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ВАРВА

Досвід розширення
участі громадян
в управлінні селищем

Передумови
Залучення жителів селища до вирішення питань громади є чи не найважливішим чинником
успішної діяльності органу місцевого самоврядування.
Право громадян на участь в місцевому управлінні визначена законодавством. З метою забезпечення реалізації цього права та більш детальної регламентації цієї діяльності Варвинська
селищна рада розробила та прийняла низку нормативно-правових актів.

Практика та результати
Після перемоги на виборах 2010 року впродовж чотирьох років селищна рада прийняла
Положення про Варвинську селищну раду, Регламент селищної ради, Положення про дорадчу
раду при селищному голові, Кодекс честі депутата, Кодекс честі та ефективного управління Варвинською територіальною громадою.
Цими актами окреслено основні положення
діяльності органу місцевого самоврядування.
Для забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень селищної ради було схвалено Порядок оприлюднення нормативно-правових та

регуляторних актів і Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження
результативності регуляторних актів з питань господарської діяльності.
Статут територіальної громади селища Варва
визначив права та обов’язки жителів селища як
учасників розвитку громади. По мірі зростання
активності громадян щодо розбудови селища
виникла необхідність прийняти Положення про
орган самоорганізації населення «Варин-плюс»,
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Правила благоустрою, Положення про вуличні та
будинкові комітети.
Для розширення участі громадян в управлінні
Варвинською територіальною громадою прийнято Положення про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
смт Варва та Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Варвинської селищної ради. Ці документи передбачають
відрахування коштів на розвиток інфраструктури
селища при введенні в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва. Відрахування, які надходили протягом 2013-2014 років, дозволили виконати поточний ремонт головних доріг селища.
Порядок використання об’єктів благоустрою у
смт Варва, схвалений селищною радою, дає можливість уникати конфліктів з жителями, які тимчасово використовують узбіччя доріг чи зелені зони.
Для забезпечення врахування інтересів членів територіальної громади щодо отримання
різноманітних послуг було прийнято Положення
про встановлення за погодженням з власниками
зручного для населення режиму роботи об’єктів
торгівлі, закладів громадського харчування, ринків та підприємств побутового обслуговування населення, розташованих на території Варвинської
селищної ради. Також було схвалено Положення про порядок проведення конкурсу на право
оренди майна власності територіальної громади,

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес
об’єктам нерухомого майна, найменування та
перейменування вулиць.
У 2011 році з метою підтримки високо рівня
благоустрою та чистоти на території смт Варва
було прийнято Правила благоустрою та Положен-

ня про селищну інспекцію з благоустрою території селищної ради. Вже майже три роки за дотриманням жителями цих Правил стежить селищний
інспектор із благоустрою, який щотижня спільно
з дільничним інспектором здійснює об’їзд Варви.
Тим, хто не виконує Правила, вручаються приписи, а злісні порушники отримують протоколи на
засідання адміністративної комісії.
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Для того, щоб
жителі
селища
не забували історичного минулого та героїчних
сторінок рідного
краю, а також з
метою виховання патріотизму
та національної
свідомості у молодого покоління
селищна рада прийняла Положення про місцеву символіку. Документом ухвалено Гімн, Герб,
Прапор Варви та Положення про бренд Варви.
Тепер місцева символіка прикрашає вулиці
містечка, символізуючи її історію та сьогодення. Для вшанування найвизначніших жителів
селища прийнято Положення про почесне громадянство селища Варва та Положення про
Почесну відзнаку селищного голови «За заслуги
перед селищем».
До 70-річчя визволення Варви від німецько-фашистських загарбників звання «Почесний
громадянин» отримав партизан, учасник бойових дій В.І.Ященко. А Почесну відзнаку селищного голови «За заслуги перед селищем» вручено директору Гнідинцівського газопереробного
заводу М.М.Дядику.
Для висвітлення життєдіяльності територіальної громади необхідна активна робота засобів

масової інформації. Тож, з огляду на це, селищна рада прийняла Положення про акредитацію
представників засобів масової інформації, Положення про громадські слухання в населених
пунктах Варвинської селищної ради та Порядок
розміщення зовнішньої реклами.
Протягом 2011-2014 років сесією селищної ради прийняті та діють: Середньотермінова
Програма соціально-економічного розвитку селища на 2012-2015 роки «Варва-2015: співпраця влади і громади», Програма розробки
Генерального плану смт Варва на 2012-2014
роки, Програма реформування житлово-комунального господарства та благоустрою селища
на 2012-2015 роки, Комплексна Програма з
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екології на 2011-2015 роки, селищна Програма
регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами та щорічна Програма організації оплачуваних робіт з благоустрою та озеленення смт. Варва.

Інформація для контактів
Саверська-Лихошва Валентина Василівна,
Варвинський селищний голова,
вул. Пилипенка, 3,
смт. Варва, Чернігівська область, 17 600,
тел. 4636-2 12 75, 2 11 90,
тел./факс 2 21 45
ел.пошта: Savvv@ukr.net
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