 2,5 млрд КВт/
год «зеленої» електроенергії. Викиди СО2 в атмосферу були знижені майже на 2,7 млн тон.
У соціальну сферу та розвиток Приазовського
району інвестовано понад 7 млн грн.
Приморська міська ОТГ
Голова: Божкова Олена Анатоліївна
вул. Центральна, 7, м. Приморськ, Запорізька обл., 72102
(6137) 7-25-13, 7-07-72
mrprim@ukr.net

Летичівська ОТГ об’єднує
45 населених пунктів та
майже 20 тисяч жителів.
Децентралізація дала громадам повноваження і ресурси, а ще – можливості
самостійно
вирішувати,
куди спрямовати ці ресурси. Для Летичівської
громади – це парк комунальної техніки для
потреб ЖКГ громади. Найперше за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету на
формування інфраструктури ОТГ придбано
сміттєвоз - 847,8 тис. грн. Далі - грейдер, асенізаційну машину, трактор, автопідйомник, екс-
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Летичівська ОТГ. Хмельницька область
ОНОВЛЕНО ПАРК КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
каватор та іншу техніку загальною вартістю 5
762,5 тис. грн. Всі закупівлі громада здійснює
через систему електронних торгів «ProZorro».
Відтепер комунальне підприємство громади
зможе виконувати цілу низку робіт власними
силами, не орендуючи техніку та без залучення підрядних організацій, а, відтак – економити
чималі кошти.
Летичівська селищна ОТГ
Голова: Тисячний Ігор Іванович
вул. Соборна, 16, смт. Летичів, Хмельницька обл., 31500
(3857) 2-05-20, 9-14-50
letychivrada@ukr.net

Краснопільська ОТГ. Житомирська область
СТАНЦІЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ВОДОГІННІ МЕРЕЖІ
У Краснопільській ОТГ будують станцію знезалізнення питної води та водогінні
мережі у населених пунктах, які входять до складу
громади. Ці проекти реалізуються за кошти місцевого бюджету та завдяки державній підтримці.
Загалом громада отримала 5,6 млн грн державної підтримки – ДФРР та субвенції на розвиток
інфраструктури. Ці кошти спрямовані на забезпечення водопостачання у селах Краснопіль,
ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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Стетківці, Носівки та Безпечна, де вже розпочато роботи. Реалізація проекту водопостачання
населених пунктів співфінансується у пропорції:
70% – державна підтримка та 30% – кошти місцевого бюджету. Зокрема, у Краснополі розпочато спорудження водопроводу протяжністю
більше 21 км, що дозволить охопити мережею
все село. За кошти громади придбано поліетиленові труби. Також закуплена станція для
знезалізнення питної води у селі Стетківці та
обладнання для її установки. Значну допомогу
фінансами й технікою надають місцеві сільгосп47
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підприємства, які орендують землі на підвідом- громади, ремонт і будівництво доріг.
чій території. Поряд із будівництвом водогінних Краснопільська сільська ОТГ
мереж у селах Краснопільської ОТГ планується Голова: Патей Іван Володимирович
здійснити й інші важливі проекти: ремонт бу- вул. Центральна,1, с. Краснопіль, Житомирська обл., 13264
динків культури, придбання автобусів для забез- (4139) 4-55-31
печення транспортного сполучення із центром 04345078@ukr.net

Корюківська ОТГ. Чернігівська область
«КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ» ОБСЛУГОВУЄ КЛІЄНТІВ ДИСТАНЦІЙНО
Комунальне підприємство
«Корюківкаводоканал» розробило власний офіційний
сайт. Він працює поки що в
тестовому режимі, але користувачі вже можуть ознайомитися з інформацією
про саме підприємство, нормативно-правовою
базою. Для дистанційного обслуговування клієнтів створений розділ «Споживачу»: він має
функцію онлайн-передачі показників лічильника, інформує про можливість отримання субси-

дії. Споживач може переглянути розрахунки та
зареєструватись в особистому кабінеті. Доступною для відвідувача сайту є інформація про діючі
тарифи на водопостачання та водовідведення,
проекти тарифів. У «новинах» підприємство інформує про поточну діяльність та розміщує оголошення для населення. На сайті є контактні дані
керівництва та працівників підприємства.
Корюківська міська ОТГ
Голова: Ахмедов Ратан Ратанович
вул. Бульварна, 6, м.Корюківка, Чернігівська обл., 15300
(4657) 2-12-42

Шишацька ОТГ. Полтавська область
ВЛАСНА БРИГАДА ДЛЯ РЕМОНТУ МІСЦЕВИХ ДОРІГ
У Шишацькій ОТГ активно
ремонтують дороги. Щоб не
бути залежними від «Райавтодору», тут створили
власну шляхову ремонтно-будівельну
дільницю
при комунальному госпо48

дарстві. Таким чином у громаді вирішили проблему ямкового ремонту доріг. Лише за 4 місяці
бригада виконала роботи на площі близько 4
тис м кв на суму 1 млн 417 тис. грн. Ремонт доріг
проводили як у Шишаках, так і в інших населених пунктах ОТГ: Жоржівка, Ковердина Балка,
Гоголеве. Поки що ШРБД робить лише ямковий

Шишацька селищна ОТГ
Голова: Тутка Олександр Іванович
вул.Корніліча,5, смт. Шишаки, Полтавська обл., 38000
(5352) 91-4-53
shishaky_s_rada@ukr.net
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ремонт доріг в населених пунктах громади, але
в планах – придбання великогабаритної техніки
та розширення штату, щоб ремонтувати дороги
повноцінно. Працює в дільниці 8 осіб. А загалом
в комунальному господарстві «Техкомунбуд»
працює близько 100 осіб.

Веселинівська ОТГ. Миколаївська область
РЕМОНТ ДОРОГИ ТЕХНОЛОГІЄЮ «ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТУ»
Веселинівській громаді –
лише півроку, але вже має
цікаві напрацювання. За
рахунок фінансової децентралізації бюджет ОТГ зріс у
2,5 рази, що дає можливість
активно розвивати інфраструктуру. Загалом бюджет складає близько 65
мільйонів гривень, а до об’єднання був близько 10
млн грн. Для ремонту доріг у громаді вирішили використовувати нову для України технологію - «холодного асфальту». Цей метод дозволяє проводити ямковий ремонт, незважаючи на температурні
режими, що дає можливість підтримувати дороги
комунальної власності протягом року в нормальному стані. Досвід використання свідчить, що за

вартістю матеріалів – такий ремонт дорожче, але,
якщо взяти до уваги усі витрати на ремонт – виходить у два рази дешевше. Перспективним напрямом розвитку в ОТГ вбачають діяльність комунального підприємства, на баланс якого планується
придбання спеціалізованої техніки для ремонту
доріг, проведення благоустрою населених пунктів.
Також найближчим часом в ОТГ планується створити Центр надання первинної медико-санітарної
допомоги.
Веселинівська селищна ОТГ
Голова: Румянцев Олександр Валерійович
вул. Мозолевського, 14, смт. Веселинове,
Миколаївська обл., 57001
(5163) 2-12-53, 2-12-27
vesselrada@ukr.net

Каланчацька ОТГ. Херсонська область
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМИТЬ КОШТИ ГРОМАДИ
Через катастрофічний брак коштів Каланчаць- №2 «Казка». Його термомодернізація стала
кій селищній раді не вдавалося кардинально можлива завдяки перемозі у конкурсі проекзмінити стан справ з утепленням ясла-садка тів ДФРР та безпосередній дольовій участі гро-

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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мади. Достатня кількість
коштів з’явилася передусім завдяки нарощуванню
потенціалу місцевого бюджету внаслідок бюджетної
децентралізації. Після капітальної термомодернізації,
заміни вікон та дверей, утеплення повністю всієї будівлі вдалося в 3 рази скоротити витрати з
місцевого бюджету на енергозабезпечення дошкільного закладу. Зекономлені кошти ОТГ використовує на модернізацію інших соціальних
об’єктів громади. Загалом реалізація проекту

обійшлася в 1 млн 400 тис. грн. Ефективність
реконструйованого об’єкту вже дала про себе
знати: діти та персонал менше хворіють, у приміщеннях тепло та затишно, будівля приваблива тепер і зовні. Наступний крок – виділено 800
тис. грн на реконструкцію покрівлі закладу.
Каланчацька селищна ОТГ
Голова: Зінчук Володимир Калинович
вул. Херсонська, 1, смт. Каланчак, Херсонська обл., 75800
(5530) 3-15-82, 3-17-71
kalanrada@i.ua

Судововишнянська ОТГ. Львівська область
ВИРІШЕНО ПРОБЛЕМУ З ВИВЕЗЕННЯМ ТПВ
У Судововишнянській ОТГ
успішно реалізували програму організації збору
твердих побутових відходів. За кошти ДФРР та за
власному співфінансування громади закупили сміттєвоз і облаштували 12 майданчиків для збору
ТВП. Також в ОТГ закупили 24 баки ємністю
1100 л, 12 сітчастих баки і для індивідувального
житлового фонду 400 пластикових баки ємністю 110 і 240 л. На це витрачено 2 400 тис. грн
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з коштів ДФРР і 240 тис. грн коштів з міського бюджету. Судова Вишня завдяки заходам
зі збору та вивезення сміття стане чистішим і
охайнішим містом, де буде комфортно жити.

Судововишнянська міська ОТГ
Голова: Станкевич Олег Зіновійович
пл. І.Франка, 14, м. Судова Вишня, Львівська обл., 81340
(234) 3-71-28, 3-72-40, 3-72-42
svgramada@ukr.net

ДЛЯ НОТАТОК

ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
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орії про те, як
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ад
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ливає на життя гром

ПРОЕКТ ПУЛЬС
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
вул. Січових Стрільців, 73, 11 поверх
м. Київ, 04053
тел./факс 044 486 2812, 486 2878
info@auc.org.ua
auc.org.ua
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