
ІСТОРІЇ УСПІХУ*

  ПОБУДОВАНИЙ ВОДОГІН
У селі Омельники на Полтавщині 30 років не було 
якісної води. Для розв’язання проблеми потрібен 
був водогін, на який громада не мала коштів. Гроші 
на будівництво (2,5 млн грн, майже вся вартість 
водогону) були виділені державою після входження 
села до складу Омельницької об’єднаної громади, 
в рамках підтримки об’єднання громад.

  НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ
У Бутенківській об’єднаній громаді на Полтавщині 
у занедбаній донедавна будівлі колишнього сіль-
ського клубу відкрився швейний цех майже на 
30 робочих місць, що шиє спецодяг для праців-
ників силових й охоронних структур. Цех сплачує 
податки до бюджету ОТГ.

  ПОБУДОВАНИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК
Не кожне село в Україні може похвалитися власним 
дитячим садком. Донедавна не мали його й жителі 
села Іванківці на Хмельниччині. У селі проживає 
багато дітей, а батьки, замість того, щоб йти на ро-
боту, мусили залишатись удома. Після входження 
села до складу Сатанівської об’єднаної громади 
проблему вдалося розв’язати. Дитячий садок 
уже добудовують, а кошти на його будівництво 
(1 млн грн) були спрямовані з міського та облас-
ного бюджетів.

ОБЕРІТЬ МАЙБУТНЄ
ВАШОЇ ГРОМАДИ!

ПЕРШІ ВИБОРИ
В ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ

ПІСЛЯ ВИБОРІВ

Слідкуйте за роботою ваших обранців!

Зверніться до ради об’єднаної територіальної громади 
та ознайомтесь із Положенням про старосту. Дізнай-
тесь, які обов’язки має староста саме у вашій громаді.

Не рідше, ніж один раз на рік голова звітує про свою ро-
боту перед об’єднаною громадою на відкритій зустрічі.

Дізнайтесь, хто є депутатами від вашого округу, села, 
селища. Пильнуйте роботу депутатів об’єднаної гро-
мади.

ЩО МАЄ РОБИТИ ДЕПУТАТ В ОКРУЗІ?

 ; інформувати виборців про роботу місцевої ради 
та її органів (не рідше, ніж один раз на півріччя)

 ; регулярно приймати виборців (не рідше, ніж один 
раз на місяць)

 ; сприяти розв’язанню місцевих проблем

Якщо ваш депутат не підтримує зв’язку із 
виборцями, ви маєте право його відкликати.

ВПИШІТЬ ВАШУ ГРОМАДУ  
В ІСТОРІЮ УСПІХУ  

РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ!
*ці та інші історії успіху ви можете знайти на сайті
http://decentralization.gov.ua

Виготовлено в рамках проекту «Підтримка належного врядування в місцевих 
громадах як складової реформи децентралізації» Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні, що виконується у співпраці з Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України. Проект фінансується 
Місією Сполучених Штатів Америки до ОБСЄ, Міністерством закордонних справ 
Королівства Норвегії, Федеративної Республіки Німеччина та Литовської Республіки.

КОНТРОЛЮЙТЕ ДІЯЛЬНІСТЬ ВАШИХ 
ОБРАНЦІВ – ВОНИ ПОКЛИКАНІ 

ПРЕДСТАВЛЯТИ ВАШІ ІНТЕРЕСИ!



КОГО ОБИРАЄМО НА ПЕРШИХ 
ВИБОРАХ В ОТГ?

 ; ДЕПУТАТІВ ради об’єднаної 
територіальної громади

 ; ГОЛОВУ об’єднаної  
територіальної громади

 ; СТАРОСТА на перших виборах 
в ОТГ не обирається

ПОВНОВАЖЕННЯ
Обираючи депутатів ради об’єднаної громади, звер-
ніть увагу, що саме вони відповідальні за:

планування економічного та культурного 
розвитку громади;

формування бюджету та залучення 
інвестицій;

розвиток місцевої інфраструктури 
(дороги, поштові та телефонні послуги);

встановлення нових промислових, 
торгових об’єктів на території об’єднаної 
громади;

благоустрій, забезпечення порядку

організацію пасажирських перевезень 
на території громади;

організацію медичного обслуговування 
та харчування у закладах освіти громади.

Для представлення інтересів вашого села, селища 
у виконавчому комітеті ради об’єднаної громади 
впроваджено посаду старости. Староста є членом 
виконавчого комітету за посадою. Після перших ви-
борів в ОТГ до чергових місцевих виборів обов’язки 
старости виконує колишній сільський голова.
Ви можете звернутись до обраного депутата або ста-
рости, якщо:

 � маєте пропозицію щодо розвитку вашого села, 
селища

 � потребуєте допомоги у підготовці документів 
до органів місцевого самоврядування

 � цікавитесь, як розпоряджаються майном громади, 
розташованим у вашому селі, селищі

 � хочете повідомити про стан довкілля, об’єктів інф-
раструктури, порушення громадського порядку

 � бажаєте дізнатись більше про формування бю-
джету вашого села, селища

Староста має робоче місце на території села, селища 
та фіксований графік прийому жителів.

РЕСУРСИ ГРОМАДИ
Реформа місцевого самоврядування передбачає 
передачу повноважень і ресурсів (тобто коштів) 
об’єднаним територіальним громадам. Відтепер 
більше грошей залишатиметься на розвиток сіл, 
селищ, міст.

Джерелами доходів об’єднаної територіальної 
громади є:

* – нові надходження саме для об’єднаних громад

Окрім того, держава надає фінансову допомогу 
об’єднаним громадам. У 2018 році з Державного 
бюджету України об’єднані територіальні громади 
отримують 1,9 млрд грн на розвиток інфраструктури.

60% податку на 
доходи фізичних осіб

100% єдиного податку

5% акцизного податку 
з підакцизних товарів

100% податку на 
прибуток підприємств 
та фінансових установ 
комунальної власноті

25% екологічного 
податку

100% податку на 
майно (нерухомість, 
земля, транспорт)

ХТО ЗМОЖЕ ПРОГОЛОСУВАТИ?

 ; громадяни, які досягли 18 років

 ; громадяни із зареєстрованим місцем 
проживання в населеному пункті, де 
проводяться вибори

ВАС ВНЕСЛИ ДО СПИСКУ ВИБОРЦІВ?

Якщо ви не отримали іменного запрошення на ви-
бори за 10 днів до дня голосування, зверніться 
до дільничної виборчої комісії або органу ведення 
Державного реєстру виборців не пізніше, ніж за 
5 днів до дня голосування.

У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ

Прийдіть на виборчу дільницю з паспортом грома-
дянина або тимчасовим посвідченням громадянина 
України

  з 8:00 до 20:00.

ВИМАГАЙТЕ ВІД ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЗВІТУВАННЯ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 
ВАШОЇ ГРОМАДИ!


