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КНИГА УСПІХІВ
Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад
2018 рік, м.Київ
Видання є збіркою історій успіхів громад, які стали результатом активної роботи органів місцевого
самоврядування в рамках реформи з децентралізації.
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» www.auc.org.ua/library, а
більше історій успіху - у розділі «УСПІХИ» www.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.
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ПЕРЕДМОВА
Досягнення громад, представлені у черговому випуску Книги успіхів, стали реальністю завдяки
децентралізації. Сьогодні створено вже 705 об’єднаних громад, 665 з них мають прямі стосунки
з державним бюджетом. Завдяки отриманню нових ресурсів та повноважень самостійно ними
розпоряджатися, органи місцевого самоврядування впроваджують зміни та реалізують проекти,
спрямовані на покращення соціальної сфери, підвищення якості послуг, розбудову інфраструктури,
активізацію місцевого економічного розвитку тощо, одним словом – на створення якісно нових
умов для життя, роботи, відпочинку простих громадян. Саме у цьому полягає головна мета
децентралізаційної та секторальних реформ.
Наполеглива праця органів місцевого самоврядування та підтримка децентралізації на
державному рівні – це синергія, що конвертується у покращення якості життя громадян.
Книга успіхів покликана продемонструвати ці позитивні зрушення у житті сіл, селищ, міст. Слід
відзначити, що історії змін, описані у перших виданнях, вже поширилися і сьогодні для багатьох
громад стали звичайною справою.
Переконаний, що зібрані у цьому виданні приклади впровадження новацій надихнуть громади
на подальші звершення задля успішного розвитку.
Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації міст України,
кандидат наук з державного управління
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Теребовлянська ОТГ. Тернопільська область

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ СПЛАТИ
АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2015 року запроваджено нарахування
та сплату акцизного податку з роздрібної реалізації окремих груп товарів (алкоголю, пива та тютюнових виробів).
Цей податок становить 5 % від вартості товару, а платити його повинні суб’єкти господарювання, які реалізують підакцизні товари в роздріб. Кошти від акцизу надходять до місцевого бюджету та направляються на соціально-економічний розвиток громади: ремонти освітніх, медичних закладів, доріг та тротуарів,
будівництво спортивних та дитячих майданчиків.
Але через низький рівень свідомості підприємців щодо сплати податку (адже часто торгівля відбувається без касового апарату) та незнання жителів про такий податок, спостерігається незадовільний стан
надходження коштів до місцевого бюджету від цього податку.
Теребовлянська міська ОТГ створила робочу групу зі сплати акцизу. Її головне завдання – роз’яснення
жителям громади, що фіскальний чек при купівлі алкоголю чи тютюнових виробів є запорукою сплати
податку до бюджету. Результат - активізація сплати акцизного податку суб’єктами господарювання на
території громади. Завдяки діяльності групи громадяни стають більш обізнаними, а підприємці – законослухняними. Тобто жителі Теребовлянської громади можуть самостійно контролювати продавців - акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів повинен відображатися у фіскальному чеку
окремим рядком, а якщо немає чеку – не сплачено податок, не наповнюється бюджет.
Так, за 2017 рік до місцевого бюджету Теребовлянської міської ОТГ надійшло 1, 869 млн грн акцизного
податку, а лише за результатами січня 2018 року задекларовано та сплачено 134,8 тис. грн.
Теребовлянська міська ОТГ Голова: Поперечний Сергій Іванович
вул. Шевченка, 8, м. Теребовля, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., 48100
(3551) 2-14-62 miska_rada_terebovlya@ukr.net
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м. Маріуполь. Донецька область

МІСТО ОТРИМАЛО НАЙБІЛЬШИЙ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ БЮДЖЕТ
Завдяки фіскальній децентралізації у міському бюджеті з’явився серйозний позитивний баланс - десятки
мільйонів гривень. Бюджет Маріуполя є профіцитним, що дає можливість виділяти додаткові кошти на розвиток. Місто приваблює інвесторів, активно співпрацює з міжнародними організаціями у сфері покращення
і розвитку інфраструктури. Висока наповнюваність бюджету дозволяє спрямовувати кошти на вирішення
актуальних проблем, що стоять перед громадою, і виконувати програми, спрямовані на перспективний розвиток Маріуполя. Зокрема, за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (без урахування витрат
за рахунок власних надходжень бюджетних установ) профінансовано видатки на придбання техніки для
ремонту доріг - 51,9 млн грн, на придбання трамваїв - 21,6 млн грн, на капремонт житлового фонду - 7,2 млн
грн, на реконструкцію та капремонт бюджетних установ та інших об’єктів - 35,4 млн грн.
Маріупольська міська рада
Голова: Бойченко Вадим Сергійович
пр. Миру ,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
(067) 345-1555; (050) 345-1555 mar.v@dn.gov.ua

м. Суми

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ
Сумська міська рада активно використовує кошти, отримані в рамках бюджетної децентралізації, на
розбудову культурної інфраструктури міста. Одним з таких культурних об’єктів став молодіжний розважальний центр «Романтика», реконструкція якого розпочалася минулого року. Центр почав працювати
понад 30 років тому, а можливість оновити його з’явилася тільки зараз, завдяки реформі з децентралізації.
На весь проект заплановано витратити понад 23 млн грн. Минулого року було витрачено 11 млн грн,
на 2018 рік депутати виділили 7 млн грн. З них вже освоєно половину. На першому поверсі закладу відремонтовано стелі, проводяться роботи з ремонту санвузлів та підлоги. По мірі фінансування буде відремонтовано і другий поверх.
У Центрі працюватимуть різноманітні гуртки, клуби за інтересами, будуть проводитися концерти і навіть спортивні змагання.
Сумська міська рада Голова: Лисенко Олександр Миколайович
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030
(542) 700-560 inform@smr.gov.ua
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Полянська ОТГ. Закарпатська область

ГРОМАДА – ЛІДЕР З ЗАЛУЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ В ОБЛАСТІ
Чисельність населення Полянської ОТГ складає близько 7,7 тис. осіб. Завдяки добре організованій роботі та співпраці з місцевим бізнесом у 2017 році Полянська ОТГ посіла перше місце в рейтингу за туристичним збором в області. Більше коштів не зібрав жоден район чи навіть місто обласного значення.
У 2017 році до місцевих бюджетів Закарпатської області надійшло від туристичного збору 2,9 млн грн.
20% туристичного збору належить бюджету Полянської об’єднаної територіальної громади.
За цим показником Закарпаття посіло п’яту позицію в Україні після м. Київ (16,4 млн грн), Львівської обл.
(10,7 млн грн), Одеської обл. (9,0 млн грн) та Івано-Франківської обл. (3,0 млн грн).
Особливістю сплати туристичного збору є те, що податкові агенти роблять це під час надання послуг, пов’язаних
з тимчасовим проживанням. Плата ця є невеликою та необтяжливою. Водночас для місцевого бюджету ці надходження потрібні, адже сумлінний платник податків – це запорука успішного розвитку громади, нові угоди, інвестиції,
оновлене виробництво, а відповідно, і черговий крок до розв’язання соціальних та економічних проблем.
Полянська сільська ОТГ Голова: Дрогобецький Іван Іванович
вул. Духновича, 63, с. Поляна, Закарпатська обл., 89313
(3133) 7-45-22 sr_polyna@ukr.net

Зеленопідська ОТГ. Херсонська область

ОБРОБКА ЗЕМЕЛЬ НАРОЩУЄ ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ ГРОМАДИ
До об’єднання Зеленопідської громади її бюджет складав 17 млн грн. Після створення ОТГ він зріс до 46
млн грн, з яких власні надходження – 26 млн грн.
Місцевий бюджет, головним чином, наповнюється за рахунок земельного та прибуткового податку. На
території громади обробляється 26 тис. га землі, на 10 тис. га землі зрощуються. Це потенціал, який формує дохідну частину бюджету Зеленопідської ОТГ.
За рахунок місцевого бюджету в громаді активно розвиваються освітня та медична сфери, покращується якість послуг ЖКГ, зокрема, майже всі населені пункти мають вуличне освітлення, а також утримується
підрозділ пожежної охорони.
Зеленопідська сільська ОТГ Голова: Лобунько Галина Павлівна
вул. Миру, 12, смт Зелений Під, Херсонська обл., 74853
(5536) 9-01-30, 9-01-98 cperekop@ukr.net
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Верхнянська ОТГ. Івано-Франківська область

ГРОМАДА РОЗВИВАЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ УМІЛОМУ ГОСПОДАРЮВАННЮ
Після створення ОТГ бюджет громади зріс у 10 разів. Раніше на всі 12 населених пунктів він становив 4 млн грн.,
а тепер – 40 млн грн.
Ці кошти спрямовано на ремонт доріг, будівництво водогону, капітальний ремонт шкіл, дитсадків та
амбулаторій. Здійснено капітальний ремонт в амбулаторії села Довгий Войнилів, відремонтувано ФАПи
та проведно опалення, закуплено медтехніку та сумки для медикаментів. В усіх населених пунктах встановлено вуличне освітлення. При сільраді запрацювали центр соціальних служб для молоді, територіальний центр допомоги самотнім громадянам, центр надання адміністративних послуг і комунальне підприємство «Верхнянський господар». У Верхнянській школі проведено енергоефективну модернізацію будівлі, у
Станьківській – облаштовано новенький спортивний майданчик.
У селах громади встановлено міні-електростанції. У селі Негівці – на Народному домі. Сонячні панелі,
придбані за кошти місцевого бюджету, допоможуть обігріти заклад. Схожа міні-електростанція влаштована на даху школи в селі Станькова.
Верхнянська сільська ОТГ Голова: Філіпович Микола Олексійович
вул. Шевченка, 72, с. Верхня, Івано-Франківська обл., 77324
(3472) 9-35-23

Тавричанська ОТГ. Херсонська область

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ ФОРМУЮТЬ МІСЦЕВІ ПІДПРИЄМСТВА

За рік після утворення Тавричанська сільська об’єднана територіальна громада стала першою за доходами серед ОТГ в області та 21 в Україні за даними оцінювання фінансової спроможності громад за 2017
рік, проведеного Мінрегіоном. У 2017 році загальний бюджет громади склав понад 45 млн грн. Власних
доходів було отримано понад 29 млн грн, субвенцій та дотацій – 16, 6 млн. грн, а забезпеченість на одного
жителя становила 6,5 тис. грн. Головне джерело наповнення бюджету – це податок на доходи від фізичних
осіб, його отримано понад 27 млн грн, а також плата за землю.
Підприємства, які працюють в громаді, працевлаштовують селян виключно офіційно. Державне дослідне
господарство «Асканійське», ТОВ «Агробізнес» та «Продексім» працюють легально, тому податки до бюджету надходять вчасно і у достатній кількості. Більшість керівників підприємств – це депутати громади, члени
бюджетної комісії, вони щодня бачать на що витрачаються їхні податки, сплачені до бюджету ОТГ.
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Тавричанська сільська ОТГ Голова: Гречка Юрій Анатолійович
вул.Соборна, 26, с. Тавричанка, Херсонська обл., 74862
(5536) 9-12-89 tavry4anska_silska_rada2@ukr.net
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м. Хуст. Закарпатська область

ЖИТЕЛІ ВІДЧУВАЮТЬ ПЕРЕВАГИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Місто Хуст успішно використовує можливості фінансової децентралізації. У 2017 році з бюджету розвитку міста на важливі проекти спрямовано 46,1 млн грн видатків, це майже вдвічі більше у порівнянні з
2014 роком (23,8 млн грн). Зокрема, 18,9 млн грн направлено на утримання та розвиток доріг, 14 млн грн
– на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію закладів освіти, охорони здоров’я та ЖКГ, 8,2 млн
грн – на будівництво та реконструкцію міського водопроводу, каналізаційних мереж, капітальний ремонт
мережі вуличного освітлення. Вагомим чинником забезпечення розвитку місцевих бюджетів стали кошти Державного фонду регіонального розвитку і субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів.
ДФРР у 2017 році профінансував 5 проектів на суму 11,7 млн грн: реконструкція стадіону «Карпати» та
капремонт його адмінбудинку, реконструкція під НВК Кірешської школи, капремонт системи опалення та
заміна вікон дитсадку №4 «Пролісок», створення Центру надання адміністративних послуг на місці колишніх гаражів Хустської міськради. За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний
розвиток, яка минулого року становила 31,5 млн грн, здійснено капремонт вулиці І. Франка (10 млн грн)
та реконструкцію стадіону «Карпати» (15,6 млн грн).
Хустська міська рада Голова: Кащук Володимир Павлович
вул. 900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська обл. 90400
(3142) 5-14-12 info@khust-miskrada.gov.ua

Стеблівська ОТГ. Черкаська область

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ ЗРІС УДВІЧІ
Створена у 2016 році Стеблівська селищна громада отримала можливість самостійно розпоряджатися
коштами, а бюджет виріс до 33 млн грн, що вдвічі більше, ніж до об’єднання. Кошти між селами громада
ділить по-справедливому – розраховує суму на кожного жителя.
Селяни вже відчули позитивні зрушення. Школа у селі Дацьки фінансується завдяки бюджету ОТГ і
отримала сучасну оргтехніку. Новий ремонт зроблено у будинку культури села Яблунівка. Також громада
відбудовує клуби, ремонтує мости та оновлює амбулаторії. Загалом виділено 500 тис. грн на дороги, 200
тис. грн - на вуличне освітлення та поточні ремонти установ соціальної сфери.
Стеблівська селищна ОТГ Голова: Данільченко Олексій Володимирович
вул. Партизанська, 4, смт. Стеблів, Черкаська обл., 19451
(4735) 5-90-90 steblivsr@ukr.net
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Новопсковська ОТГ. Луганська область

«БЮДЖЕТ УЧАСТІ»

Власний бюджет Новопсковської громади у 2017 році склав понад 26 млн грн, від держави у вигляді
субвенцій надійшло ще понад 20 млн грн. З бюджету громади було виділено 1 млн грн на реалізацію проектів, які надійшли від жителів, з розрахунку 100 тис. грн на один проект. Було подано 11 проектів, які в
основному були направлені на благоустрій прибудинкової території, облаштування дитячих та спортивних майданчиків тощо. Також за ініціативи членів громади у Новопскові створено сучасний парк, де було
встановлено дерев’яні лавочки, спортивні тренажери, облаштовано дитячий ігровий майданчик, покладено тротуарні доріжки, забезпечено освітлення та відеоспостереження.
У 2018 році на програму «Бюджет участі» в громаді знову виділено 1 млн грн, але умови змінилися:
громадяни мають внести власні гроші, не менше 5% від вартості проекту.
Новопсковська селищна ОТГ Голова: Гаєв Вадим Вікторович
вул. Шкільна, 3, смт Новопсков, Луганська обл., 92302
(6463) 2-18-40 info@novopskovrada.gov.ua

Іванівська ОТГ. Чернігівська область

ЗБІЛЬШЕНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Завдяки об’єднанню 12 сіл в одну громаду суттєво зріс місцевий бюджет і, відповідно, можливості громади фінансувати соціально-важливі проекти вже у перший рік діяльності.
Так за кошти бюджету громади у 2017 році: в Іванівській школі замінено покрівлю та встановлено енергозберігаючі вікна у шкільній їдальні; у Ягідному у сільській школі облаштовано внутрішній туалет та зроблено капітальний ремонт дитячого садка; у Ладинській і Количівській сільських школах встановлено
енергозберігаючі вікна та двері. На початку 2018 року в Ягідному зусиллями громади відкрили нову групу
в дитсадку, що без об’єднання було б неможливо: адже жодна сільрада старого зразка за попередні роки
не відкрила нової групи. Також у громаді розроблені транспортні маршрути для підвезення дітей і вчителів до шкіл і садків. Парк шкільних автобусів наприкінці минулого року поповнився новим автобусом,
придбаним за кошти субвенції з Державного бюджету на задах співфінансування з бюджету громади в
обсязі 1,6 млн грн. Для надання медичних послуг жителям громади відремонтовано сільські фельдшерсько-акушерські пункти та вирішено питання з їх обігрівом, придбано обладнання.
Іванівська сільська ОТГ Голова: Гарус Сергій Іванович
вул. Дружби, буд. 33 б с. Іванівка, Чернігівська обл., 15562
(4626) 8-83-42 ivanivska_silska_rada@ukr.net
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Клесівська ОТГ. Рівненська область

ФІНАНСОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ГРОМАДИ

Клесівська ОТГ – це єдина в області громада, яка не отримує з державного бюджету базової дотації та не
віддає до держбюджету реверсної. Річний обсяг бюджету рад, що об’єдналися, становив у 2015 році майже 11
млн грн, а у 2017 – вже 64 млн грн. Щоправда, у 2015 році до бюджетів рад не надходили освітня та медична
субвенції і додаткова дотація з державного бюджету, оскільки заклади освіти та охорони здоров’я утримувалися з районного бюджету. Питома вага власних доходів у загальному обсязі бюджету громади становить 44,2 %.
85 % коштів, що надходять до бюджету ОТГ, першочергово направляються на фінансування захищених
статей видатків – виплата заробітних плат працівникам бюджетних установ, придбання медикаментів,
продуктів харчування, розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, виплату допомог тощо.
За 2016-2017 роки Клесівська ОТГ отримала від держави на формування інфраструктури 13 млн грн і
підготувала 18 проектів.
Громада за власні кошти утримує 6 дошкільних закладів, 5 бібліотек, спортивну та музичну школи, провела енергомодернізацію Клесівського ліцею, відремонтувала школу.
За рахунок бюджету громади для комунального підприємства «Клесівводоканал» придбано сміттєвоз,
трансформатор і генератор, грейдер та устаткування для ямкового ремонту доріг. Загалом за два роки на зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства спрямовано близько 6 млн грн.
Клесівська селищна ОТГ
Голова: Гриник Василь Федорович
вул. Свободи, 10, смт Клесів, Рівненська обл., 34550
(3655) 5-03-50 klesiv_sarny@ukr.net

Якушинецька ОТГ. Вінницька область

ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
У 2017 році бюджет громади з населенням 14 тис. людей склав 17 млн грн, не враховуючи субвенцій
на освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Протягом 2017 року в ОТГ проведено капітальний ремонт 26
вулиць, створено Муніципальну поліцію та опалювальний пункт при ДНЗ «Малятко» у с. Майдан, загальною вартістю 218 тис. грн, відкрито нову пожежну частину та організовано роздільне сортування сміття.
На 2018 рік об’єднаний бюджет громади складає майже 40 млн грн.
Якушинецька сільська ОТГ Голова: Романюк Василь Станіславович
вул. Новоселів, 1, с. Якушинці, Вінницька обл., 123222
(4325) 6-75-19, 6-75-14 yakushinecka-rada@ukr.net
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МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Тульчинська ОТГ. Вінницька область

КУЛЬТУРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ ГРОМАДИ
На території ОТГ розташовані відомі пам’ятки архітектури - Палац Потоцьких («Подільський Версаль»),
Будинок декабристів, Музей-садиба видатного композитора Миколи Леонтовича, Суворовські казарми та
багато інших культових споруд. Багатогранна історична спадщина створила передумови для приваблення
великої кількості гостей і туристів та, відповідно, культурно-економічного розвитку громади.
У 2017 році Тульчинська ОТГ взяла участь в конкурсі Міністерства культури України «Малі міста – великі
враження», в якому отримала перемогу із проектом «Леонтович Арт квартал». Цей Проект допоміг трансформувати простір міста - в його рамках була створена галерея під відкритим небом. З 15 квітня по 30
травня 2018 року Тульчин перетворився на велику майстерню, де збирались митці зі всіх регіонів України.
Проект працював у трьох компонентах: Стінопис - ревіталізація фасадів сучасних будинків; Вуличні інсталяції -ревіталізація просторів, прилеглих до комерційних та соціальних об’єктів; Просторова інсталяція «Мелодія пісні Щедрик».
Тульчинська міська рада спільно з Інститутом культурної політики ініціювала акцію «Меридіан Щедрик»,
до якої можуть приєднатися всі бажаючи, та підписала угоду про співпрацю з містом Покровськ Донецької
області, в якому у 1904-1908 роках творив Микола Леонтович.
Міжнародний фестиваль під відкритим небом «OperaFest Tulchyn» на території Палацу Потоцьких, започаткований у 2017 році, цього року проводився 8-10 червня. Цей захід виходить за рамки стандартів проведення культурних проектів в Україні, об’єднуючи соціальний аспект - вплив на формування громади, туристичний бізнес, інфраструктурну складову, видовищність та ексклюзивність контенту. Фестиваль набув
надзвичайно широкого резонансу як серед професіоналів, так і поціновувачів оперного мистецтва.
Тульчинська міська ОТГ Голова: Весняний Валерій Михайлович
вул. М. Леонтовича, 1, м. Тульчин, Вінницька обл., 23600
(4335) 2-22-40 radatulchin@gmail.com
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Наркевицька ОТГ. Хмельницька область

МУНІЦИПАЛЬНА ПЕКАРНЯ

На базі Наркевицького комбінату комунальних підприємств громада створила новий підрозділ – муніципальну пекарню на 5 робочих місць.
Під виробництво преоблаштовано частину приміщення старої школи у селі Наркевичі, яка була закрита
ще до утворення ОТГ. Близько 250 тис.грн, необхідних на ремонт, отримано у вигляді субвенції з державного бюджету. На обладнання виробництва витрачено 700 тис.грн, з яких 50% – кошти міжнародної технічної допомоги з ЄС, 50% – кошти місцевого бюджету.
Вироби пекарні реалізуються для комунальних закладів громади. З часом планується облаштування торгових точок в обласному центрі, вартість буханця з пекарні громади в середньому на 2 грн менша.
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

Вижницька ОТГ. Чернівецька область

«ВОРОТА В КАРПАТИ» - ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДИ
Вижницька об’єднана територіальна громада, що розташована у передгір’ї Карпат, визначила розвиток
«зеленого» туризму стратегічним пріоритетом.
З метою активізації цього напрямку у громаді було створено туристично-інформаційний центру «Ворота в Карпати».
Центр покликаний обслуговувати власників садиб та надавати інформаційну підтримку туристам, що
приїжджають у громаду: консультації, допомогу у розміщенні, організації дозвілля та сімейного відпочинку, створення умов для людей з інвалідністю. Окрім того, Центр займається промоцією Вижницької ОТГ
як громади з «зеленим» туризмом. Працівники закладу братимуть участь у міжнародних виставках та
конференціях, на яких презентуватимуть туристичні можливості своєї громади.
У результаті діяльності Центру власники «зелених» садиб зможуть координувати свою роботу, а туристична галузь ОТГ отримає нові можливості, що сприятиме створенню додаткових робочих місць та
збільшенню надходжень до бюджету громади.
Вижницька міська ОТГ Голова: Чепіль Олексій Георгійович
вул. Українська, 34, м. Вижниця, Чернівецька обл., 59200
(3730) 2-13-57 oﬀice@vnmiscrada.gov.ua
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Барська ОТГ. Вінницька область

ГРОМАДА САМОСТІЙНО ВИРОБЛЯЄ ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ
ТА БІОПАЛИВО
Барська ОТГ, яка утворилася у 2016 році, демонструє чудовий приклад розвитку та надихає своїх жителів на активну і продуктивну роботу.
Комунальне підприємство «Бар-благоустрій» на території громади розпочало виготовлення тротуарної плитки.
Кошти для закупівлі необхідних матеріалів виділено з місцевого бюджету. Це означає, що місто не лише
зможе забезпечувати власними ресурсами благоустрій та створить нові робочі місця, а й згодом зможе
продавати свої вироби іншим громадам.
Також для благоустрою та економного використання ресурсів міська рада виділила кошти на придбання
навісного обладнання для обрізки дерев. Подрібнювач гілок нарізає шматочками будь-яку деревину діаметром до 10 см та перетворює об’ємне гілля на готове до використання паливо для твердопаливних котлів.
Барська міська ОТГ Голова: Цицюрський Артур Анатолійович
вул. Героїв Майдану, 6, м. Бар, Вінницька обл., 23000
(4341) 2-25-88, 2-25-32 bar_miska_rada@ukr.net

Бугринська ОТГ. Рівненська область

ВИРОБНИЦТВО ПЕЛЕТІВ І БРИКЕТІВ

На комунальному підприємстві «Бугринський добробут» введено в дію сучасну лінію з виробництва
пелетів і брикетів. Реалізувати проект, який розроблявся з 2016 року, вдалося у 2018 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Загалом кошторис проекту складає 4 млн грн, з яких 3,6 млн грн
– кошти ДФРР, 400 тис. грн – кошти місцевого бюджету. Передбачений термін окупності інвестицій – 5
років, строк роботи обладнання без капітального ремонту – 8 років.
Для виготовлення пелет та брикетів буде використовуватися деревина, солома, відсів соняшника, тирса тощо. Лінія працює за безвідходною технологією і здатна переробити у день 0,5-0,7 т сировини.
Надалі громада планує перевести на твердопаливне опалення усі комунальні заклади та бюджетні
установи.
Бугринська сільська ОТГ Голова: Пилипчук Сергій Костянтинович
вул.Перемоги 1, с.Бугрин, Рівненська обл., 35442
(3650) 4-21-81, 4-21-94
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Станіславська ОТГ. Херсонська область

ІНВЕСТОР ВІДКРИВ ПІДПРИЄМСТВО І СТВОРИВ НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ
У Станіславській громаді ТОВ «AneLes» запустило потужне підприємство легкої промисловості, яке спеціалізується на пошитті корпоративного одягу. За кількістю працівників воно одне з найбільших на території ОТГ – у цеху працюють 22 робітниці.
Від кількості офіційно працевлаштованих осіб та від розміру прибутку фірми залежатимуть відрахування до
місцевого бюджету. Тому і підприємство, і громада зацікавлені в отриманні якомога більшого обсягу замовлень.
Підприємство запрошує всіх бажаючих на роботу і готове навчати людей, які не мають спеціальної
освіти. Після навчання будуть видаватися підтверджуючі документи. Для селян це гарний шанс здобути
стабільну роботу, не виїжджаючи за межі ОТГ.
Станіславська сільська ОТГ Голова: Желуденко Володимир Володимирович
вул. Свободи, 15, с. Станіслав, Херсонська обл., 75051
(5547) 5-32-67, 5-32-47 stanislav_sr@meta.ua

Любарська ОТГ. Житомирська область

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ З ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ
У селі Велика Волиця, яке входить до складу Любарської ОТГ, у приміщенні колишньої амбулаторії буде
розміщено підприємство з виробництва взуття. Це – результат роботи відділу економічного розвитку та
інвестицій. Фахівці проаналізували інвестиційну спроможність громади та запропонували способи її підвищення.
Директор з технічних питань італійського підприємства РІФ1 Луїджо Боніні зацікавився відкриттям цеху
із виготовлення взуття на території Любарської громади.
Цех робитиме взуття для всіх вікових груп із використанням сучасних технологій та екологічно чистих
матеріалів. Реалізація цього проекту забезпечить створення нових робочих місць та збільшить надходження до місцевого бюджету.
Любарська селищна ОТГ Голова: Герасимчук Володимир Миколайович
вул. Незалежності, 38, смт Любар, Житомирська обл., 13101
(4147) 2-14-67, 2-14-52 liubar.hromada@gmail.com
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Грабовецька ОТГ. Львівська область

ГРОМАДА РОЗРОБИЛА ІНВЕСТИЦІЙНУ КАРТУ
Протягом 2017 року для кожного з шести населених пунктів, які входять до складу громади, було розроблено плани земельно-господарського устрою. Це дозволило обґрунтувати використання земель та
виявити незадіяні ділянки, які можна використати під інвестиційні проекти. Напрямки використання ділянок були передбачені генеральними планами населених пунктів, розробленими у 2016 році. В результаті
проведення інвентаризації земель було сформовано перелік інвестиційно привабливих земельних ділянок та оформлено їх як інвестиційні карти.
Усього на карті є 11 інвестиційних пропозицій: земельні ділянки для вирощування та переробки енергокультур; вирощування плантаційних лісових культур; ведення тваринницько-промислового господарства;
розміщення виробничо-промислових, складських, логістичних об’єктів; розміщення виробничої зони; будівництва сонячної електростанції; котеджної забудови.
Свій інвестиційний потенціал Грабовецька ОТГ презентувала на Форумі презентацій-запитів для інвесторів від ОТГ на виставці «АгроТехніка-2018».
Керівництво та жителі громади сподіваються, що інвестиційна карта допоможе знайти інвесторів та
бізнес-партнерів.
Грабовецька сільська ОТГ Голова: Барабаш Богдан Володимирович
вул. Лопатинського, 121, с. Грабовець, Львівська обл., 82435
(3245) 6-71-98 mfu13_35@ﬁn.loda.gov.ua
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Великоандрусівська ОТГ. Кіровоградська область

НОВА КОТЕЛЬНЯ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ
У Великоандрусівській ОТГ вперше в Україні встановлено шведську котельню для забезпечення теплом
сільської школи.
Приміщення опорного навчального закладу, де навчається близько 300 учнів громади, і яке має площу
2,5 тис. кв. м, раніше опалювалося дровами. Повну реконструкцію системи опалення школи проведено за
рекордні сім днів – демонтовано старе обладнання та встановлено 90 сучасних радіаторів. Також змонтовано два циркуляційні насоси котельні, 6 теплових насосів «Осtopus» системи IS120, 18 зовнішніх блоків
(випарників) теплових насосів. Нова система опалення управляється дистанційно та надсилає на пульт
керування (яким може стати звичайний смартфон) відомості про стан роботи насосів та температуру у
приміщенні.
Шведська опалювальна система є екологічною та економічною, вона працює за принципом холодильника, але у зворотному напрямку: теплові насоси не виробляють тепло, а перекачують його з вулиці всередину. Споживає система у чотири рази менше електроенергії, ніж аналогічна електрична.
Зберегти тепло всередині приміщення дозволяють повністю замінені на енергоощадні 28 вікон. Усі технології відповідають найвищим європейським стандартам.
Здійснити такий проект Великоандрусівській ОТГ вдалося виключно завдяки децентралізації. В результаті об’єднання громада отримала збільшений фінансовий ресурс і має усі повноваження, щоб самостійно
приймати рішення щодо реалізації проектів.
Вартість нової котельні склала майже 4 млн грн, кошти отримано з субвенції державного бюджету на
розвиток інфраструктури ОТГ.
Великоандрусівська сільська ОТГ Голова: Іващенко Ніна Іванівна
вул. Центральна, 43, с. Велика Андрусівка, Кіровоградська обл., 27520
(5236) 5-05-25 public@v-andrusivka.gov.ua

17

м. Марганець. Дніпропетровська область

ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ З АЛЬТЕНАТИВНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Місто відмовилось від центрального опалення, його жителі перейшли на індивідуальні котли, а комунальні об’єкти – на опалення пелетами. Для теплозабезпечення бюджетних установ було споруджено
шість твердопаливних котелень, сумарна потужність яких складає 16 МВт. Пелети для них виготовляються
із соняшникового лушпиння. Отже, замість дороговартісного імпортного газу для обігріву використовується дешева місцева сировина.
Окрім того, у місті прокладено 4,3 км нових труб, укріплено 6,2 км електромереж, реконструйовано 9
трансформаторних підстанцій. Вже дві зими поспіль працювали нові котельні. Завдяки новому паливу
місто економить близько 3 млн куб. м газу на рік.
Марганецька міська рада Голова: Жадько Олена Анатоліївна
вул. Єдності, 29-а, м. Марганець, Дніпропетровська обл., 53407
(5665) 2-20-17 mgik@ukrpost.ua

Шахівська ОТГ. Донецька область

УНІКАЛЬНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ЕКОНОМИТЬ КОШТИ ГРОМАДИ
У грудні 2017 року в Шахівській об’єднаній територіальній громаді почала роботу гібридна електростанція з
панеллю сонячних батарей. Кошти на проект було виділено з місцевого бюджету. 32 сонячні панелі українського
виробництва громада придбала за 1,7 млн грн. Електростанція розміщена біля Центру безпеки Шахівської ОТГ.
Станція встановлена без фундаменту, на геошурупах. Її переваги: швидка установка, декілька діб автономної роботи, дистанційне обслуговування та управління. З часом громада планує перевести всі комунальні підприємства та адміністративні будівлі на сонячну енергетику.
Шахівська селищна ОТГ Голова: Кучеріненко Володимир Миколайович
вул. М.Ф.Чернявського, 14, с. Шахове, Добропільський р-н, Донецька обл., 85050
(6277) 9-11-81 oktyabr_sovet@meta.ua
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Музиківська ОТГ. Херсонська область

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ
Східненська загальноосвітня школа, яка розташована на території Музиківської ОТГ, переходить на
опалення із використанням альтернативних джерел енергії.
За кошти, які виділила сільська рада, проведено реконструкцію котельні – поряд з газовими котлами
встановлено твердопаливні. Також придбано генератор для забезпечення роботи котлів у випадку відключення електроенергії. Після завершення реконструкції відбувся пробний запуск нових котлів. Крім того,
заклад забезпечено паливними брикетами.
Музиківська сільська ОТГ Голова: Лейбзон Савелій Нолєвич
вул. 40-річчя Перемоги, 35, с. Музиківка, Херсонська обл., 75023
(5547) 5-63-86 muz-rada@meta.ua

Шполянська ОТГ. Черкаська область

РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Рада об’єднаної територіальної громади надала в оренду приватному підприємству земельну ділянку
площею 10 га для будівництва, експлуатації, обслуговування енергогенеруючих установок. На цих землях
раніше розміщувалися поля фільтрації цукрового заводу. Тепер тут будуть встановлені сонячні батареї.
Планується, що до бюджету громади будуть надходити додаткові кошти за оренду землі. Окрім того,
підвищення енергоефективності та розвиток альтернативної енергетики є дуже важливим напрямком,
передбаченим Стратегічним планом розвитку Шполянської ОТГ.
Шполянська міська ОТГ Голова: Кравченко Сергій Володимирович
вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаська обл., 20600
(4741) 5-25-75 shpola-rada@ukr.net
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Веселівська ОТГ. Запорізька область

ПІВМІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАПУСК СОНЯЧНОЇ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
На місці звалища у селищі Веселе працює нова сонячна електростанція. Інвестори вклали у будівництво
«СЕС Солар Парк Веселе» 16 млн євро. Сприяння місцевої влади в оформленні документів та підготовці
земельної ділянки стало чинником успішності проекту.
СЕС потужністю 16 МВт була збудована дуже швидко: монтаж почався у вересні 2017 року, а у березні
2018 року електростанція запрацювала.
В результаті громада отримала 22 нових робочих місця та збільшені надходження до місцевого бюджету
(зокрема, плата за оренду 20 га землі). Керівництво ОТГ прогнозує, що інвестиції окупляться через 5 років.
Веселівська селищна ОТГ Голова: Кіяшко Петро Миколайович
вул. Центральна, 162, смт Веселе, Запорізька область, 72202
(6136) 2-14-46 vesele_rada@ukr.net

Люблинська ОТГ. Волинська область

ГРОМАДА ЗАПРОВАДИЛА ПОВОРОТНУ ДОПОМОГУ НА ЗАХОДИ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Люблинецька ОТГ першою на Волині запровадила «револьверний фонд» - поворотну фінансову позику
на впровадження заходів з енергоефективності в індивідуальних присадибних господарствах. Рішенням
ради громади на «револьверний фонд» виділено поки 10 тис. грн, але щороку сума буде збільшуватися.
Перший результат діяльності фонду: у приватній садибі встановлено сонячну електростанцію на 30 КВт.
Про переваги «револьверного фонду» розповіла голова ОТГ Наталія Сіховська: «Селищна рада затвердила Програму впровадження заходів з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії у приватних житлових будинках садибного типу на 2018-2020 роки. Відповідно, на її реалізацію виділено грошовий фонд. Рада передає кошти на комунальне підприємство, а воно, в свою чергу, підписує договір з
фізичною особою. Повернення коштів, залежно від можливостей заявника, можна розбити на рік, на три
роки і максимальний термін для повернення — п’ять років. Єдине, що сплачує позичальник за договором
комунальному підприємству, це 3% від суми позики на покриття адміністративних витрат».
Люблинецька селищна ОТГ Голова: Сіховська Наталія Миколаївна
вул. Незалежності, буд. 51, смт Люблинець, Волинська обл., 45034
(3352) 56-5-62 liublynec@gmail.com
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Лохвицька ОТГ. Полтавська область

ПРОЕКТ З РАЦІОНАЛЬНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ
Громада продовжує поетапну реалізацію проекту міжмуніципального співробітництва за підтримки міжнародного донора. Вже побудовано понад половину із 33 запланованих критих контейнерних майданчиків
біля багатоквартирних будинків, закуплено 1000 індивідуальних контейнерів, а також 10 великогабаритних
сміттєвих баків. На контейнерних майданчиках біля багатоповерхівок передбачене місце для встановлення
спеціальних баків для роздільного збирання побутових відходів: пластика, скла, паперу тощо.
Наступним етапом реалізації проекту стане придбання сміттєвоза із верхнім завантаженням. Третій
етап – реконструкція полігону для твердих побутових відходів та встановлення сортувальної станції.
Лохвицька міська ОТГ Голова: Радько Віктор Іванович
вул. Перемоги,19, м. Лохвиця, Полтавська обл., 37200
(5356) 3-18-49 lohvitsa_miskrada@ukr.net

м. Малин. Житомирська область

АСФАЛЬТНИЙ МІНІ-ЗАВОД НА КОЛЕСАХ РЕМОНТУЄ ДОРОГИ ТА
ЕКОНОМИТЬ БЮДЖЕТНІ КОШТИ
У 2016 році за кошти міського бюджету було придбано нову комунальну техніку –рециклер (асфальтний
завод для поточного ремонту доріг). За допомогою цього устаткування працівники КП «Малин» у 2017
році провели ямковий ремонт дорожнього покриття. Вартість ремонту 1 кв. м асфальтового покриття
сумішшю, виготовлену рециклером, складає 264,5 грн, а вартість ремонту закупленим асфальтом – 340
грн. Тобто, економія на кожному квадратному метрі складає 75,5 грн.
Малинська міська рада Голова: Шостак Олексій Григорович
пл. Соборна, 6а, м. Малин, Житомирська обл., 11601
(4133) 5-33-63 mradazv@ukr.net
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Мельниківська ОТГ. Вінницька область

ВЕЛИКІ УСПІХИ МАЛЕНЬКИХ СІЛ
Мельниківська територіальна громада об’єднала три села: Ометинці, Червоне та Мельниківці. Тут проживає найменше людей з усіх ОТГ Вінницької області.
Об’єднавшись, жителі сіл почали активно працювати над покращенням життя своєї громади. Минулого
року в Ометинцях було відкрито дитячий садок «Пролісок», садочка там не було 17 років. Тут же, в Ометинцях, було реалізовано проект будівництва водогону вартістю 1 млн 490 тис. грн.
У Мельниківцях громада встановила 114 сучасних вуличних ліхтарів, придбала шкільний автобус за 1,75
млн грн і облаштувала чотири автобусних зупинки.
На 2018 рік заплановано провести водогін у село Червоне, а в Мельниківцях – завершити реконструкцію водогону; розпочати ремонт дороги Ометинці - Мельниківці твердим покриттям. Також громада починає сортувати сміття. Для цього виділено земельні ділянки, де встановлять сміттєві баки.
Мельниківська сільська ОТГ Голова: Лесько Олександр Іванович
с. Мельниківці, Вінницька обл., 22860
(4331) 3-73-31 melrada@ukr.net

Глобинська ОТГ. Полтавська область

ЖИТЕЛІ МІСТА І СІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ТРАНСПОРТНИМ СПОЛУЧЕННЯМ
Одна з головних проблем, яка виникла в громаді після об’єднання – це транспортне сполучення населених пунктів з центром ОТГ. Найвіддаленіше село в громаді знаходиться за 22 км від Глобиного – це Бориси, де живуть 470 людей. Довгий час це село було взагалі відірване від транспортного сполучення. Окрім
цього, приватні перевізники ініціювали збільшення вартості проїзду до чи не найдорожчої в області.
Щоб вирішити проблемну ситуацію громада придбала для комунального підприємства «Глобинське» 5
автобусів: 4 «Рути» і 1 «Еталон». У місцевому бюджеті на це було закладено 5 млн грн.
Новий транспорт – це також додаткові робочі місця для ОТГ: з’явилося 9 посад водіїв, механіка, медпрацівника.
Глобинська міська ОТГ Голова: Джусь Станіслав Васильович
вул. Центральна, 285, м. Глобине, Полтавська обл., 39000
(5365) 2-55-40 globino.mr@i.ua
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Веселівська ОТГ. Запорізька область

ГРОМАДА ЕКОНОМИТЬ КОШТИ
ЗАВДЯКИ КОМУНАЛЬНИМ МІНІ-ЗАВОДАМ
Щоб привести дороги у належний стан Веселівська громада придбала за 400 тис. грн міні-завод для вироблення асфальту потужністю 4-5 тон на день. Усе обладнання енергоефективне, тому вартість асфальтового покриття доволі низька і складає не більше 200 грн за кв. м. Тепер громада самостійно виконує
поточний (ямковий) ремонт доріг на своїй території.
Покращувати благоустрій населених пунктів допомагає й лінія з виготовлення тротуарної плитки, яка
також придбана за кошти громади (400 тис. грн). У селах громади будуються тротуари і велодоріжки.
Загалом на обох установках працюють 20 робітників – переважно укладальники бруківки та асфальту. Їх
робота оплачується з місцевого бюджету.
Обладнання обох заводів окупиться протягом року і даватиме прибуток близько 500 тис. грн на рік.
Веселівська селищна ОТГ Голова: Кіяшко Петро Миколайович
вул. Центральна, 162, смт Веселе, Запорізька область, 72202
(6136) 2-14-46 vesele_rada@ukr.net

Теребовлянська ОТГ. Тернопільська область

ОНОВЛЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
На Кровінецькому водозаборі працівники комунального підприємства «Теребовля» провели заміну
труб для подачі питної води. Старі відпрацьовані металеві труби було змінено на сучасні поліетиленові,
які є стійкішими до корозії та витримують значно більший тиск.
На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Теребовлянська міська рада
виділила близько 300 тис. грн.
Оновлення водопровідної мережі триватиме і надалі, оскільки якісна питна вода є однією з найнеобхідніших потреб жителів і пріоритетним завданням для громади.
Теребовлянська міська ОТГ Голова: Поперечний Сергій Іванович
вул. Шевченка, 8, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48100
(3551) 2-14-62 miska_rada_terebovlya@ukr.net
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Широківська ОТГ. Запорізька область

У ГРОМАДІ ПРАЦЮЄ «ШЕРИФ» З БЛАГОУСТРОЮ
Широківська сільська рада схвалила «Правила благоустрою» – документ, що закріплює комплекс норм
і правил, обов’язкових до виконання усіма жителями та суб’єктами господарської діяльності у населених
пунктах громади. Головна мета – окреслити конкретні і зрозумілі межі відповідальності кожного господаря, підприємця і жителя за свою територію. Для контролю виконання цих вимог в Широківській ОТГ
запроваджено посаду інспектора з благоустрою. Його робота не лише карати чи накладати штрафи. Головне завдання «шерифа» з благоустрою – ведення діалогу з жителями для інформування про положення
Правил і обов’язок їх дотримуватися.
Підприємці зобов’язані тримати у порядку прилеглу територію і зелену зону. Власники індивідуальних
житлових будинків мають забезпечити порядок і чистоту на території від дому до дороги.
Правилами визначено порушення, за які інспекція з благоустрою має карати суворо, це – стихійні сміттєзвалища. По всій території громади встановлюються спеціальні інформаційні дошки з попередженням
про заборону звалення сміття у несанкціонованих місцях та штраф у розмірі 1360 грн за таке порушення.
Одночасно зі схваленням Правил КП «Благводсервіс» розпочало розміщення баків, з яких сміття вивозитиметься централізовано.
Жителі Широківської громади переконані, що поява «шерифа» з благоустрою дозволить суттєво поліпшити зовнішній вигляд і порядок на території ОТГ.
Широківська сільська ОТГ Голова: Коротенко Денис Олександрович
с. Широке, Запорізька обл., 70413
(6122) 3-14-25 shyroke.otg@gmail.com
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Рукшинська ОТГ. Чернівецька область

СІЛЬСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ПРАЦЮЄ В ОНОВЛЕНОМУ ПРИМІЩЕННІ
Створення об’єднаної громади та бюджетна децентралізація дали можливість провести якісні зміни у
сфері охорони здоров’я. Тепер у громаді функціонує оновлена амбулаторія загальної практики сімейної
медицини. Заклад, який працював з 1954 року, періодично ремонтувався, але потребував серйозної модернізації.
Капітальний ремонт приміщення було проведено за кошти субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ у розмірі 1 млн 232 тис. грн. Зокрема, здійснено перекриття даху, заміну підлоги, вікон та дверей на енергозберігаючі. У 2017 залишок коштів медичної субвенції - 311 тис. грн - спрямовано на утеплення будівлі, оброблення стін, облаштування сходів та фундаменту, пандуса. 218 тис. грн
фінансової допомоги, наданої місцевими підприємцями, спрямовано на внутрішній ремонт приміщення.
В амбулаторії, де працює 8 фахівців, функціонує денний стаціонар на 4 ліжка. Для установи придбано
кардіограф, 6 нових ліжок, меблі, сантехніку, холодильник, комп’ютер, постільну білизну, бойлер, проведено гарячу та холодну воду. Відтак жителі ОТГ зможуть отримувати якісні медичні послуги в комфортних
умовах, не покидаючи територію громади.
Рукшинська сільська ОТГ Голова: Горбатюк Олег Васильович
вул. Головна, 42, с. Рукшин, Чернівецька обл., 60030
(3731) 4-22-10 rukschyn@gmail.com
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Долинська ОТГ. Запорізька область

РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ ТА ЖИТЛО ДЛЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
У 2017 році у громаді було зареєстровано Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Долинської сільради. Центр почав працювати у штатному режимі на початку 2018 року.
До нього входять Розумівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ), Долинська
АЗПСМ, Новослобідська АЗПСМ, Бабурський фельдшерський пункт (ФП), Новозапорізький ФП, Новохортицький ФП, що обслуговують 9 сіл (Долинське, Нове Запоріжжя, Новослобідка, Бабурка, Хортиця, Високогірне, Канцерівка, Розумівка, Нижня Хортиця) з населенням понад 6 тис. осіб. За кошти бюджету громади поступово оновлюється матеріально-технічна база – придбано медичні діагностичні прилади: глюкометри,
пульсосиметри, електрокардіографи, ростоміри, ваги дитячі та дорослі, а також кушетки, медичні сумки, які
укомплектовані всім необхідним для надання первинної медичної допомоги. Також виділено кошти для придбання комп’ютерної техніки та проведення мережі Інтернет для зв’язку між медичними закладами, що
сприятиме створенню електронного реєстру пацієнтів. Однак з медичними кадрами у громади є проблема – не вистачає сімейних лікарів та медсестер. Щоб залучити медпрацівників до роботи у сільській місцевості рада громади прийняла рішення про виділення 340 тис. грн на придбання квартир для сімейних
лікарів у селах Долинському та Розумівці.
Долинська сільська ОТГ Голова: Федчук Богдан Михайлович
вул. Центральна, 37, с. Долинське, Запорізька обл., 70420
(612) 875-438 dolinskasr@ukr.net

м. Кропивницький. Кіровоградська область

ПРИДБАНО СУЧАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Автопарк закладів охорони здоров’я міста поповнився чотирма санітарними автомобілями.
Авто сконструйовані на базі сертифікованого автомобіля Citroen Jumper та укомплектовані найсучаснішим
обладнанням іноземного та вітчизняного виробництва, необхідним для надання екстреної медичної допомоги
при транспортуванні хворих. Кошти на придбання санітарних автомобілів отримано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 8 млн 400 тис. грн. З бюджету міста на засадах співфінансування виділено 252 тис. грн.
Кропивницька міська рада Голова: Райкович Андрій Павлович
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006
(522) 247-374 kmvk@krmr.gov.ua
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Менська ОТГ. Чернігівська область

ГРОМАДА ПОКРАЩУЄ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СВОЇХ ЖИТЕЛІВ
Завдяки зростанню бюджету громада створила сучасне приймально-діагностичне відділення у районній лікарні. Кожний мешканець, який потребує медичної допомоги, тепер може отримати її якнайшвидше,
не чекаючи на оформлення і «поселення» у відділення.
У новому відділенні працює кабінет прийому хворих. Також тут облаштовано приміщення для очікування
пацієнтів і тих, хто їх супроводжує, оглядову кімнату, маніпуляційний кабінет, операційну для малих хірургічних втручань, палату надання невідкладної медичної допомоги та проведення екстреної діагностики.
Відділення оснащене сучасним медичним устаткуванням, переносним УЗД-апаратом, електрокардіографом, дефібрилятором, наркозним апаратом. Коли хворий перебуває в критичному стані, його відразу,
без оформлення, розмістять у цій палаті і зроблять всі необхідні процедури. Всі роботи з оснащення відділення профінансовано за кошти громади.
Менська міська ОТГ Голова: Примаков Геннадій Анатолійович
вул. Поштова, 7, м. Мена, Чернігівська обл.,15600
(4644) 2-15-41 miskradamena@gmail.com

Музиківська ОТГ. Херсонська область

МОДЕРНІЗОВАНА СІЛЬСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ
У селі Музиківка оновлено стоматологічний кабінет. З місцевого бюджету для цього було виділено понад 300 тис. грн.
Кабінет оснащено на рівні приватних клінік. Також придбано новітній радіовізіограф, він «просвічує»
щелепу пацієнта і виводить зображення на монітор комп’ютера. Його вартість склала майже 100 тис.грн,
У стоматкабінеті працюватиме молода лікар-стоматолог Ірина Маркова. Вона після навчання у Вінниці
повернулася до рідного села.
В майбутньому громада планує реконструювати сільську амбулаторію за кошти місцевого і державного
бюджетів.
Музиківська сільська ОТГ Голова: Лейбзон Савелій Нолєвич
вул.40 років Перемоги, 35, с. Музиківка, Херсонська обл., 75023,
(05547) 33-2-34, 56-3-86 muz-rada@meta.ua
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м. Ірпінь. Київська область

МОДЕРНІЗАЦІЯ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ
Ірпінська центральна лікарня готується до медичної реформи. Зміни, що відбулися тут за останні два
роки, вражають. Найперше, що помітно – кардинально оновлене приймальне відділення: сучасний ремонт, приємне освітлення, зручні місця для очікування. Також відремонтовано травмпункт, операційну,
фізіотерапевтичний кабінет, неврологічне відділення.
Окрім проведення ремонтних робіт, було придбано медичне обладнання та меблі. Зокрема, для УЗД-кабінету закуплено нове устаткування експерт класу. Наступним до ладу заплановано привести кардіологічне відділення.
Ірпінська міська рада Голова: Карплюк Володимир Андрійович
вул. Шевченка, 2-а, м.Ірпінь, Київська область, 08200
(4597) 6-14-07 inform@imr.gov.ua

Шполянська ОТГ. Черкаська область

ЯКІСНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ ГРОМАДИ
У комунальному закладі «Шполянський районний ЦПМСД» встановлено медичну інформаційну систему, яка об’єднала мережу закладів первинної медико-санітарної допомоги. Громада виділила кошти
та придбала 13 комп’ютерів і 13 принтерів. Нова система забезпечує електронний документообіг та надає
можливість пацієнтам і сімейним лікарям укладати електронні декларації на медичне обслуговування.
У Шполянській амбулаторії загальної практики і сімейної медицини громада провела ремонт приміщень для кабінету долікарського огляду та оглядового кабінету. Для цього з бюджету було виділено 80 тис.
грн. Забезпечуючи житлом, громада залучає фахівців для роботи у сільських ФАПах. Так, нещодавно за 89
тис. грн було придбано будинок для фельдшера Кримківського ФАПу.
Шполянська міська ОТГ Голова: Кравченко Сергій Володимирович
вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаська обл., 20600
(4741) 5-25-75 shpola-rada@ukr.net
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Троїцька ОТГ. Луганська область

ЖИТЛО ДЛЯ 12 СІМЕЙ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У Троїцькій ОТГ реконструйовано будівлю допоміжних приміщень під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників. Загальна вартість проекту склала близько 4 млн грн. Роботи здійснено
за кошти ДФРР. Це дозволить забезпечити житлом 12 сімей медичних працівників і вирішити кадрові
питання.
До закладів охорони здоров’я громади належать 17 ФАПів, дві амбулаторії, поліклініка, Троїцьке територіальне медичне об’єднання, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Кількість медперсоналу
недостатня. Тому створення для медичних працівників належних умов праці, забезпечення їх земельними
ділянками, житлом та іншими стимулюючими заходами – важливий напрямок роботи громади.
Троїцька селищна ОТГ Голова: Палагно Демид Петрович
вул. Центральна, 69, смт Троїцьке, Луганська обл., 92100
(6456) 2-18-44, 2-18-54 possovet@tr.lg.ukrtel.net

Тлумацька ОТГ. Івано-Франківська область

ВЛАСНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
У приміщенні центральної районної лікарні відкрито центр первинної медико-санітарної допомоги Тлумацької міської ОТГ. До його складу входять відділення сімейної медицини, амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Бортники, а також фельдшерсько-акушерські пункти наближених сіл.
Заклад надає консультативну допомогу і проводить невідкладні обстеження. Також у Центрі є ліжка
денного стаціонару. У лікувально-профілактичній установі працюють 11 терапевтів, педіатрів та сімейних
лікарів, щодня вони приймають близько трьох десятків хворих. Жителі мають можливість обрати тут сімейного лікаря.
Тлумацька міська ОТГ Голова: Круховський Роман Петрович
вул. Івана Макуха, м. Тлумач, Івано-Франківська обл., 78000
(3479) 2-14-44 tlymachmr@ukr.net
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ОСВІТА
Голобська ОТГ. Волинська область

СТИПЕНДІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: ГРОМАДА РЕФОРМУЄ ОСВІТУ
Голобська селищна ОТГ об’єднала 23 населені пункти. У 2016 році тут було створено опорний освітній заклад
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія», який має чотири школи-філії. На сьогодні в закладі навчається 721 учень. 4 шкільні автобуси доставляють до школи 179 дітей із 20 населених пунктів. Впроваджуючи
у НВК держпрограму «Нова українська школа», громада за власні кошти облаштувала інформативні куточки,
спортивні та навчальні зони. З червня 2017 року тут діє фотолабораторія, для якої з кошти гранту придбано все
обладнання: фотоапарат, фотофони, студійне світло, штативи та фотопринтер. Рада громади схвалила Програму підтримки обдарованої молоді, яка передбачає надання щомісячної стипендії дітям-призерам предметних
олімпіад та одноразову винагороду для їх педагогів. Також проведено термомодернізацію будівлі НВК - використано понад 2 млн грн із ДФРР та кошти громади на засадах співфінансування.
Голобська селищна ОТГ Голова: Гарбарук Сергій Володимирович
вул. Ковельська, 1, смт Голоби, Волинська обл, 45070
(3352) 9-23-42 golobadm@ukr.net

Корюківська ОТГ. Чернігівська область

ГРОМАДА ФОРМУЄ НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Корюківська міська об’єднана територіальна громада проводить комплекс заходів для поліпшення
умов навчання школярів. Опорним закладом визначено Корюківську ЗОШ №1, розпочато проектування
створення на базі цієї школи нового освітнього простору. Орієнтовна вартість проекту – 27 млн грн.
На базі ЗОШ №4 облаштовано інклюзивний клас для дітей з особливими потребами. Крім того, за
кошти міського бюджету відремонтовано фасад і ганок, а на території навчального закладу побудовано
сучасний майданчик для занять з баскетболу, волейболу і тенісу.
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Корюківська міська ОТГ Голова: Ахмедов Ратан Ратанович
вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300
(4657) 2-14-76 koryukivka.rada@gmail.com
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Широківська ОТГ. Запорізька область

ШКІЛЬНА МЕДІАТЕКА
У Петропільському НВК Широківської сільської ОТГ працює сучасний інтерактивний та мультимедійний центр у поєднанні з книжковим фондом для навчання та розвитку школярів.
Громада профінансувала ремонт приміщень та наповнення бібліотечного фонду.
Простір новоствореної медіатеки поділено на 6 осередків, зручні меблі та пуфи створюють сприятливу
для розвитку атмосферу. Медіатека забезпечена книгами, доступом до інтернету, проектором і ноутбуками. Все це є яскравим прикладом сучасного кабінету - неодмінної складової Нової української школи.
Громада систематично працює над покращенням умов для навчання дітей у закладі, зокрема, організувала підвезення учнів та вихованців із 7 населених пунктів. За останні кілька років у Петропільському НВК
здійснено капітальний ремонт приміщень початкової ланки, дитячого садочка, облаштовано санвузли.
Медіатеку створено в межах Програми Президента України Петра Порошенка, яку впроваджує Голова
Благодійного Фонду Марина Порошенко, та за підтримки Запорізької ОДА.
Широківська сільська ОТГ Голова: Коротенко Денис Олександрович
вул. Радянська,1, с. Широке, Запорізька обл., 70413
(612) 231-425 shyroke.otg@gmail.com

Маразліївська ОТГ. Одеська область

СУЧАСНИЙ НВК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ДІТЕЙ
У Маразліївській громаді було відкрито відремонтований та сучасно обладнаний Долинівський навчально-виховний комплекс І ступеня. На ремонт НВК з бюджету громади виділено понад 2 млн грн.
Приміщення НВК розраховане на одну різновікову групу дошкільнят та 4 класи початкової школи. У
ньому облаштовано та естетично оформлено ігрову кімнату, спальню, роздягальні, спортивно-музичну
залу, санвузол, класи, бібліотеку. Для забезпечення дітей харчуванням, відповідно до санітарно-гігієнічних
вимог обладнано харчоблок з допоміжними приміщеннями. Значну роботу проведено з упорядкування
території закладу: викладено бруківку, облаштовано пісочниці, висаджено квіти, утеплено та пофарбовано стіни НВК.
Маразліївська сільська ОТГ Голова: Чумак Олександр Олександрович
вул. Шкільна, 76, с. Маразліївка, Одеська обл., 67760
(4849) 6-08-92 maraz.sil.rada@ukr.net
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Пирятинська ОТГ. Полтавська область

ОНОВЛЕНИЙ БАСЕЙН В ОПОРНІЙ ШКОЛІ

На території Пирятинської об’єднаної громади знаходиться опорна школа – ліцей, де навчаються учні
8-11 класів. У будівлі школи, що відкрилася у 1989 році, є басейн. Але через високу вартість утримання він
не працював майже 20 років. У місцевому бюджеті не вистачало коштів й на ремонт.
Завдяки реформі з децентралізації громада отримала змогу відремонтувати басейн. На оновлення приміщення було спрямовано більше 2,5 млн грн, з яких 1,5 млн грн - кошти Державного фонду регіонального
розвитку, решта - кошти міського бюджету.
Ремонтні роботи тривали близько року. За цей час було проведено перепланування приміщень, повністю відновлено чашу басейну, замінено систему водопостачання та водовідведення, облаштовано душові
кабіни, санвузли, роздягальні тощо. Жителі громади дуже радіють, адже займатися плаванням тут мають
змогу школярі з усієї об’єднаної територіальної громади – це майже 2 тис. дітей шкільного віку.
Пирятинська міська ОТГ Голова: Рябоконь Олексій Петрович
вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська обл., 37000
(5358) 2-05-80 pyriatyn_mr@ukr.net

Коростишівська ОТГ. Житомирська область

РОЗВИТОК ОСВІТИ В ПРІОРИТЕТІ ГРОМАДИ

Коростишівська гімназія №5, де навчається 796 учнів, сьогодні є показовим опорним навчальним закладом. Умови для навчання тут постійно покращуються – вже працює нова інтерактивна медіатека. Учнів
з інших населених пунктів до гімназії підвозить шкільний автобус.
Визначивши розвиток освіти пріоритетним напрямком, громада спрямовує 56% видатків бюджету на освіту.
У громаді діє Будинок дитячої творчості, де понад 400 дітей займаються музикою, танцями, малюванням, скульптурою та іншим мистецтвом. Завдяки проекту ДФРР та співфінансуванню за рахунок коштів
місцевого бюджету було проведено енергомоденізацію приміщення: утеплено перекриття та цокольне
приміщення, заміно віконні і дверні блоки.
Коростишівська міська ОТГ Голова: Кохан Іван Михайлович
вул. Володимирська, 1, м. Коростишів, Житомирська обл., 12501
(4130) 5-83-10 kor_miskrada@korostyshiv-rada.gov.ua

32

Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад

Летичівська ОТГ. Хмельницька область

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ
За станом навколишнього середовища та території у Летичівській ОТГ стежать дружини охорони природи, сформовані зі старших школярів та молоді. Летичівська ОТГ має великі природні багатства. Але
люди мало звертають на них увагу і часто з неповагою ставляться до природних ресурсів.
Ініціативна молодь селища Летичева, активісти національного скаутського руху ПЛАСТ та інші молодіжні організації об’єдналися та створили дружини охорони природи. Ці об’єднання займаються екологічною освітою, його члени розповідають своїм молодшим товаришам, чому важливо берегти природу, а
також стежать за чистотою довкілля, захищають зелені насадження.
Завдяки дружинам у Летичеві здійснюється громадський контроль за природокористуванням. Діти та
молодь отримують знання про те, чому важливо берегти природу, і як простий процес прибирання пластикового сміття після відпочинку може врятувати регіон та країну від екологічної катастрофи. Молоде
покоління Летичева зростає на принципах відповідального природокористування, і це дає перспективу
сталого розвитку громади ОТГ.
Летичівська селищна ОТГ Голова: Тисячний Ігор Іванович
вул. Соборна, 16, смт. Летичів, Хмельницька обл., 31500
(3857) 2-05-20, 9-14-50 letuchivrada@ukr.net

Рукшинська ОТГ. Чернівецька область

ПРОГРАМА «ГРОМАДА - ДІТЯМ»

У Рукшинській ОТГ реалізується програма «Громада - дітям», в рамках якої щорічно з місцевого бюджету виділяються 200 тис. грн на підтримку обдарованих дітей, стипендії найкращим учням тощо. Деякі
школярі отримують стипендію у розмірі понад 3 тис. грн за рік.
Рукшинський ЗНЗ утримує першість в Хотинському районі з організації навчально-виховного процесу.
Учні цієї школи постійно стають переможцями різноманітних конкурсів. З п’яти стипендіатів, які отримують стипендії від районного відділу освіти, двоє – представники цієї школи.
Рукшинська сільська ОТГ Голова: Горбатюк Олег Васильович
вул. Головна, 42, с. Рукшин, Чернівецька обл., 60030
(3731) 4-22-10 rukschyn@gmail.com
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Більшівцівська ОТГ. Івано-Франківська область

ГРОМАДА ВПРОВАДЖУЄ ОСВІТНЮ РЕФОРМУ
У Більшівцівській селищній ОТГ, до якої входять 10 громад, працює чотири школи, з яких одна – Більшівцівська опорна, де навчаються 366 учнів. Щодня з 4 шкіл-філій до селища курсують три шкільні автобуси.
Учні цієї школи мають можливість вивчати три іноземні мови: англійську, німецьку і польську. Впродовж року в школі працює волонтер Корпусу миру Нія Велазкес зі США.
Два перші класи закладу вже випробували на практиці новий державний стандарт початкової освіти, за
яким уже з 1 вересня 2018 року навчатимуться першокласники по всій Україні. Один з цих класів фінансується з місцевого бюджету. Для організації сучасного освітнього простору громада виділила 130 тис. грн.
Більшівцівська селищна ОТГ Голова: Саноцький Василь Павлович
майд. Вічевий, 1, смт Більшівці, Івано-Франківська обл., 77146
(3431) 6-17-72 bilsrada@ukr.net

м. Ірпінь. Київська область

КОМУНАЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Новостворений комунальний заклад - НВО «Ірпінський Ліцей Інноваційних Технологій – Мала Академія
Наук» – це навчальний центр із сучасними лабораторіями, інноваційними методами викладання та новітніми програмами навчання: робототехніка, біотехнології, програмування.
Аудиторії ліцею обладнані за стандартами нового освітнього простору - інтерактивними дошками,
комп’ютерами, мультимедійними центрами тощо.
Викладачі ліцею, які стажуються за кордоном, застосовують під час навчання STEM-підхід: учні здобувають більшість знань на практиці. У закладі поглиблено вивчають предмети природничо-математичного
циклу: біологію, математику, географію, фізику, хімію тощо. Також у ліцеї практикують білінгвальні заняття - викладання предметів державною та іноземною мовами.
Ірпінська міська рада Голова: Карплюк Володимир Андрійович
вул. Шевченка, 2-а, м.Ірпінь, Київська область, 08200
(4597) 6-14-07 inform@imr.gov.ua

34

Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
Княгининівська ОТГ. Волинська область

ГРОМАДА САМОСТІЙНО МОНЕТИЗУЄ ПІЛЬГИ НА ПРОЇЗД
Кожен пільговик, який живе на території Княгининівської ОТГ, отримує на рік для оплати проїзду у
громадському транспорті 480 грн.
Ідея надання адресної допомоги замість делегування у район повноважень розпоряджатися 300 тис. грн, передбаченими на пільговий проїзд, належить голові Княгининівської ОТГ. Ініціативу підтримали місцеві депутати.
Перевізники сприйняли позитивно фінансове нововведення у Княгининівській ОТГ.
До пільговиків за рішенням ради громади також віднесено дітей з багатодітних родин, які живуть у селах,
куди не їздить «Шкільний автобус».
Княгининівська сільська ОТГ Голова: Твердохліб Олена Олегівна
вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Волинська обл., 45630
(3322) 4-43-60 majakku@gmail.com

Решетилівська ОТГ. Полтавська область

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО
У місті Решетилівка колишня будівля терапевтичного відділення районної центральної лікарні реконструюється під службове житло. Тривалий час цей корпус був занедбаним і пустував. Після того, як його
передали в комунальну власність Решетилівській міській раді, було вирішено провести реконструкцію під
житловий будинок. Це буде п’ять службових квартир для тих, хто потребує покращення житлових умов медиків, учасників АТО, дітей пільгових категорій, а також молодих спеціалістів, які працюватимуть в ОТГ.
Роботи проводяться на умовах співфінансування: 1,8 млн грн – це державні кошти та 1 млн грн – гроші
об’єднаної громади. Окрім того, в Решетилівці тривають капітальні ремонти доріг та модернізація дахів
житлових будинків.
Решетилівська міська ОТГ Секретар ради: Дядюнова Оксана Анатоліївна
вул. Покровська, 14, смт Решетилівка, Полтавська обл., 38400
(5363) 2-13-80 reset_rada@ukr.net
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Новоушицька ОТГ. Хмельницька область

СУЧАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Громада оновила центр Новоушицький територіальний центр соціальної реабілітації, де проходять
відновне лікування понад 2,5 тис. літніх людей та учасники бойових дій. У відремонтованому приміщенні
облаштовано 12 кабінетів, в яких приймають лікарі, психологи, надаються послуги з відновлення після
хвороб, зокрема, після інсульту. Гордістю закладу є тренажерний зал із портативними тренажерами, які
можна застосовувати на виїзді і проводити реабілітацію вдома. У Центрі працюють кабінет лікувальної
фізкультури, масажний кабінет, діє галакамера – соляна кімната для лікування захворювань дихальної
системи. Нещодавно відкрито кабінети аромотерапії, психологічного розвантаження та фітобар.
Облаштування Центру проводилося на умовах співфінансування: половину коштів надала громада,
решта – міжнародна технічна допомога з країн ЄС.
Жителі відчули турботу про своє здоров’я, маючи змогу отримати кваліфіковану допомогу в оновленому Центі, а громада отримала додаткові робочі місця.
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

Сергіївська ОТГ. Полтавська область

ГРОМАДА ЗАПРОВАДЖУЄ ВИПЛАТУ ЗА НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
З 1 січня 2018 року у Сергіївській ОТГ запроваджено надання соціальної допомоги у сумі 10 тис. грн на
новонароджену дитину з місцевого бюджету. Таким чином рада громади вирішила стимулювати народжуваність. На сесії сільської ради цього року депутати прийняли програму «Підтримка народжуваності»,
відповідно до якої соціальна допомога виділяється кожній породіллі. Під час реєстрації дитини в сільській раді один з батьків пише заяву, яка розглядається на комісії та виноситься на голосування на сесію
сільської ради. У Сергіївській ОТГ порахували, що в першому півріччі 2018 року на поповнення очікують
17 сімей.
Сергіївська сільська ОТГ Голова : Лідовий Ігор Григорович
с.Сергіївка, Полтавська обл., 37332
(53) 5454131 krasnoznamenka@meta.ua
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м. Вознесенськ. Миколаївська область

ПРОЇЗД У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
ЗА «КАРТКОЮ ВОЗНЕСЕНЦЯ»
З 1 травня 2018 року на всіх 24 маршрутах міського транспорту жителі Вознесенська, які відносяться до
пільгових категорій, можуть безкоштовно їздити за допомогою «Картки вознесенця». У всіх 30 автобусах
встановлені пристрої для зчитування інформації з електронних карток.
Раніше міська влада розраховувалася з підприємцями, які надають транспортні послуги, за наближеними
розрахунками. Перевірити дані щодо реальної кількості перевезених пільговиків було неможливо. «Персоніфікація через «Картку вознесенця» надає можливість чітко вийти на конкретні цифри і знати, скільки бюджет міста винен конкретним перевізникам за перевезення пільговиків», - пояснив міський голова Віталій
Луков. Це буде один з перших етапів монетизації пільг.
Місто постійно працює над розширенням можливостей соціальної картки. Наразі, з використанням
електронних даних пацієнта впроваджується медична реформа, а власники «Картки вознесенця» вже
давно мають можливість купувати у деяких міських магазинах товари зі знижкою.
Вознесенська міська рада Голова: Луков Віталій Дмитрович
площа Центральна, 1, м. Вознесенськ, Миколаївська обл., 56500
(5134) 3-25-70 vozmer2@gmail.com

Варварівська ОТГ. Дніпропетровська область

БУДИНОК ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА ЛІКАРІВ
Варварівська сільська об’єднана громада була утворена у 2016 році, до її складу увійшло десять сіл.
У селі Вербуватівка проводиться реконструкція двоповерхового житлового будинку - у колись занедбаній будівлі відновлено дах, замінено вікна, утеплено та поштукатурено фасад, а також виконані всі внутрішні роботи. Ключі від 12 новеньких квартир отримають молоді фахівці - медики, вчителі, вихователі. У
такий спосіб громада мотивує молодих спеціалістів залишатися й працювати в сільській місцевості.
Жителі громади сподіваються, що соціальний будинок не тільки закріпить молодь на селі, а й стане
прикрасою населеного пункту.
Варварівська сільська ОТГ Голова: Чепурний Віктор Миколайович
вул. Миру, 16, с. Варварівка, Дніпропетровська обл., 51325
(5635) 5-03-34, 5-02-25 yurvarvsil@ukr.net
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Ліплявська ОТГ. Черкаська область

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ НАРОДЖУВАНОСТІ
Ліплявська сільрада схвалила програму підтримки народжуваності у населених пунктах громади. На кожну
новонароджену (всиновлену) дитину з бюджету ОТГ виділятиметься соціальна допомога в розмірі 3 тис.грн.
Керівництво громади запрошує батьків новонароджених дітей звертатися до сільради для оформлення
документів на отримання коштів.
Ліплявська сільська ОТГ
Голова: Геращенко Сергій Валентинович
с. Ліпляве, Черкаська обл., 19020
(4736) 9-32-24 silradaliplava@gmail.com

Байковецька ОТГ. Тернопільська область

МІСЦЕВА ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Намагаючись вирішити проблему трудової міграції, Байковецька громада розробила важливий програмний документ, що сприятиме збереженню та розвитку місцевого кадрового потенціалу.
Для запобігання безробіттю та забезпечення зайнятості населення громади сільська рада затвердила
Програму зайнятості населення територій сіл Байковецької сільської ради на 2018-2020 роки. Мета програми - збереження та створення на території громади робочих місць з достойними умовами праці та
заробітною платою, забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва
шляхом стимулювання самостійної зайнятості жителів ОТГ.
Громада планує реалізовувати ці завдання за чотирма напрямками:
- стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;
- підвищення конкурентоспроможності економічно активного населення за допомогою навчання шляхом залучення експертів;
- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції;
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
Байковецька сільська ОТГ Голова: Кулик Анатолій Романович
вул. Січових Стрільців, 43, с. Байківці, Тернопільська обл., 47711
(3522) 9-62-24 gromada@bsr1653.gov.ua
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Оріхівська ОТГ. Запорізька область

СОЦІАЛЬНА КАРТКА ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ
Громада запровадила соціальну «картку оріхівця», що дозволить об’єктивно розраховувати розмір
компенсації за перевезення пільгових категорій населення громади на приміських маршрутах автомобільного та залізничного транспорту.
За 30 тис. грн було придбано шість сканерів та за 6 тис. грн - принтер для карток зі штрих-кодом. Сканери встановлені на чотирьох маршрутах, які обслуговують Оріхівську ОТГ, а ще два пристрої було передано
«Укрзалізниці», де пасажир зможе відсканувати соціальну картку в касі або безпосередньо в електропотязі. Керівництво «Укрзалізниці» зацікавлене запровадити таку систему не тільки в межах Оріхівської ОТГ.
Механізм дії картки простий: документ пред’являється водію приміського транспорту (або касиру залізничного транспорту), який сканує його за допомогою спеціального пристрою; дані про пільговика зберігаються у сканері; міськвиконком аналізує отримані дані про кількість пільговиків і виплачує компенсацію перевізнику.
Оріхівська міська рада Голова: Герасименко Сергій Михайлович
вул. Шевченка, 11, м. Оріхів, Запорізька обл., 70500
(6141) 4-32-21 mail@ormr.gov.ua

Семенівська ОТГ. Полтавська область

БУДИНОК ЗАХИЩЕНОЇ СТАРОСТІ І ЦЕНТР СОЦЗАХИСТУ
У смт Семенівка готовий до введення в експлуатацію будинок для людей похилого віку – вже завершено всі ремонтні роботи та сформовано штат працівників. Нежитлову будівлю реконструйовано в «Будинок захищеної старості», який розрахований на 22 місця. У ньому знайдуть прихисток одинокі люди похилого віку, які отримуватимуть
повний спектр допомоги: з ними працюватимуть медики, психолог, інші працівники організовуватимуть дозвілля.
Загальна вартість реконструкції – 4 млн 541 тис. грн. Окрім того, тут створено 10 нових робочих місць.
Раціонально для власних потреб громада використала і будівлю колишнього військкомату. Його взято
на баланс громади і передано під потреби територіального центру соціального захисту. Зараз там функціонує центр для обслуговування пенсіонерів, інвалідів, працюють медики, діє Університет ІІІ віку.
Семенівська селищна (сільська) рада ОТГ Голова: Милашевич Людмила Павлівна
вул. Незалежності, 44-А, смт Семенівка, Полтавська обл., 38200
(5341) 9-17-51 semenivka_sr@ukr.net
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Царичанська ОТГ. Дніпропетровська область

ГРОМАДА РЕКОНСТРУЮЄ СТАРУ БУДІВЛЮ ПІД ЖИТЛО
У селищі Царичанка, яке є адміністративним центром об’єднаної громади, ведуться роботи з відновлення старої будівлі аптеки, яка стояла занедбаною понад десятиріччя. Ремонт вдалося активізувати після
створення ОТГ. Кошти на оновлення та благоустрій надходять на умовах співфінансування з обласного
бюджету та бюджету громад.
Після ремонту тут буде житловий будинок, в якому отримають квартири місцеві пільговики. Всього
буде облаштовано десять квартир – дві однокімнатні і вісім двокімнатних. Всі роботи планується завершити у поточному році.
Двоповерховий будинок вже з новою покрівлею, комунікаціями та утепленим фасадом. У кожній квартирі – лоджії, сантехніка та індивідуальне опалення. Ремонтники встановили міжквартирні та міжкімнатні
двері. Проводяться оздоблювальні роботи та облаштування прибудинкової території. Згодом біля будинку з’являться зони відпочинку та парковка.
Царичанська селищна ОТГ Голова: Сумський Геннадій Вікторович
вул. 14 Гвардійської дивізії, 10, смт Царичанка, Дніпропетровська обл., 51000
(5690) 3-22-53 tsarpossovet@gmail.com

Чаплинська ОТГ. Херсонська область

72 РОДИНИ ОТРИМАЛИ ЖИТЛО ЗА СОЦІАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ВЛАСНИЙ ДІМ»
Шляхом реконструкції незавершеної адміністративної будівлі введено в експлуатацію багатоквартирний будинок площею 4541,6 м кв. Вартість будівництва склала майже 26 млн грн. Ордери та ключі від
квартир отримало багато молодих сімей - майбутнє громади. Зокрема, 4 квартири ОТГ придбала для
своїх фахівців, 2 - для лікарів районної лікарні. Серед нових господарів квартир: 9 працівників освіти, 7
медиків, 2 працівники поліції, 7 працівників бюджетних установ, 44 фахівці агропромислового комплексу
та 3 сім’ї учасників АТО.
Житло введено в експлуатацію шляхом надання пільгових кредитів.
Чаплинська селищна ОТГ Голова: Фаустов Олексій Георгійович
вул. Паркова, 40, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200
(5538) 2-15-41, 2-14-65 chap-rada@chapl.gov.ua
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Кочубеївська ОТГ. Херсонська область

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ IGOV
Перша створена на Херсонщині Кочубеївська громада успішно впроваджує адміністративні онлайн-послуги.
За допомогою порталу iGov Кочубеївський ЦНАП з березня 2018 року надає комплекс популярних
послуг. Серед них: оформлення паспорта для виїзду за кордон, видача паспорта громадянина України
(ID-картки) та багато інших.
Центр оснащений відповідним програмним забезпеченням, комп’ютерною технікою та устаткуванням.
Окрім оформлення паспортів, налагоджено прийом заяв та документів для призначення державних допомог, надання пільг, послуг з держреєстрації за принципом «єдиного вікна».
Кочубеївська сільська ОТГ Голова: Дударь Іван Іванович
вул.Арташатська 76, с. Кочубеївка, Херсонська обл., 74012
(5535) 2-10-78 tige1otg.j@gmail.com

м. Кропивницький. Кіровоградська область

ЗРУЧНО ТА ШВИДКО ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ У ЦНАПІ
Міська рада Кропивницького ініціювала підписання декларацій з лікарями у Центрі надання адміністративних послуг.
Лікарі та представники місцевих амбулаторій приймають громадян у вівторок, середу та четвер з 13.00
до 16.00 години згідно з графіком, який оприлюднено на сайті ЦНАПу.
Під час прийому можна познайомитися з лікарем, отримати консультацію і, відповідно, підписати саму
декларацію. На підписання документу жителі міста витрачають приблизно 15 хвилин.
Кропивницька міська рада Голова: Райкович Андрій Павлович
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006
(522) 247-374 kmvk@krmr.gov.ua
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Єрківська ОТГ. Черкаська область

МОДЕРНІЗОВАНИЙ ЦНАП
У селищі Єрки працює сучасний ЦНАП. Центр надає жителям громади більше 130 адміністративних
послуг, включно з найпопулярнішими в ОТГ: оформлення субсидій, реєстрація нерухомості, землеустрій,
соціальний захист та оформлення пенсій. Створення Центру забезпечило якісний доступ в форматі «єдиного вікна» до адмінсервісів майже шести тисячам жителів Єрківської ОТГ.
У ЦНАПі постійно працюють 5 фахівців, які пройшли спеціалізоване навчання. До модернізації заклад
надавав лише 45 послуг, зараз – понад 130. Плата за послуги буде надходити до бюджету громади.
Центр створений за європейськими стандартами та доступний для людей з інвалідністю. У приміщенні
обладнано дитячий куточок.
Єрківська селищна ОТГ Голова: Польовий Л онід Олексійович
вул. Чорновола, 2, смт Єрки, Черкаська обл., 20505
(4742) 2-25-64 srerku@ukr.net

Соколівська ОТГ. Кіровоградська область

ЦЕНТР АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
У грудні 2017 року за рішенням ради громади створено комунальну установу «Центр надання соціальних і адміністративних послуг», щоб в одному приміщенні можна було отримати і соціальні, і адміністративні послуги. Для розміщення установи громада придбала за 2,7 млн грн приміщення колишнього
магазину. На облаштування, закупівлю меблів, обладнання, техніки та приладдя з місцевого бюджету
виділено 735 тис. грн. Для потреб Центру було придбано новий автомобіль, а для соціальних працівників
- велосипеди та службовий одяг.
Бюджетом Соколівської ОТГ передбачено 2479,8 тис. грн на видатки з виплати заробітної плати працівникам Центру, а також 160 тис. грн на оплату комунальних послуг.
Сьогодні у Центрі можна отримати 67 адміністративних і 23 соціальних послуг.
У відповідності до договору про співробітництво між громадами Центр надаватиме послуги мешканцям сусідньої Великосеверинівської ОТГ.
Соколівська сільська ОТГ Голова: Завірюха Інна Григорівна
вул. Шевченка, 23, с. Соколівське, Кіровоградська обл., 27641
(522)31-01-25 sokolivskasr@ukr.net
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Пирятинська ОТГ. Полтавська область

ПОРТАЛ АДМІНПОСЛУГ «СМАРТ-ПИРЯТИН»
Громада ініціювала розробку платформи «Смарт-Пирятин» з метою максимального спрощення та забезпечення зручності в замовленні адміністративних послуг.
На порталі користувачі отримуватимуть електронні послуги, не відвідуючи ЦНАП. В особистому кабінеті жителя громади буде можливість відслідковувати терміни проходження заяви по замовленій послузі, а
також оцінити якість обслуговування.
Завдяки порталу можна буде, не виходячи з дому, записатися в електронну чергу та замовити будьяку послугу з переліку. У ЦНАПі працює електронний документообіг, тому замовник самостійно не пише
жодних заяв, а лише ставить підпис на готовому документі. Крім того, на порталі користувачі зможуть
ознайомитися з переліком послуг, інформаційними картками, отримати онлайн-консультацію.
Також на смартфон можна буде встановити спеціальний додаток, що пришвидшить доступ та дозволить замовлення послуги з будь-якого місця лише за умови наявності Інтернету.
Нині в Пирятинській ОТГ 116 послуг надається безпосередньо в ЦНАПі, а 16 послуг надають адміністратори, які працюють віддалено.
Пирятинська міська ОТГ Голова: Рябоконь Олексій Петрович
вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська обл., 37000
(5358) 2-05-80 pyriatyn_mr@ukr.net
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
ТА КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДОЮ
Дунаєвецька ОТГ. Хмельницька область

ОНЛАЙН-НАРАДИ ІЗ СТАРОСТАМИ ОКРУГІВ
Дунаєвецька міська ОТГ є однією із найбільших громад України - до її складу входить 51 населений
пункт. Через віддаленість сіл від центральної садиби та велику кількість старостинських округів складно
координувати дії старост та оперативно реагувати на місцеві проблеми.
Для налагодження ефективної комунікації із старостами як представниками виконавчого комітету на
місцях керівництво громади вирішило запровадити практику проведення з ними щотижневих он-лайн
нарад із застосуванням сучасних комунікативних технологій та програми відеозв’язку Skype. Зал засідань міської ради оснащений відповідними мультимедійними засобами, а старости виходять на зв’язок з
комп’ютерів, які вони мають на робочих місцях в округах.
Завдяки таким нарадам у режимі он-лайн, по-перше, забезпечується оперативне реагування на місцеві
проблеми, по-друге, для старост відпадає потреба приїжджати до міської ради, відповідно - економляться
кошти та час. При цьому вони, не покидаючи свого робочого місця, проінформовані про події та рішення.
Дунаєвецька міська ОТГ Голова: Заяць Веліна Владиславівна
вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці, Хмельницька обл., 32400
(3858) 3-12-95 dunorg@i.ua

Баранівська ОТГ. Житомирська область

РОБОТА ДЕПУТАТІВ МІСЬКРАДИ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
Засідання сесій Баранівської міської ради можна переглядати в режимі онлайн. Під час чергової сесії у березні
2018 року депутати міськради проголосували за рішення «Про відеотрансляцію та архівування записів сесій».
Відтепер проводиться онлайн відеотрансляція сесій ради, архівування засідань та долучення їх до протоколу сесії.
Баранівська міська ОТГ Голова: Душко Анатолій Олександрович
вул.Соборна, 20, м. Баранівка, Житомирська обл., 127001
(4144) 3-10-21 b.meriya@ukr.net
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м. Глобине. Полтавська область

ДЕПУТАТИ МІСЬКРАДИ ГОЛОСУЮТЬ З ПЛАНШЕТІВ
У Глобинській міській раді запроваджено систему електронного голосування. На засіданнях сесій депутати голосують по-новому: позицію «за», «проти», «утримався» визначають натисканням відповідних
клавіш на планшеті. Така система дозволяє, насамперед, оперативно розміщувати на сайті ради результати поіменного голосування, забезпечуючи публічність та прозорість діяльності депутатів.
Як стверджують розробники, система надійно захищена від стороннього втручання. Реєстрація кожного депутата відбувається шляхом введення персонального логіна та пароля.
За допомогою системи депутати можуть не лише проголосувати, а й записатися на виступ, ознайомитися з програмою пленарного дня, переглянути проекти рішень, протоколи голосувань. Тобто, зникає потреба друкувати великі стоси паперу з проектами рішень, правками до існуючих нормативних актів тощо.
Міська рада закупила 28 планшетів на загальну вартість 75599 тис. грн. За приблизними підрахунками,
система може окупитися вже за рік. І кожен наступний рік роботи такої системи – це економія коштів
місцевої громади.
Глобинська міська рада Голова: Джусь Станіслав Васильович
вул. Центральна, 285, м. Глобине, Полтавська обл., 39006
(5365) 2-42-78 globino.mr@i.ua

Слобожанська ОТГ. Дніпропетровська область

ГРОМАДА ПОЧАЛА ВИПУСКАТИ ВЛАСНИЙ ЧАСОПИС
Раз на місяць у Слобожанській об’єднаній громаді виходить часопис «Громада нашого життя» у друкованому та електронному форматах.
На двох шпальтах бюлетеню йдеться про головні події громади, талановитих жителів, досягнення реформи з децентралізації. Видання має стати своєрідним «літописом громади». Перший номер вийшов
накладом 2 тис. екземплярів. Отримати часопис можна безкоштовно у громадських місцях, зокрема, у
сільраді, ЦНАПі, школах, дитсадках, Центрі «Милосердя». Електронний варіант часопису можна також
почитати на сайті громади або на сторінці у Фейсбук.
Слобожанська селищна ОТГ Голова: Камінський Іван Миколайович
вул. В. Сухомлинського, 56-б, смт Слобожанське, Дніпропетровська обл., 52005
(567) 538-824 dnuvilsel@mail.dp.gov.ua
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Компаніївська ОТГ. Кіровоградська область

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГРОМАДИ
Компаніївська ОТГ випускає власне видання «Компаніївський Вісник». Таке рішення було прийнято на
черговій сесії селищної ради.
Авторами публікацій виступають активні громадяни, старости сіл, працівники селищної ради, їх підтримуватимуть професійні журналісти. Редактором видання стала журналістка, депутат селищної ради
Оксана Вьюн. Бюлетень у форматі А3 на чотирьох сторінках виходитить двічі на місяць накладом 2 тис.
примірників і є безкоштовним. Розповсюджують вісник власними силами депутати та працівники селищної ради у місцевих організаціях, магазинах та на ринковій площі селища.
Компаніївська селищна ОТГ Голова: Маслюков Олександр Андрійович
вул. Садова, 95, смт Компаніївка, Кіровоградська обл., 28400
(5240) 2-01-97 kompselrada@meta.ua

Шахівська ОТГ. Донецька область

НОВИНИ ГРОМАДИ – У ВЛАСНОМУ БУКЛЕТІ
Шахівська сільська громада розпочала цікаву практику – інформування жителів ОТГ за допомогою інформаційних друкованих видань.
Громада налагодила випуск буклетів, в яких висвітлюються основні новини та події за минулий місяць.
Також на буклеті надрукований QR-код, який містить посилання на офіційний сайт Шахівської ОТГ. Такий
сучасний інструмент оперативних комунікацій із задоволенням використовуватиме молодь.
Буклети щомісяця будуть видаватися і безкоштовно поширюватися серед жителів. Їх можна отримати
у сільській раді, у старост сіл або переглянути в електронному вигляді на сайті громади.
Шахівська селищна ОТГ Голова: Кучеріненко Володимир Миколайович
вул. М. Ф. Чернявського, 14, с. Шахове, Донецька обл., 85050
(6277) 9-11-81 oktyabr_sovet@meta.ua
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БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
Мирненська ОТГ. Херсонська область

ВЛАСНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА
У громаді створено підрозділ місцевої пожежної охорони. Головна мета утворення команди вогнеборців – за найкоротший час оперативно і професійно надати допомогу людям у разі надзвичайних подій.
Група з семи охоронців обслуговуватиме населені пункти громади та села, які не входять до складу ОТГ.
Добровільна пожежна команда розміщується на території Каланчацького комбінату хлібопродуктів. Всі
вогнеборці вже пройшли спеціальне навчання.
Мирненська селищна ОТГ Голова: Сучок Андрій Миколайович
вул. Шевченко, 33, смт Мирне, Херсонська обл., 75822
(5530) 3-91-72 mirnerada@ukr.net

Іллінівська ОТГ. Донецька область

ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН
На початку 2018 року в Іллінівській ОТГ відкрито Центр безпеки громадян, який обслуговує понад 11 тис.
жителів громади.
Вартість Центру – 7,5 млн грн. З обласного бюджету виділено 7 млн грн на придбання пожежного автомобіля підвищеної прохідності, закупівлю меблів, обладнання, засобів зв’язку та комп’ютерної техніки. На
благоустрій прилеглої території з бюджету громади витрачено 500 тис. грн.
Іллінівська сільська ОТГ Голова: Маринич Володимир Олександрович
вул. Адміністративна, 42/3, с. Іллінівка, Донецька обл., 85143
(6272) 2-10-50 41073075@mail.gov.ua
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Приморська ОТГ. Запорізька область

НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
Приморська міська ОТГ є курортним центром. Влітку сюди приїжджають багато відпочивальників, тому
питання громадської безпеки є дуже актуальним.
Громада вирішила перейняти досвід розвинутих курортів та встановити камери спостереження.
Протягом 2017 року було виконано монтажні роботи, визначено місця розташування камер та прокладено оптичну лінію між камерами. Комп’ютерну систему відеоспостереження та сервер розміщено у
черговій частині Приморського відділення поліції. Це дасть можливість вчасно запобігати злочинності,
контролювати громадський порядок та оперативно реагувати на правопорушення.
Приморська громада реалізувала цей проект завдяки співпраці з місцевим бізнесом. Це дало змогу
з мінімальними бюджетними витратами запустити систему відеонагляду. До робіт також були залучені
комунальні підприємства ОТГ – КП «Чисте місто Приморськ» та Приморський РЕМ, які облаштували додаткові опори та забезпечили підключення камер до електропостачання.
Приморська міська ОТГ Голова: Божкова Олена Анатоліївна
вул. Центральна, 7, м. Приморськ, Запорізька обл., 72102
(6137) 7-02-24 mrprim@ukr.net

Слобожанська ОТГ. Дніпропетровська область

РЯТУВАЛЬНИКИ ТА ВОЛОНТЕРИ НА ВАРТІ СПОКОЮ ГРОМАДИ
Центр безпеки громадян у селі Степове, що входить до складу Слобожанської ОТГ, оберігає спокій більше 14 тис. жителів. Рятувальники реагують на надзвичайні події оперативніше та прибувають на місце
пригоди за 5-7 хвилин. У новому центрі безпеки – гараж, службові кабінети, їдальня, кімната відпочинку та
навіть душова. Тут працюють 15 фахівців, серед яких і професійні рятувальники, і волонтери. Такий Центр
безпеки для громади був вкрай необхідний, адже раніше у випадку надзвичайної події доводилося чекати
рятувальників із самого Дніпра.
Центр безпеки створено за кошти Слобожанської громади та за підтримки міжнародного донора.
Слобожанська селищна ОТГ Голова: Камінський Іван Миколайович
вул. В. Сухомлинського, 56-б, смт Слобожанське, Дніпропетровська обл., 52005
(567) 538-824 dnuvilsel@mail.dp.gov.ua
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м. Вінниця

ЦЕНТР СПОСТЕРЕЖЕНЬ З ЄДИНОЮ БАЗОЮ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
У Вінницькій міськраді діє Муніципальний ситуаційний центр – перша в Україні міська система комплексного відеонагляду. 427 електронних «очей» цілодобово стежать за тим, що відбувається на міських
вулицях, дорогах, пішохідних переходах і в школах. Камери встановлені по всьому місту.
Ситуацію в місті одночасно відстежують троє працівників муніципальної поліції, а нещодавно до них
приєднався також співробітник МНС та Національної поліції. Також в центрі працює англомовний співробітник.
Створення Центру коштувало громаді понад 3 млн грн.
м.Вінниця Голова: Моргунов Сергій Анатолійович
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
(432) 595-363 morozova@vmr.gov.ua

Новоушицька ОТГ. Хмельницька область

БЕЗПЕКА – СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ ГРОМАДИ
Громада розташована на пагорбах і це створює небезпечну ситуацію на дорогах, тому безпека - актуальне питання. Контролю потребують й вулиці населених пунктів, необхідно стежити і за збереженням
об’єктів благоустрою.
У селищі Нова Ушиця за кошти місцевого бюджету встановлено 9 камер спостереження, зображення з
яких передається у чергову частину Новоушицького відділення поліції, де ведеться цілодобовий відемоніторинг ситуації. Камери працюють на в’їздах та виїздах з селища, на перехрестях та в місцях скупчення
людей. Прилади мають функцію приближення та розпізнавання номерних знаків, що у разі потреби дозволить оперативно встановити і затримати правопорушників. Громада має намір у подальшому охопити
системою відеоспостереження всю свою територію.
Новоушицька селищна ОТГ Голова: Московчук Олег Васильович
вул. Українська, буд. 18, смт Нова Ушиця, Хмельницька обл., 32600,
(3847) 2-14-74 gromada_nova_ushytsya@ukr.net
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Білоберізька ОТГ. Івано-Франківська область

СУЧАСНА СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У ГІРСЬКІЙ ГРОМАДІ
Ідея створення вуличного радіо для громади належить голові ОТГ, який перейняв цей досвід у Чехії.
Таке нововведення зумовлене необхідністю попередження жителів про надзвичайні ситуації в гірській
місцевості.
Кошти для створення сучасної радіомережі були виділені з субвенції на соціально-економічний розвиток, яка була надана на влаштування швидкісного Інтернету для сіл громади. У сільській раді обладнано
спеціальну кімнату з пультом управління мережею, який за допомогою швидкісного Інтернету поєднується з репродукторами. Система охоплює наразі тільки адміністративний центр громади, але до кінця цього
року її буде поширено по всій ОТГ.
Тепер у Білоберізькій громаді є можливість швидко сповістити жителів про надзвичайні ситуації, притаманні гірській місцевості, зокрема, про повені, сходження лавин тощо. Також система оповіщення дуже
допомагатиме в роботі місцевої пожежної охорони.
Білоберізька сільська ОТГ Голова: Іванюк Дмитро Іванович
с. Білоберізка, Івано-Франківська обл., 78713
(3432) 3-45-46 0679650973@ukr.net

Новоселицька ОТГ. Чернівецька область

ВІДКРИТО ПОЛІЦЕЙСЬКУ СТАНЦІЮ
У червні 2018 року відбулося офіційне відкриття поліцейської станції Новоселицького відділення поліції,
яка обслуговуватиме майже 15 тис. жителів.
Приміщення для станції виділила Новоселицька об’єднана територіальна громада. Окрім дільничного
офіцера тут працюватимуть інспектори ювенальної превенції та чергуватиме група швидкого реагування
патрульної поліції. Відкриття станції покращить оперативність роботи поліції, а місцевим жителям буде
простіше отримати допомогу правоохоронців.
Новоселицька міська ОТГ Голова: Нікорич Марія Іллінічна
вул. Чкалова, 3, м. Новоселиця, Чернівецька обл., 60300
(3733) 5-04-61 novmeria@i.ua
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Зеленодольська ОТГ. Дніпропетровська область

«ШЕРИФ» НА ВАРТІ БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ
Населення ОТГ складає 13,5 тис. людей, а до найближчого райвідділу поліції - майже 14 км. Тому було
прийнято рішення відкрити тут поліцейську станцію. Для її розміщення виділено приміщення на першому
поверсі колишньої будівлі селищної ради, у якому були проведені ремонтні роботи, встановлено відеоспостереження, обладнано робочі місця для дільничних інспекторів. Також громада придбала для них новий
автомобіль і зобов’язалася забезпечувати його пальним. Всього на станції працюватимуть чотири інспектори, які обслуговуватимуть місто і найближчі села - Мар’янське та Велика Костромка.
Тож відтепер місцевим жителям буде зручно добиратися до свого «шерифа», а дільничні зможуть
швидко реагувати на правопорушення.
Згодом громада планує встановити камери зовнішнього відеоспостереження. Їх буде підключено до
поліцейської станції та загального сервера головного управління Національної поліції області.
Зеленодольська міська ОТГ Голова: Савченко Андрій Володимирович
вул. Енергетична, буд. 15, м. Зеленодольськ, Дніпропетровська обл., 53860,
(5655) 62-2-92 gorsovetvk@ukr.net
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