
Ê î ð î ò ê³
 ³ñ

òî
ð³¿ 

ïðî
 ò

å, 
ÿê 

äåöåíòðàë³çàö³ÿ âïëèâàº í à  æ è ò òÿ
 ãð

îì
àä

 

ÏÅÐØÈÉ ÊÂÀÐÒÀË 2017



ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2017

        
  Короткі історії  про те, як децентралізація впливає на життя громад

Видання здійснене в рамках Проекту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України впроваджує за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку. Впровадження проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через 
Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США. 
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КНИГА УСПІХІВ
Короткі історії  про те, як децентралізація впливає на життя громад

Видання 1. І квартал 2017 року. 
м.Київ

У збірці представлено практичні приклади з життя громад. Ці успішні історії  переконують в 
очевидних перевагах децентралізаційної реформи та об’єднання територіальних громад. “Книга 
успіхів“ ілюструє позитивні досягнення за напрямками секторальної децентралізації : місцеві 
фінанси, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, ЖКГ, місцевий економічний розвиток, 
адміністративні послуги. 
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.
Матеріали видання та ще більше історій успіху доступні на сайті Асоціації  міст України у розділі 
«УСПІХИ»: hA p://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 

Децентралізацію називають однією з найамбітніших реформ в Україні. Від її  реалізації  залежить 
укріплення демократичних принципів та переформатування влади на місцях, наділення місцевих 
громад повноваженнями та джерелами доходів, які забезпечать інтенсивний місцевий розвиток 
і благополуччя громадян.

Важливим завданням залишається формування позитивного іміджу реформ та переконання 
всіх учасників процесу, а головне – громадян, що децентралізація позитивно вплине на якість 
життя. 

Асоціація міст України вважає, що найдієвішим інструментом у цій справі є наочна демонстрація 
реальних прикладів успішності громад. Видання «Книга успіхів» покликане проілюструвати лиш 
деякі з численних досягнень новостворених ОТГ, умілі механізми використання збільшеного 
місцевого бюджету та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури.

«Об’єднатися, щоб розвиватися, а не виживати», - таким принципом вже скористалися 366 
громад в рамках децентралізаційного процесу, що вже більше двох років триває в Україні.

Мирослав Пітцик,
Виконавчий директор Асоціації  міст України
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ÑÈКочубеївська ОТГ. Херсонська область
ЗБІЛЬШЕНИЙ БЮДЖЕТ – НА КОРИСТЬ ГРОМАДІ

Білоцерківська ОТГ. Полтавська область
КОШТИ, У ПЕРШУ ЧЕРГУ, - НА РОЗВИТОК СІЛ

Кочубеївська ОТГ об’єд-
нала 14 сіл. При напрацю-
ванні бюджету на 2016 рік 
було заплановано більше 
11 млн грн, а по факту 
бюджет становив майже 
18 млн грн. У результаті 
об’єднання та фінансової 

децентралізації  у 2016 році у громаді проклали 
1,5 км асфальтованої дороги, зробити вуличне 
освітлення, капітально відремонтували примі-
щення місцевої лікарні та придбали нові меблі, 
нове обладнання для стоматологічного кабіне-
ту. Для потреб школи придбали 10 комп’ютерів 
і мультимедійну дошку. А ще капітально відре-

монтували водогін та встановили нову водона-
пірну башту,  придбали спецтехніку - трактор 
МТЗ-80, причеп, плуг та косарку для трави. У 
всіх селах ОТГ збережено школи та дитячі сад-
ки, бібліотеки, сільські клуби. У грудні 2016 
року відкрили комунальний заклад «Кочубе-
ївський центр первинної медичної допомоги», 
який окрім екстреної допомоги надає послуги 
з профілактики та лікування, зробили ремонт 
у 5 ФАПах.

Білоцерківська ОТГ об’єд-
нує в себе 4 сільські ради: 
Білоцерківку, Балаклію, 
Бірки та Поділ. Бюджет 
громади після об’єднан-
ня зріс із 4 до 38 млн грн. 
Минулого року у громаді 

почали приводити до порядку більше деся-
ти установ: перекривати покрівлі, замінювати 
вікна, утеплювати фасади. В одній із колишніх 

сільських рад розпочали будівництво дитячого 
садка. Кошти намагалися розподіляти в першу 
чергу на ті території , які приєдналися, а не на 
адміністративний центр. У Білоцерківці лише 
перекрили покрівлю амбулаторії  та замінили 
вікна. Саме це і впливає на свідомість людей, 
які бачать, що децентралізація сприяє роз-
витку всіх територій, а не лише центру. Серед 
завдань на цей рік – продовження ремонтів у 
соціальних закладах, землевпорядкування. У 

Кочубеївська сільська ОТГ
Голова: Дударь Іван Іванович 
вул.Арташатська 76, с.Кочубеївка, 
Херсонська обл., 74012
(5535) 2-10-78, (097) 716 25 04
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До об’єднання бюджет громади складав 4 млн, 
після - 60 млн грн. Власні доходи прогнозовано 
зросли на понад 2,5 мільйони гривень. Щодо 
видатків на розвиток громади - 45% бюдже-

ту 2016 року. Позитивом є створення ЦНАПу, 
який запрацював з січня 2016 року. У шкільних 
закладах замінили вікна на енергозберігаючі, 
також Печеніжинська школа отримала шкіль-

Надходження до бюджету 
міста Бахмут за 2016 рік 
становлять 676 млн грн або 
107% до затвердженого 
плану. Власні надходження 
склали 257 млн грн, що на 
95 млн більше, ніж у 2015 

році.  Завдяки збільшенню бюджету громада 
має ресурс для подальшого вдосконалення та 
благоустрою міста. У кінці грудня 2016 року 
розпочалось будівництво сучасного «Прозо-
рого офісу». У Бахмуті вдалося зберегти без-
коштовне харчування для школярів 1-4 класів і 
дітей пільгових категорій. Триває термомодер-

нізація навчальних закладів (утеплено більше 
10 шкіл). За рахунок коштів ДФРР та місцевого 
бюджету придбані дві мобільні амбулаторії  з 
пересувним флюорографом, що дозволяє про-
водити профілактику та надавати первинну 
медичну допомогу не тільки жителям Бахмута. 
У 2017 році планується реалізувати понад 50 
проектів, спрямованих на поліпшення соціаль-
ної інфраструктури.

планах - створити геоінформаційну систему 
по земельних ділянках та територіях громади, 
щоб здійснювати контроль та отримувати по-
датки для громади. Триває робота зі створення 
Центру громадської безпеки, що включатиме 
пожежну частину, відділок муніципальної полі-
ції , швидку допомогу.

м.Бахмут. Донецька область
РЕСУРС ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ 

Печеніжинська ОТГ. Івано-Франківська область
ЦИФРИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Білоцерківська сільська ОТГ
Голова: Лещенко Іван Васильович 
вул. Першотравнева,9, с.Білоцерківка, 
Полтавська обл., 38340
(5345) 9-44-42
12oi@i.ua

Бахмутська міська рада
Голова: Рева Олексій Олександрович
вул. Миру, 44, м.Бахмут, Донецька область, 84500
(6274) 4-01-63
kanc@bahmutrada.gov.ua
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ний автобус у співпраці з 
обласною владою. На бла-
гоустрій населених пунктів 
Печеніжинської ОТГ виді-
лено 975 тис грн. Загалом 
за кошти інфраструктурної 
субвенції  у 2016 році вдало-
ся реалізувати 15 проектів. 

Розпочато будівництво критих спортивних за-
лів у 4 населених пунктах. Також громада ви-

купила пожежний автомобіль та подала заявку 
на співпрацю з Програмою транспортного спів-
робітництва Польща-Білорусь-Україна. 

Міський бюджет розвитку 
завдяки фінансовій децен-
тралізації  постійно зростає. 
У 2017 році вперше місто 
планує закупити електрич-
ні автобуси на загальну 
суму 12 млн грн. Також про-

довжиться оновлення рухомого складу місько-
го електротранспорту, зокрема, трамвайних 
вагонів з частково низьким рівнем підлоги на 

суму 32 млн грн. Буде продовжено будівниц-
тво: загальноосвітньої школи на 1000 навчаль-
них місць (30 млн грн), житлового будинку (20 
млн грн), нових і капітальний ремонт та рекон-
струкція діючих ДНЗ (9 об’єктів) на суму 22 млн 
грн.

м.Одеса
МІСТО РЕАЛІЗУЄ МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ ЗАВДЯКИ 
ФІНАНСОВІЙ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

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

Одеська міська рада
Голова: Труханов Геннадій Леонідович
пл. Думська,1, м. Одеса, 65004
(48) 779-13-14, 725-00-39
depsovet@omr.gov.ua 

Тячівська ОТГ. Закарпатська область
БЮДЖЕТ ПЕРШОПРОХІДЦЯ ОБ’ЄДНАННЯ 
НА ЗАКАРПАТТІ ЗРІС У РАЗИ 
Тячівська міська ОТГ – першопроходець децен-
тралізаційної реформи на Закарпатті. За мину-

лий рік фінансові показники ОТГ зросли у рази. 
Збільшення фінансових надходжень, у тому 
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числі кошти субвенцій та 
ДФРР, дали можливість 
упродовж минулого року: 
провести капітальний ре-
монт центральної та бічних 
вулиць у с.Тячівка, заново 
прокласти 8 км дороги у 
с.Лази, збудувати мережу 

вуличного освітлення у селах громади, облад-
нати дитячі ігрові майданчики у селах Руське 
Поле та Лази, провести капітальну реконструк-
цію з облаштуванням покриття міні-футболь-
ного поля у школі села Руське Поле та розпо-
чати капітальний ремонт приміщень ДНЗ №2 у 

цьому селі, продовжити будівництво сучасного 
спорткомплексу у м.Тячів загальною вартістю 
майже 22 млн грн, продовжити реконструкцію 
адмінбудівлі для ЦНАПу. У планах на 2017 рік 
– продовження будівництва доріг, водовідливу 
та масштабні роботи по благоустрою в’ї зду у мі-
сто, роботи з енергозбереження на соціальних 
об’єктах. 

У січні 2016 року у Макії в-
ську громаду об’єдналося 
6 сіл з центром у Макії вці. 
Бюджет новоствореної те-
риторіальної громади за 
рік зріс у 7 разів: з 1,2 млн 
грн – в понад 8 млн грн. 

Громаді вже вдалося зробити те, чого жодне з 
об’єднаних сіл не могло досягти за останні 30 
років: власним коштом реконструювати школу, 
відновити роботу ФАПу, відремонтувати буди-
нок культури. На всі проекти витратили 1 млн 
700 тис грн. Дитячого садка в селі Пустотине 
могло б узагалі не бути. Однак, витративши 
майже 900 тисяч гривень, приміщення капі-

тально відремонтували. Кошти, які держава 
виділила на розвиток інфраструктури ОТГ роз-
ділено порівну між шістьма селами. У кожному 
реконструюють школи, будинки культури, ди-
тячі садочки і роблять вуличне освітлення, від-
новлюють ФАПи. Загалом громада запланува-
ла 13 дороговартісних проектів на суму понад 2 
млн грн, найграндіозніший з них – відновлення 
роботи пожежного депо. 

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

Макії вська сільська ОТГ 
Голова: Баклан Петро Андрійович
вул. Центральна, 27, с. Макії вка, 
Чернігівська обл., 17152
(4642) 2-42-31

Макіївська ОТГ. Чернігівська область
КОШТИ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ – ПОРІВНУ МІЖ СЕЛАМИ
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За підсумками 2016 року 
громада має суттєві успіхи: 
збільшилися надходжен-
ня до бюджету та повністю 
реалізована державна суб-
венція, виділена на форму-
вання інфраструктури ОТГ. 

Бюджетні надходження зросли на 118 млн грн, 
тобто у 2,6 рази. Завдяки збільшеному бюджету 
реалізовано проекти: капітальний ремонт адмі-
ністративної будівлі для розташування ЦНАПу, 
капітальний ремонт водопровідних мереж на 
території  сіл, капремонт будівлі ДНЗ у с.Ярова, 

капітальний ремонт 9 доріг комунальної влас-
ності, придбання спеціалізованої техніки для КП 
«Лиманський Зеленбуд». Серед пріоритетів на 
2017 рік  громада визначила: відновлення інвес-
тиційного іміджу, енергобезпеку, термомодерні-
зацію, водопостачання.

Лиманська ОТГ. Донецька область
ГРОМАДА ДЕМОНСТРУЄ УСПІХИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Лиманська міська ОТГ
Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Незалежності, 46, м. Лиман, 
Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82
rada@krliman.gov.ua

Глобинська ОТГ. Полтавська область
РЕАЛІЗУВАНО 61 ПРОЕКТ РОЗВИТКУ 

Глобинська ОТГ об’єднала 
п’ять сільських й одну міську 
громаду. 2016 рік завершили 
із бюджетом, який зріс із 18 до 
83 мільйонів гривень і це ви-
нятково власні надходження.
Завдяки цьому вдалося реа-

лізувати 61 інфраструктурний проект, серед яких: 
ремонти доріг та освітлення вулиць (облаштува-
ли близько 700 освітлювальних точок, це близько 
43 кілометрів), ремонти сільських клубів, дитячих 
садків, будівництво шляхом реконструкції  при 
школі дитячого садка в селі Бабичівка, шляхом 

заміни даху та утеплення частини приміщення 
ДНЗ №4 в місті Глобине, ремонт ФАПу та інші. Ви-
значали пріоритетність об’єктів після спілкування 
з депутатами від сільських територій та зі старо-
стами. Завдяки коштам ДФРР громада придбала 
сучасну техніку для комунального господарства, 
зокрема, екскаватор, автомобільну вишку. Також 
купили шкільний автобус.

Глобинська міська ОТГ 
Голова: Джусь Станіслав Васильович 
вул.Леніна, 285, м.Глобине, Полтавська обл, 39000
(5365) 2-42-78, 2-55-40
off ice@globyne-rada.gov.ua
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Верхнянська ОТГ утвори-
лася восени 2015 року. Бю-
джет громади зріс у 10 ра-
зів. Тобто якщо раніше на 
всі 12 населених пунктів він 
становив 4 млн грн, то зараз 
– 40 млн. Ці кошти спряму-

вали на ремонт доріг, будівництво водогону, ка-
пітальний ремонт шкіл, дитсадків та амбулато-
рій. Здійснили капітальний ремонт в амбулаторії  
села Довгий Войнилів, відремонтували ФАПи та 
провели опалення, закупили медтехніку та сум-
ки для медикаментів. Цього року планують капі-
тальний ремонт амбулаторії  села Верхня. У селі 
Степанівка відкрили новий дитячий садочок, ще 

два планують у Негівцях і Довгому Войнилові. 
У селі Болохів планують відкрити стаціонарний 
оздоровчий табір для дітей. Протягом року в 
усіх населених пунктах встановили центральне 
освітлення. При Верхнянській сільраді створили 
центр соціальних служб для молоді, територі-
альний центр допомоги самотнім громадянам, 
центр надання адміністративних послуг і кому-
нальне підприємство «Верхнянський господар». 

Красносільська громада 
отримала найбільші серед 
ОТГ області доходи на одно-
го жителя: 3,1 тис грн / 1 лю-
дину. Серед наймасштабні-
ших проектів, реалізованих 
завдяки додатковим надхо-

дженням: капітальний ремонт і облаштування 
ЦНАПу на суму 0,5 млн грн, капітальний ремонт 
шкіл та садочків на загальну суму 4,2 млн грн, 
поліпшення матеріально-технічної бази закладів 
культури (0,6 млн грн), капітальний і поточний 

ремонт доріг місцевого значення на загальну 
суму 15,8 млн грн. ЦНАП у громаді запрацював 
у жовтні 2016 року в приміщенні сільради. Тут 
зробили ремонт за рахунок коштів місцевого 
бюджету, встановили необхідне обладнання, а 
також підібрали кваліфіковані кадри. 

Верхнянська сільська ОТГ 
Голова: Філіпович Микола Олексійович 
вул.Шевченка,72, с.Верхня,
Івано-Франківська обл., 77324
(3472) 9-35-23, 9-38-03

Красносільська сільська ОТГ
Голова: Майдебура Микола Петрович 
вул.Набережна,87, с.Красносілка, Одеська обл., 67560
(48) 750-23-47, 750-23-46
krasnosilska-sr@ukr.net

Верхнянська ОТГ. Івано-Франківська область
ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ БЮДЖЕТ ЗРІС У 10 РАЗІВ 

Красносільська ОТГ. Одеська область
НАЙБІЛЬШЕ ДОХОДІВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ  

Ì
²Ñ

ÖÅ
Â²

 Ô
²Í

ÀÍ
ÑÈ



ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2017 11
ÐÎ

ÇÂ
ÈÒ

ÎÊ
 Ã

ÐÎ
Ì

ÀÄ
È

Громада за минулий бю-
джетний рік отримала 
майже в 5 разів більше 
власних надходжень, ніж 
до об’єднання. Дбаючи 
про добробут мешкан-
ців, селищна рада взялася 

самостійно фінансувати харчування учнів 1-11 
класів загальноосвітньої  школи, а також дітей 
в дитсадках. За минулий рік побудовано дитя-
чі майданчики, у школах і ДНЗ відремонтовано 
харчоблоки, вікна замінено на енергозберігаю-
чі. Жителям селища, які опинились в складних 
життєвих обставинах надають матеріальну до-
помогу (загалом 210 тис грн у 2016 році). Для 
опалення амбулаторії  загальної практики сі-
мейної медицини встановили піролізний котел. 
Придбано сучасну стоматологічну установку 
для стоматологічного кабінету, який безкоштов-
но надає послуги та забезпечує медичними за-

собами першої необхідності. У селі Залізнячка 
проведено поточний ремонт ФАПу. Так як бра-
кує сімейних лікарів, громада пропонує їм без-
коштовне проживання в однокімнатній кварти-
рі та гідну заробітну плату. Займалися минулого 
року і ремонтами доріг у селах, відновленням 
мостів і кладок через річки, освітленням вулиць, 
озелененням території . Дбають і про безпеку 
громади. Оскільки в Єрках немає дільничного 
інспектора, то встановили 6 камер відеоспосте-
реження, які виведені в селищну раду. З березня 
2016 року в Єрках функціонує ЦНАП, де надають 
більше 50 послуг. Люди тут можуть отримати ті 
послуги, по які раніше їздили в Катеринопіль.

Єрківська ОТГ. Черкаська область
ЗА ОДИН РІК ЗРОБЛЕНО БІЛЬШЕ, НІЖ ЗА ПОПЕРЕДНІ 25

Єрківська селищна ОТГ 
Голова: Польовий Леонід Олексійович
вул. Свердлова, 2,  смт. Єрки, Черкаська обл., 20505
(4742) 2-25-64, 9-02-18
srerku@ukr.net

Великогаївська ОТГ. Тернопільська область
В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ - ПОЛІЦЕЙСЬКА СТАНЦІЯ, 
ПРИЙМАЛЬНЯ СТАРОСТИ ТА ФАП

У Великогаївській ОТГ реалізують один з голов-
них принципів децентралізації  - максималь-
не наближення соціальних послуг до людей. 

У лютому 2017 року тут відкрили поліцейську 
станцію, приймальню старости та фельдшер-
сько-акушерський пункт. Відтепер жителі села 
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та навколишніх сіл мають 
можливість будь-якої пори 
доби звернутися за допо-
могою не тільки до право-
охоронців, медиків, а й до 
керівника громади. Відре-
монтували приміщення за 
кошти громади та державні 

субвенції  - 1 млн 200 тис грн. Адміністративні 
послуги надаватимуть староста й діловод, ква-
ліфіковану медичну допомогу — сімейний лікар 

та медсестра. Повідомлення від громадян про 
правопорушення прийматимуть троє працівни-
ків поліції  та оперативно реагуватимуть на звер-
нення. Кількість правопорушень на території  сіл 
ОТГ суттєво зменшиться, переконані у громаді. 

Великогаївська сільська ОТГ 
Голова: Кохман Олег Андрійович 
вул.Галицька,47,  с.Великі Гаї, Тернопільська обл., 47722
(352) 49-00-98
04394875@mail.gov.ua

Перехід на принципово 
нові засади фінансування 
території  дозволили пер-
шій на Закарпатті сільській 
громаді – Вільховецькій 
ОТГ - за рік існування: отри-
мати сучасні автомобільні 

шляхи у селах громади - 10 км доріг комуналь-
ного та місцевого значення; відремонтувати 
дві сільські амбулаторії ; провести ремонт у 
ДНЗ с.Вільхівці; прокласти вуличне освітлення 
протяжністю 7 км у селах Добрянське та Віль-
хівчик; замінити вінка на енергозберігаючі на 
об’єктах комунальної власності; реконструюва-
ти стадіон і парк; провести капітальний ремонт 

та закупити сучасне обладнання для амбулато-
рії  загальної сімейної медицини у с.Вільхівці; 
відкрити дитячу школу мистецтв. На 2017 рік в 
ОТГ ще більше планів: ремонт будинку культу-
ри, дитсадка, медичної амбулаторії  та адміні-
стративного будинку у с.Добрянське. Планують 
придбати шкільний автобус. В усіх населених 
пунктах продовжаться роботи по асфальтуван-
ню доріг – для цих потреб вже замовлено виго-
товлення 10 проектів. 

Вільховецька ОТГ. Закарпатська область
НОВІ ДОРОГИ У СЕЛАХ ГРОМАДИ

Вільховецька сільська ОТГ 
Голова: Цірик Михайло Михайлович 
вул.Леніна,118,  с.Вільхівці, Закарпатська обл., 90542
(3134) 49-081
vilhivci@ukr.net
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Великокучурівська ОТГ на-
лічує більше 14 тисяч насе-
лення. За кошти державної 
субвенції  на розвиток інф-
раструктури 7696,7 тис грн 
у 2016 році громаді вдало-
ся: провести капітальний 

ремонт центральних вулиць сіл громади; від-
ремонтувати приміщення Тисовецької амбула-
торії  сімейної медицини; реконструювати адмі-
ністративну будівлю у селі Великий Кучурів. За 
власні кошти громада: відремонтувала амбула-
торію у селі Великій Кучурів; здійснила поточ-
ний ремонт будинків культури сіл Тисовець та 

Снячів. Також частково проведено заміну ламп 
вуличного освітлення на економні LED-лампи. 
У минулому році проведено ремонт спортив-
ного та актового залів у школах, частково онов-
лено комп’ютерну техніку для класів інформа-
тики. А в грудні 2016 року в громаді відкрито 
ЦНАП, збудований на умовах співфінансуван-
ня разом з міжнародним проектом.

Червоненська селищна 
ОТГ створена у 2015 році. 
Лише за рік тут вдалося ре-
алізувати велику кількість 
інфраструктурних проек-
тів, зокрема, 5 проектів з 
капітального ремонту до-

ріг за рахунок субвенції  на формування інфра-
структури ОТГ. За власні кошти селищна рада 
відремонтувала дороги на двох вулицях в смт.
Червоне, які дотепер мали ґрунтове покриття. 
На реконструкцію вуличного енергоощадного 
освітлення витратили 532523 грн. Для потреб 

громади придбали спецтехніку: екскавато-
ра-навантажувача, відвал для снігу та грейфер.  
Також реалізовано соціальні проекти: капіталь-
ний ремонт даху ДНЗ «Сонечко» в с.Глинівці, 
часткову заміну вікон в Крилівській ЗОШ І-ІІ 
ст., придбання спортивного інвентарю (трена-
жерів) та баяна для центру дозвілля.

Червоненська ОТГ. Житомирська область
ЯКІСНІ ЗМІНИ У ЖИТТІ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

Червоненська селищна ОТГ
Голова: Ящук Юрій Валентинович 
вул. Миру, 28, смт. Червоне, Житомирська обл., 13434
(4136) 4-61-89
chervone_rada@ukr.net

Великокучурівська ОТГ. Чернівецька область
ГРОМАДА РОЗВИВАЄ ІНФРАСТРУКТУРУ 

Великокучурівська сільська ОТГ
Голова: Тодеренчук Василь Мірчович 
вул.Головна,1, с. Великий Кучурів, 
Чернівецька обл., 59052
(235) 67-3-86, 6-72-56
vkuchurov67386@ukrpost.ua
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Дунаєвецька ОТГ - одна з 
найбільших в Україні, об’єд-
нала 51 населений пункт 
і налічує майже 40 тисяч 
мешканців. Її площа понад 
650 квадратних кілометрів. 
Найвіддаленіший від цен-
тру населений пункт знахо-

диться в межах 30 км. Об’єднавшись, вирішили 
почати з розв’язання головної проблеми – сміт-
тя. Тут створили комунальне підприємство 
«Благоустрій Дунаєвеччини» та будують лінію 
з сортування відходів. Також активно ремонту-
ють дороги, адже один із пріоритетів громади 
– розвиток туризму. Ще одним стратегічним 
завданням було налагодження водопостачання 

26 січня у смт. Черкаське та 
Шахове відбулося урочисте 
відкриття «Центру безпеки 
громадян». До Центру вхо-
дить пожежно-рятувальна 
команда та представники 
Національної поліції . Таке 

компактне розташування оперативних служб 
дозволить швидко та ефективно вирішувати 
питання щодо захисту населення і території  
громади, значно скоротить фінансові витрати 
ОТГ на їх утримання. Центри безпеки - це одна 
із складових самодостатності громади, що оз-
начає не тільки швидку ліквідацію пожежі, а й 
розчищені дороги. Робота щодо реформування 
системи цивільного захисту, окрім Донецької 
області, триває й у Вінницькій, Дніпропетров-
ський, Львівській, Полтавській та Тернопіль-

ській областях, де спільно із обласними ДСНС 
реалізуються пілотні проекти щодо реформу-
вання пожежної охорони в новостворених ОТГ.
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ÈЧеркаська та Шахівська ОТГ. Донецька область
«ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН»

Дунаєвецька ОТГ. Хмельницька область
ГРОМАДА – ГОСПОДАР НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ   

Черкаська селищна ОТГ
Голова: Падалка Сергій Володимирович
вул.1 Травня,3, смт. Черкаське, 
Донецька обл., 84162
(6266) 3-72-93

Шахівська сільська ОТГ 
Голова: Кучеріненко Володимир Миколайович 
вул.Октябрська,14, с. Шахівське (Октябрське), 
Донецька обл., 85050
(6277) 91-1-74
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в селі, яке перебувало в критичному стані. Гро-
мада уклала договір з Київським проектним 
інститутом та виділила кошти на стратегічне 
планування по водозабезпеченню ОТГ. 

Дунаєвецька міська ОТГ 
Голова: Заяць Веліна Владиславівна 
вул.Гагаріна, 16, м.Дунаївці, Хмельницька обл., 32400
(3858) 3-12-95
dunorg@i.ua

Вільшаницька сільська ОТГ
Голова: Ковалик Любов Ігорівна 
с.Вільшаник, Львівська обл., 81481
(3236) 4-68-40
vilshanyk_rada@ukr.net

Для покращення бла-
гоустрою жителів  громада 
ефективно використовує 
кошти державної субвенції  
на розвиток інфраструк-
тури, залучає додаткові 
ресурси, використовує 

власні.  Велику їх частину коштів спрямували 
на ремонт доріг, оскільки бездоріжжя є однією 
із найболючіших проблем. В результаті відре-
монтовано дороги довжиною 2,2 км.  Також 
реалізовано: заміну даху народного дому села 
Монастирець; заміну вікон та дверей на енерго-

ощадні в народних домах сіл Сприня, Лукавиця 
та Черхава, у селі Вільшаник реконструювали 
незавершену будівлю дитячого садочка, у якій 
відкрили народний дім «Просвіта» та лікарську 
амбулаторію. Відкриття цих соціальних об’єктів 
стало можливим за державні кошти, а, отже, 
населення змогло відчути турботу держави про 
нові об’єднані громади. 

Пріоритетними на перший 
рік існування Кіптівської 
громади були визначені 
такі напрямки: освіта, до-
шкільне виховання, розви-
ток культури та спорту на 
території  села. Тож за раху-

нок коштів, отриманих від держави, відремон-
тували всі дошкільні заклади, а в усіх освітніх 
закладах провели теплову модернізацію – за-
мінили систему опалення або котел. В Кіптів-
ському будинку культури місяць тому почала 
працювати сучасна твердопаливна котельня, 
там капітально відремонтовано дах. Не забули 

Вільшаницька ОТГ. Львівська область
РЕМОНТ ДОРІГ ТА ВІДКРИТТЯ СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ 

Кіптівська ОТГ. Чернігівська область
ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ – ОСВІТА І КУЛЬТУРА
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За рахунок субвенції  з 
державного бюджету в 
громаді виконано рекон-
струкцію мережі вуличного 
освітлення у селах Вере-
мії вка та Карпиха, в сели-
щі Семенівка. На умовах 

співфінансування (10% з місцевого бюджету, 
решта – з обласного) – 2,6 млн грн спрямовано 
на капітальний ремонт доріг. На території  Се-
менівської ОТГ знаходиться два ФАПИ і центр 
первинної медико-санітарної допомоги. Гро-
мада забезпечила працівників цих медичних 
установ велосипедами і щомісячно виділяє з 
селищного бюджету  по 1 тис грн на медика-
менти; для кожного закладу закуплено спеці-
алізовані медичні сумки для фельдшерів. 2,7 
млн грн, з яких 400 тис грн  - місцеві кошти, 
спрямовано на реконструкцію будинку-інтер-
нату для людей похилого віку, в якому нині про-
живає 20 людей. У дитячому садку села Вере-
мії вка:  замінено вікна, відремонтовано підлогу 

та систему опалення,  проведено інтернет, при-
дбано ноутбук, організовано харчування дітей. 
У центрі села облаштовано новий майданчик. 
Незабаром у Веремії вці планується створити 
ЦНАП та відремонтувати спортивну школу. За 
кошти бюджету ОТГ для КП придбано техніку: 
трактор, самоскид. В рамках програми «Питна 
вода» пробурено свердловину в селі Тарасівка 
для забезпечення жителів водою. Також прове-
дено ремонт у приміщенні  районного відділу 
служби надзвичайних ситуацій, створено під-
станцію «швидкої» допомоги, закуплено необ-
хідне обладнання.

й про дороги – наразі громада співпрацює зі 
службою автомобільних доріг України. Завдя-
ки цьому на деяких проблемних ділянках вже 
провели ямковий та капітальний ремонт. Це 
дуже дорого (вартість кілометру – понад міль-
йон гривень), тому дану проблему вирішують 
поступово. Плани на новий рік теж доволі ам-
бітні: ремонт доріг, водогін у Кіптях, програма 

освітлення центральних вулиць. А ще – введен-
ня в експлуатацію пожежного депо.

Кіптівська сільська ОТГ
Голова: Кучма Володимир Володимирович 
вул.Слов`янська,51а, с.Кіпті, Чернігівська обл., 17050
(4646) 3-73-25, ф. 3-73-30
kiptisr@meta.ua

Семенівська селищна ОТГ
Голова: Милашевич Людмила Павлівна
вул. Незалежності,44а, смт.Семенівка, 
Полтавська обл., 38200
(5341) 91-7-51
semenivka_sr@ukr.net

Семенівська ОТГ. Полтавська область
ВИРІШЕНО ПРОБЛЕМИ, ЩО НАКОПИЧУВАЛИСЯ РОКАМИ
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Смирновська ОТГ. Запорізька область
ЗАВДЯКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СЕЛО ОЖИВАЄ 

Бабинська ОТГ. Львівська область
ПЕРША НА ЛЬВІВЩИНІ ВЛАСНА ПОЖЕЖНА КОМАНДА ОТГ

Смирновська ОТГ утвори-
лася у 2015 році. На 2017 рік 
бюджет громади складає 
19 млн грн. До об’єднання 
він становив лише 1 млн 
грн. Перше, за що взялася 
громада, - розбудова меди-

цини - створили Смирновський комунальний 
заклад із надання первинної медико-санітар-
ної допомоги, до якого входить амбулаторія та 
чотири ФАПи. З метою надання освітніх послуг 
організували відділ освіти та створили освітній 
округ з опорною школою у Олексії вці та трьома 
філіями по інших селах. У громаді з’явилося ко-
мунальне підприємство «Господар 2016» та ко-

мунальний заклад «Центр надання соціальних 
послуг». На встановлення освітлення у населе-
них пунктах громади витрачено 666 тис 586 
грн. У селах Титове, Олексії вка та Смирнове в 
місцевих клубах за кошти державної субвенції  
громаді встановила нові вікна, обладнала тре-
нажерний зал, зробила автономне опалення. В 
одному з них - на першому поверсі незабаром 
буде розміщено Центр надання адміністратив-
них послуг.

Бабинська ОТГ першою в 
області створила власну 
пожежну команду. Відте-
пер безпеку 5 тисяч меш-
канців на території  10 на-
селених пунктів гарантує 
команда із 8 пожежних. 

Місцева пожежна команда ОТГ розташову-
ється у приміщенні адмінбудинку колишньої 
Містковицької сільської ради. Його відремон-
тували та облаштували опалення. Окрім цього, 
для пожежної техніки спеціально побудували 

гараж. На реконструкцію, добудову, навчання 
пожежників та придбання для них спецодягу 
залучили кошти сільського бюджету у розмірі 
200 тис грн. Надали рятувальникам і службо-
вий автомобіль. Утримання пожежної частини 
відбувається за кошти громади.

Смирновська сільська ОТГ
Голова: Романюк Олександр Ярославович 
вул.Торгова,3, с.Смирнове, Запорізька обл., 71040 
(6147) 7-43-42, 7-43-45
smirnov-sr@ukr.net

Бабинська сільська ОТГ
Голова: Несторяк Світлана Василівна 
вул. Шевченка,4, с.Бабина, Львівська обл., 81455
(3236) 2-41-75, 2-42-75, 4-16-16
babuna.s.rada@gmail.com
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Новопсковська ОТГ. Луганська область
БЛАГОУСТРІЙ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ

Вербківська ОТГ. Дніпровська область
ЯКІСНІ ПОСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ 
Ремонт доріг, будівництво водоводів, рекон-
струкція освітлення, ремонти шкіл і дитсадків 
– понад 8 тисяч жителів Вербківської ОТГ від-
чувають позитивні результати децентралізації . 
Навколо Вербківської громади об’єдналися 12 
населених пунктів. Після об’єднання бюджет 

громади збільшився у вісім разів. Позитивні 
зміни відчувають, зокрема, у селі В’язівок, що 
входить до складу громади. Вперше за 20 років 
тут звернули увагу на місцевий будинок куль-
тури. Відремонтували дах, замінили систему 
опалення та освітлення, облаштували в будівлі 

13 липня 2015 року ство-
рено першу на Луганщині 
ОТГ – Новопсковську. За-
гальний обсяг доходів ОТГ 
на початок 2017 року склав 
56,8 млн грн, у тому числі 
обсяг субвенцій – 23,4 млн 

грн. Серед досягнень громади став ремонт усіх 
дошкільних навчальних закладів. Минулого 
року утеплено фасади та замінено покрівлі чо-
тирьох дитячих садків, де тепер спостерігаєть-
ся економія бюджетних коштів. На виконання 
робіт виділено 2 млн 480 тис грн. Також вста-
новлено чотири дитячих майданчики за кош-
ти селищного бюджету. Благоустрій населених 
пунктів залишається важливим напрямом ді-
яльності громади. З селищного бюджету виді-
лено 1 млн 208 тис грн для освітлення вулиць, 
облаштування дитячих майданчиків, приби-
рання території , вивіз сміття та 644 тис грн – на 

встановлення тротуарів у смт Новопсков. Також 
за рахунок коштів селищної ради проведено 
ремонт доріг у селі Осинове, повну реконструк-
цію даху будинку культури смт Новопсков. За 
рахунок коштів ДФРР у всіх селах громади ре-
алізовано проект будівництва вуличного освіт-
лення за інноваційними технологіями. У рам-
ках проекту встановлено фотомодулі на опорі. 
Для комунальників громади придбано новий 
сміттєвоз завдяки субвенції  при співфінансу-
ванні селищною радою у розмірі 198 тис грн.

Новопсковська селищна ОТГ
Голова: Гаєв Вадим Вікторович 
вул.Шкільна,3, смт. Новопсков, Луганська обл., 92302
(6463) 2-18-40
info@novopskovrada.gov.ua
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Ще один об’єкт у В’язівці, 
який не бачив ремонту де-
сятиріччями, – амбулато-
рія. Після створення ОТГ 
медичний заклад набув но-
вого вигляду буквально за 

рік. Сюди звертаються по допомогу понад 3 ти-
сячі жителів п’яти сіл. Пишаються жителі Верб-
ківської громади й Центром надання адмінпо-
слуг. Сьогодні тут можна отримати майже 100 

актуальних послуг – від прописки й виписки, 
приватизації  землі до оформлення паспорту й 
реєстрації  бізнесу.

Вербківська сільська ОТГ
Голова: Холоденко Любов Пилипівна 
вул. Матросова, 20, с. Вербки, Дніпропетровська обл., 
51453
(5634) 6-28-08
pavlverbksil@mail.dp.gov.ua
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Бюджет Іршанської ОТГ, у 
2016 році збільшився у по-
над 5,5 разів. Зміни вирі-
шили розпочати з медичної 
сфери. Спершу розробили 
стратегію розвитку меди-
цини та створили  кому-

нальний заклад «Центр первинної медико-са-
нітарної допомоги», який відкрили в грудні 
2016 року. До структури увійшли селищна ам-
булаторія загальної практики сімейної меди-
цини та два ФАПи в селах Добринь і Ємилівка. 
На ремонт приміщення використали кошти з 
ДФРР, а обладнання придбали за кошти міс-
цевого бюджету. Також громада орендувала 

спецавтомобіль швидкої. Завдяки державній 
медичній субвенції  громада має ресурси і для 
придбання медичної апаратури, і на премію-
вання медпрацівників. Для заохочення працев-
лаштування сімейних лікарів виконком грома-
ди перевів двоповерхову будівлю колишньої 
лікарні, що стояла пусткою майже 20 років, до 
комунального житлового фонду. Тут роблять 
реконструкцію і готують зручні квартири для 
майбутніх спеціалістів.

У Білокуракинській цен-
тральній районній лікарні 
відкрили нову операційну 
європейського рівня. Гроші 
на це виділили з бюджету 
громади, району та ДФРР. 
Капітальний ремонт де-

кількох відділень: пологового, анестезіології  
та хірургії , та закупівля нового обладнання для 
операційної велися протягом усього 2016 року. 
Лікарня тепер обладнана сучасною дихальною 
апаратурою, лапораскопічною стійкою. Сюди 

приїжджають не тільки місцеві пацієнти, а й з 
сусідніх районів. У планах громади – подальше 
поповнення медичного обладнання. Але вже 
сьогодні Білокуракинська центральна районна 
лікарня має всі шанси стати багатопрофільною 
лікарнею інтенсивного лікування.

Іршанська ОТГ. Житомирська область
ЗМІНИ РОЗПОЧАЛИСЯ З МЕДИЧНОЇ СФЕРИ

Білокуракинська ОТГ. Луганська область
НОВА ОПЕРАЦІЙНА ТА МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІКАРНІ

Іршанська селищна ОТГ
Голова: Рак Анатолій Борисович 
вул. Гулія, 7, смт. Іршанськ, Житомирська обл., 12110 
(4145) 4-41-67
irshansk_rada@ukr.net

Білокуракинська селищна ОТГ
Голова громади: Сірик Сергій Іванович
Адреса: 92200, Луганська обл., смт. Білокуракине, 
пл. Т. Шевченко, буд. 4
Телефон: (6462) 2-27-38
E-mail: bktergromada@meta.ua
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У січні в Глибокій відкрили 
перший в області ліцензо-
ваний Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги 
ОТГ. До  структури увійш-
ли три заклади первинної 
ланки медичної допомоги. 

Фахівці Центру обслуговуватимуть 11 тисяч на-
селення, серед яких мешканці власне Глибокої, 
а також сіл ОТГ - Михайлівка та Червона Дібро-
ва. Для облаштування Центру районна рада 
виділила один з поверхів будівлі Глибоцької 
районної лікарні. З літа тут тривав капітальний 
ремонт, на який ОТГ скерувала загалом май-
же 2 млн грн. У результаті тут повністю замі-

нили систему електроживлення, вхідні та двері 
кабінетів, поставили енергозберігаючі вікна, 
частину кабінетів обладнали конвекторами. 
Придбали нові ліжка для стаціонару, фізіотера-
певтичного кабінету, кабінету масажу. Подбали 
і про вигоди для пацієнтів. Зокрема, для інва-
лідів-візочників у приміщенні обладнали окре-
мий санітарний блок з бойлером, спеціальним 
біде, туалетом. Також для Центру придбали са-
нітарний автомобіль та медичне обладнання.

Перша Черкаська міська 
поліклініка стала пілотним 
проектом інформатиза-
ції , де ввели реєстратуру з 
електронним записом та 
електронну базу даних для 
пацієнтів, в  якій вже зареє-

стровано більше 40 тисяч містян. У перспекти-

ві - автоматизованою комп’ютерною мережею 
об’єднають всі черкаські лікарні. Пацієнти ма-
ють змогу записатися до лікаря, прийшовши 
безпосередньо до електронної реєстратури або 
ж за телефоном. Реєстрація займає 2-3 хвилин, 
а запис – менше хвилини. Сподіваються, що 
згодом можна буде записатися через інтер-
нет-ресурс. Окрема черга на запис створена 

Глибоцька ОТГ. Чернівецька область
ВІДКРИТО ПЕРШИЙ НА БУКОВИНІ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

Глибоцька селищна ОТГ
Голова: Ванзуряк Георгій Степанович 
вул.Шевченка,1, смт. Глибока, Чернівецька обл., 60400
(234) 2-11-73, 2-21-38
presa_hlyboka_otg@ukr.net

м.Черкаси
РЕЄСТРАТУРА З ЕЛЕКТРОННИМ ЗАПИСОМ І ЕЛЕКТРОННА 
БАЗА ПАЦІЄНТІВ
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для пільгового населення. Окрім працівників 
реєстратури, електронною базою даних ко-
ристуються й сімейні лікарі, які пройшли спе-
ціалізоване навчання. На другому етапі рефор-
мування заплановано автоматизувати і робочі 
місця у лабораторіях. 
Ще одним нововведенням має стати електро-
нний підпис лікарів. Нова електронна систе-
ма не дозволяє проводити корупційні схеми, 
оскільки внести та змінити запис заднім чис-
лом не можна. Вартість проекту — майже 4 
млн грн. Найбільше коштів витратили на при-

дбання програмного продукту, інша складова 
витрат — забезпечення матеріально-технічної 
бази, мережевого з’єднання для кожної полі-
клініки усього міста в цілому, а також серверів.

Черкаська міська рада
Голова: Бондаренко Анатолій Васильович
вул. Б.Вишневецького, 36, 
м.Черкаси, 18000
(472) 36-01-70 

Мешканцям Музиківської 
ОТГ далеко і незручно 
добиратися до Білозер-
ської районної лікарні. А 
до обласної лікарні від-
новлювального лікування 
(колишня лікарня залізнич-

ників) люди можуть доїхати за лічені хвилини. 
ОТГ звернулася до керівництва обласної лікар-
ні для укладання договору з надання медичної 
допомоги мешканцям населених пунктів, що 
увійшли до ОТГ (с. Музиківка та с.Східне). 
Для лікарні співпраця з громадою Музиківки 
теж вигідна, бо ОТГ самостійно оплачує обслу-
говування жителів своєї громади. 

Наразі ОТГ та обласна лікарня готуються до 
укладання відповідних договорів на медичне 
обслуговування. Цей крок стане прикладом 
співпраці ОТГ та закладів охорони здоров’я для 
раціонального та ефективного медичного об-
слуговування мешканців.

Музиківська ОТГ. Херсонська область
МЕШКАНЦІ ОТГ ОБСЛУГОВУВАТИМУТЬСЯ В ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ 

Музиківська сільська ОТГ
Голова: Лейбзон Олександр Арнольдович
вул.40 років Перемоги, 35, 
с. Музиківка, 
Херсонська обл., 75023
(5547) 33-2-34, 56-3-86
muzsr@bilozerka-rda.gov.ua
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У переддень 2017 року  у 
Білозірській ОТГ будівель-
ники здали в експлуатацію 
три новенькі квартири для 
сімейних лікарів. Житло 
облаштували на базі ко-
лишньої сільської школи. 

Після того як у центральній садибі ОТГ була 
створена опорна школа, до неї перейшли на-

вчатися діти середніх та старших класів. У ви-
вільненому приміщенні за кошти інфраструк-
турної субвенції  облаштовано п’ять сучасних 
одно-та двокімнатних квартир з усіма зруч-
ностями. На ремонтні роботи витрачено майже 
1,7 млн грн. Сімейні лікарі зможуть проживати 
у цих квартирах безкоштовно. Громада брати-
ме на себе також оплату комунальних послуг, 
а ще додатково доплачуватиме фахівцям, аби 

Наприкінці грудня 2016 
року у місті стартував 
масштабний проект «Не-
відкладна медична допо-
мога», мета якого - надан-
ня якісного обстеження 
пацієнта та скорочення 

часу його перебування з 120 до 40 хвилин у 
приймальному відділенні. Для реалізації  про-
екту було виділено кошти міського бюджету 
- на початку року 2 млн грн, потім додатково 
– 4,63 млн грн. За ці кошти закуплено лікар-
ські засоби та інші витратні матеріали. Віднині 
медична допомога пацієнтам у приймальних 
відділеннях, травмпунктах, реанімаційних від-

діленнях (перша доба) надається безкоштовно. 
Для приймальних відділень міських лікарень 
придбано сучасне діагностичне та лаборатор-
не обладнання на загальну суму 15,25 млн грн, 
в тому числі: з державного бюджету - 14,55 млн 
грн та  міського бюджету - 700,5 тис грн. Також 
проведені ремонти та реконструкції  приймаль-
них відділень, триває ремонт приймального 
відділення стаціонару дитячої міської лікарні.

м.Житомир
ПРОЕКТ «НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»

Житомирська міська рада
Голова: Сухомлин Сергій Іванович
майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, м.Житомир, 10014 
(412) 48-12-12, 48-11-85
mvk@zt-rada.gov.ua

Білозірська ОТГ. Черкаська область
БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО + ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
= СІМЕЙНИЙ ЛІКАР В ОТГ
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У рамках реформи га-
лузі охорони здоров’я в 
медичних закладах Балт-
ської міської ОТГ, зокрема, 
в комунальній установі  
«Балтський центр ПМСД» 
запроваджено медичну 

інформаційну систему «ЕСКУЛ’ап». Для впро-
вадження системи придбано обладнання для 
десяти автоматизованих робочих місць лікаря, 
кожне з яких складається з сучасного комп’юте-
ра та багатофункціонального пристрою. В ре-
зультаті автоматизації  робочих місць плануєть-
ся налагодити електронний обмін необхідною 
інформацією про пацієнтів між центром ПМСД, 

підрозділами ЦРЛ та станцією швидкої медич-
ної допомоги. Медична інформаційна система 
дозволить медикам отримувати будь-які дані 
стосовно надання медичної допомоги пацієн-
там, а також оцінювати та аналізувати ситуа-
цію із захворюваністю не тільки на території  
громади, а й району. У перспективі застосуван-
ня інформаційної системи мало не вполовину 
вивільнить робочий час сімейного лікаря.

Балтська ОТГ. Одеська область
ЗАПРОВАДЖЕНО НОВУ МЕДИЧНУ ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ

Балтська міська ОТГ
Голова: Мазур Сергій Сергійович 
вул. Любомирська, 193, м.Балта, Одеська обл., 66101 
(4866) 226-32
info@balta-rada.gov.ua

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

лікар, працюючи в селі, міг отримувати 10-12 
тисяч гривень заробітної плати, а його пацієн-
ти – якісні медичні послуги. Поряд із житлом 
для лікарів облаштували і квартири для дітей, 
позбавлених батьківського піклування, де вони 
проживатимуть до свого повноліття.

м.Ірпінь. Київська область
СТРАТЕГІЯ «ІРПІНЬ - МІСТО ЗДОРОВ’Я»
Внаслідок збільшення ресурсу міського бюдже-
ту в Ірпені вдалося реалізувати ряд важливих 
проектів у рамках стратегії  «Ірпінь - місто здо-
ров’я». Зокрема, в центральній міській лікарні 

відкрито новий операційний блок, облаштова-
ний сучасним обладнанням з Німеччини. Техні-
ка дозволить проводити операції  різної склад-
ності і розширити послуги з ендопротезування 
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Старобогородчанська ОТГ. Івано-Франківська область
СУЧАСНИЙ АВТОМОБІЛЬ «ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ» 

Придбано новий автомо-
біль швидкої допомоги, 
яким відтепер обслуговува-
тиме жителів Старобогорд-
чанської об’єднаної терито-
ріальної громади. Вартість 
автомобіля становить май-

же 1 млн 500 тис грн. 90% від суми – це кошти 
ДФРР, а 10% виділили з бюджету громади. При-
дбання автомобіля швидкої допомоги є над-
звичайно важливим кроком для надання якіс-
них медичних послуг в громаді. Досі «швидку» 

орендували у Богородчанській ЦРЛ. У планах 
громади - розширення денного стаціонару на 
базі амбулаторії  загальної практики сімейної 
медицини задля наближення медичних послуг 
до людей.

Старобогородчанська сільська ОТГ
Голова: Здерка Ярослав Михайлович 
вул.Франка,1, с.Старі Богородчани, 
Івано-Франківська обл., 77712
(3471) 5-17-00, 5-12-31, 5-12-22
st_bogorodchany@i.ua

суглобів. В поліклініці від-
крито стоматологічний 
рентгенкабінет, оснащений 
дентальним рентгенапара-
том і ортопантомографом. 
Відтепер члени громади 
мають можливість отрима-

ти високоякісні медичні послуги безпосеред-
ньо у місті свого проживання. Окрім цього, мі-
сто забезпечує житлом лікарів та медперсонал. 
Наприкінці грудня 2016 року відкрили гуртожи-
ток для працівників центральної міської лікарні 
і вручили ключі від перших 9 кімнат. Серед но-

воселів – лікарі та медичні сестри, переселенці 
із зони АТО. 
Однак найголовнішим проектом в Ірпені є на-
разі будівництво нового лікувально-оздоро-
вчий центр площею 27 тис кв м. Першу чергу 
будівництва комплексу здали наприкінці 2016 
року. 

Ірпінська міська рада
Голова: Карплюк Володимир Андрійович
вул. Шевченка, 2-а, м.Ірпінь, Київська область, 08200 
(4597) 61-407
inform@imr.gov.ua
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Навчальний рік 2016-2017 
в Глобинській громаді ого-
лосили роком освіти. У всіх 
навчальних закладах ОТГ 
почали ремонти. У Глобин-
ській ЗОШ №3 замінили 
опалювальну систему, у 

Глобинській гімназії  - встановили нові вікна, в 
інших навчальних закладах на території  міста 
замінили 130 вікон. В школах громади, яких 
дев’ять, - частково зробили поточні та капіталь-
ні ремонти, будуть завершувати їх технічне 

оснащення. Для цього громада отримала 4,5 
млн грн освітньої субвенції .
Також планують залучати і кошти місцевого 
бюджету для ремонту кабінетів. Для фінансу-
вання коштом ДФРР подали проект щодо тер-
момодернізації  ДНЗ №1, який є найбільшим в 
громаді.

Розвиток освітянської га-
лузі у Клесівській ОТГ став-
лять на перше місце. Гро-
мада отримала освітню 
субвенцію у розмірі 3 млн 
грн. Її розподілили між усі-
ма школами ОТГ. У школі 

с.Рудня-Карпилівська встановили новий твер-
допаливний котел, придбали два мультиме-
дійних комплекси, оновили наочні матеріали, 
замінили вікна. У с.Карпилівка у класах, спорт-
залі та актовій залі - встановили нові вікна та 
відремонтували приміщення, придбали дидак-
тичні та наочні матеріали, швейні машинки, мі-
кроскопи, мультимедійні комплекси, дошки та 

ноутбуки. У шкільній котельні замінили котли 
на твердопаливні, які працюють на торфобри-
кетах та дровах. Восени 2016 року до садочку 
«Дзвіночок» у селі Карпилівка вже пішло 75 
малюків. На облаштування нової групи грома-
да виділила 80 тис грн: зроблено ремонт, вста-
новлено енергозберігаючі вікна, придбано нові 
меблі. Всього на ремонтні роботи та покращен-
ня садку громада витратила 148 тис грн. 

Глобинська ОТГ. Полтавська область
2017 – РІК ОСВІТИ

Клесівська ОТГ. Рівненська область
ПІДТРИМКА ОСВІТИ – ПРІОРИТЕТ ГРОМАДИ

Глобинська міська ОТГ 
Голова: Джусь Станіслав Васильович 
вул.Леніна, 285, м.Глобине, Полтавська обл., 39000
(5365) 2-42-78, 2-55-40
off ice@globyne-rada.gov.ua 

Клесівська селищна ОТГ
Голова: Гриник Василь Федорович 
вул.Свободи,10, смт.Клесів, Рівненська обл., 34550
(3655) 5-03-50, 5-00-36, 5-07-30
klesiv_sarny@ukr.net
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Новоолександрівська ОТГ 
створена 1 квітня 2016 року. 
Менш ніж за рік, середня 
загальноосвітня школа у 
громаді відчула суттєві змі-
ни, що стали можливими 
після об’єднання громад. У 

школі з’явилось 2 лінгафонні кабінети, що стало 
останньою сходинкою до отримання школою 
статусу Спеціалізованої школи з вивчення анг-
лійської мови. 
Учні отримали 3 спеціалізовані кабінети хімії , 
біології , географії . У вересні 2016 року на тери-
торії  школи відкрили ігровий дитячий майдан-

У березні в селі Лошнів, 
яке входить в ОТГ, відбу-
лося відкриття сільського 
Центру культури і дозвілля 
(KіД). Це стало можливим 
завдяки залученню коштів 
державної субвенції  на роз-

виток інфраструктури. На реконструкцію цен-
тру виділено близько 0,5 млн грн. Таку ж суму 
виділили з бюджету громади. 
Лошнівський Центр культури і дозвілля – це 
нове бачення розвитку культурного осереддя в 
умовах реформи децентралізації , комплексний 
культурний заклад нового типу як для дітей, 
так і для дорослих. У Центрі працюватимуть 
вокальні і хореографічні гуртки, театральна 
студія, гурток художнього слова, ансамбль со-
пілкарів та гурток «Лялька і книга», проходити-
муть заняття з основ веб-дизайну, кулінарної та 

рукодільних справ, етикету, спортивні гуртки, 
заняття для раннього розвитку дітей, сімейні 
консультації , фітнес-програми для різних віко-
вих груп, майстер-класи. 
Не залишили без уваги сільську бібліотеку, яка 
виступає ініціатором проведення літературних 
вечорів, диспутів, зустрічей з цікавими людь-
ми, навчання комп’ютерної грамоти, перегля-
дів фільмів та їхнє обговорення. Це вже п’ятий 
КіД, який створено на території  Теребовлян-
ської ОТГ. Лошнівський КіД обслуговуватиме 
також сусідні села – Сущин та Остатальці. 

Теребовлянська ОТГ. Тернопільська область
В ОТГ ВІДКРИЛИ П’ЯТИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ

Новоолександрівська ОТГ. Дніпропетровська область
ЗА РІК ЯКІСТЬ ОСВІТИ В ГРОМАДІ ВІДЧУТНО ЗРОСЛА

Теребовлянська міська ОТГ
Голова: Поперечний Сергій Іванович 
вул.Шевченка, 8, 
м.Теребовля, 
Тернопільська обл., 48100
(3551) 2-14-62
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16 січня в свій перший рейс 
вирушив шкільний авто-
бус, придбаний Воскресен-
ською ОТГ для підвезення 
на навчання учнів Кінсько-
роздорівського НВК. Гро-
мада, як і інші ОТГ області 

придбала автобус на умовах співфінансування: 
70% фінансування з державного і 30% - бю-
джетів громад. Шкільна модифікація автобусів 
«Мрія» повністю відповідає вимогам ДСТУ, в 
тому числі суворим вимогам безпеки. Загальна 
пасажиромісткість одного автобуса – 31 місце 
для сидіння: 28 – для учнів, три – для супрово-
джуючих осіб. Вартість одного транспортного 
засобу становить 1 млн 320 тис грн. Програма 
«шкільний автобус» - частина освітньої рефор-

ми, що запроваджується в області. Станом на 
початок року рішення про створення опорних 
шкіл затверджені місцевими радами чотирьох 
громад: Смирновською, Більмацькою, Ново-
миколаївською, Преображенською, Чернігів-
ською. В опорних закладах навчаються 1585 уч-
нів, а підвозиться шкільними автобусами – 495 
учнів.

чик. Тут створено умови для активного відпо-
чинку дітлахів молодших класів та полегшення 
адаптації  першокласників. Майданчик придба-
ний за рахунок місцевого бюджету. 
Всього у 2016 році на благоустрій школи ви-
трачено 3 млн грн з бюджету громади. Вчителі, 
учні і їх батьки дуже раді змінам, які допома-
гають дітям громади отримувати якісну освіту, 
яка не поступається рівнем у великих містах. 

У 2017 році в ОТГ заплановано будівництво су-
часного дитячого садка на 80 місць.

Воскресенська ОТГ. Запорізька область
ЗА ЗНАННЯМИ - НА НОВЕНЬКОМУ АВТОБУСІ

Новоолександрівська сільська ОТГ
Голова: Візір Олександр Олексійович 
вул. Сурська, 74, с.Новоолександрівка, 
Дніпропетровська обл., 52070
(56) 712-33-86
novol.silrada@yandex.ua

Воскресенська сільська ОТГ
Голова громади: Гузенко Микола Іванович
вул. Маяковського, 8, 
с. Чапаєвка, 
Запорізька обл., 70624 
(6165) 3-35-84
chapaevska_SR@i.ua
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На базі Новоселівської 
школи I–III ступенів Ли-
манської ОТГ відкрили 
Новоселівський навчаль-
но-виховний комплекс «За-
гальноосвітня школа I–III 
ступенів — дошкільний на-

вчальний заклад». Відтепер, у Новоселівському 
НВК навчатимуться близько тридцяти дітей. 
Для дошколят відремонтували дитячі кімнати 
та учбовий клас. Раніше завдяки співпраці гро-

мади з Програмою розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, спрямований на громаду» у школі 
було замінено вікна, провели ремонт спортив-
ного залу, коридорів та кабінетів.

Лиманська ОТГ. Донецька область
НА БАЗІ ШКОЛИ ВІДКРИТО НВК

Лиманська міська ОТГ
Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Незалежності, 46, м. Лиман, 
Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82
rada@krliman.gov.ua

Козинський НВК цього року 
став опорним. На технічне 
переоснащення школа от-
римала 4 млн грн. До скла-
ду Козинського НВК увійш-
ли дві філії  – Гранівська та 
Іващуківська школи, де на-

вчаються молодші школярі. Після закінчення 4 
класу діти будуть мати можливість навчатися в 
якісній опорній школі. Відтак, початкова школа 
буде наближена до місця проживання дітей, а 
учні інших класів зможуть їздити до місця нав-
чання автобусами. Здійснюючи ремонт, акцент 
зробили на енергозбереженні, оновили систему 
опалення, усього планують замінити 150 вікон 

та 9 вхідних дверей. Особливу увагу приділили 
поновленню матеріально-технічної бази закла-
ду. Придбали та встановили 10 комплектів для 
інтерактивного навчання, оновили матеріали 
у кабінетах фізики, хімії , природи, історії , іно-
земної мови, музики. У кабінети інформатики 
придбали нову комп’ютерну техніку. Особлива 
гордість НВК – справжній сучасний телескоп. 

Козинська ОТГ. Рівненська область
АКЦЕНТ НА СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ ОСНАЩЕННІ ШКОЛИ

Козинська сільська ОТГ
Голова: Костюк Юрій Андрійович
вул. Берестецька, 145, с. Козин, 
Рівненська обл., 35523
(3633) 3-41-41
srada_kozin@ukr.net
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Один із результатів де-
централізації  в Слобо-
жанській ОТГ - ремонт в 
початковій школі №2. Тут 
освіту здобувають діти 1-4 
класів. З бюджету області 
і ОТГ на потреби навчаль-

ного закладу виділили близько 5 млн грн. На ці 
кошти відремонтували систему опалення, за-
мінили вікна та відремонтували дах. У класах 
стоять сучасні парти, висоту яких можна регу-
лювати. Для школярів закупили комп’ютери і 
3 інтерактивні дошки. Після якісного ремонту 
батьки учнів внески до фонду школи більше не 
платять. Не зупиняючись на досягненнях, роз-
робляють проекти на добудову приміщення 
школи, будівництва їдальні, актового і спортив-

ного залу. Також планують зробити лінгафонні 
кабінети і велику бібліотеку з читальним залом. 
Дитячий садок «Дивосвіт» у Слобожанській ОТГ 
вже назвали справжнім «символом децентралі-
зації ». П’ять корпусів цього красивого і сучасного 
навчального закладу побудували за півтора роки. 
Облаштування садка дуже гарне. Наприклад, є 
кабінет емоційної розрядки, в ньому постійно 
працюють психологи. Тут дитина може зняти 
нервову напругу. У садочку є художня майстерня, 
гурток англійської мови та комп’ютерний клас.

Полтавщина серед вось-
ми областей України, де 
втілюється пілотний про-
ект із створення єдиного 
освітньо-культурно-спор-
тивного простору. В Пол-
тавській області його реалі-

зовуватимуть на базі Омельницької ОТГ. Мета 
створення єдиного простору – надати якісні 
послуги в усіх галузях, реалізувати освітній, ту-
ристичний, спортивний, культурний потенціал 
громади, виховати справжнього патріота свого 
краю. Фінансуватиме формування просторів 
держава. Контент наповнення для Полтавщини 

Омельницька ОТГ. Полтавська область
ЄДИНИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ ПРОСТІР

Слобожанська ОТГ. Дніпропетровська область
ПОЧАТКОВА ШКОЛА ТА ДИТЯЧИЙ САДОК - 
СИМВОЛИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Слобожанська селищна ОТГ
Голова: Камінський Іван Миколайович 
вул. Сухомлинського, 56-б, смт. Слобожанське,
Дніпропетровська обл., 52005
(56) 753-88-24
slobozhansk@gromada.site
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розробили в Омельницькій ОТГ. Проект дасть 
можливість комплексно розвивати територію. 
На першому місці в ОТГ поставили дитячий са-
док, потім стадіон, між ними бібліотека, потім 
заклади культури, аграрні підприємства, ме-
дичні та туристичні заклади, школи й парки. 
Також будуть враховані туристичні маршрути, 
транспортне сполучення та комунікації .

Омельницька сільська ОТГ
Голова: Шереметьєва Олександра Іванівна
вул.Центральна, 66, с.Омельник, Полтавська обл., 39713
(536) 73-89-31
omelnik.otg@ukr.net

Дитячо-юнацький центр у 
Підволочиську є методич-
ним центром усієї спор-
тивно-масової роботи се-
ред школярів ОТГ. У центрі 
навчається від 190 до 360 
учнів. У 2016 році на про-

ведення поточного ремонту спортивного залу 
спрямували 199 тис грн. Це при тому, що остан-
ні 30 років ремонт тут не проводився взагалі. 
У найближчих планах громади – відкриття ди-
тячого садочка у селі Богданівка, капітальний 
ремонт ДЮСШ, реконструкція даху будинку 
культури у с.Кам’янка, ремонт даху адмінбудів-
лі. Ремонт ДЮСШ провадитиметься за рахунок 
коштів державного бюджету на умовах 20% 
співфінансування від ОТГ. 
Загалом протягом 2016 року у громаді провели 

капітальний ремонт у чотирьох будинках куль-
тури, трьох ФАПах, чотирьох школах, облашту-
вали вісім дитячих майданчиків. Тривають ка-
пітальні ремонти доріг у трьох селах та двох у 
Підволочиську. 
У квітні 2017 року в Підволочиську запрацює 
другий ЦНАП. Вартість даного проекту – близь-
ко 1 млн 300 тис грн. Один ЦНАП вже функціо-
нує на базі районної державної адміністрації , інший 
– облаштовує сама ОТГ. 

Підволочиська ОТГ. Тернопільська область
ЯКІСНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ – СЕРЕД НАПРЯМКІВ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Підволочиська селищна ОТГ
Голова: Дацко Віталій Геннадійович 
вул. А.Шептицького,4, 
смт. Підволочиськ, 
Тернопільська обл., 47800
(3543) 2-25-35, 2-13-50
greenwave2006@ukr.net
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Унікальну обсерваторію 
з обертальним куполом 
відкрили в житомирській 
ЗОШ №8. Аналогів такої 
обсерваторії  немає в Укра-
їні. Обсерваторія стане 
центром для різноманіт-

них навчальних занять учнів різних шкіл, пе-
дагогів та науковців міста Житомира.
Тут вже розпочалися заняття факультативу 
та астрономічного гуртка для учнів. З берез-
ня 2017 року запроваджується проведення 
міжшкільного факультативу, відкритих уроків 
та занять, виконання практичних робіт в рам-
ках пошуково-дослідницької роботи Малої 
академії  наук, підготовлені екскурсоводи для 
здійснення екскурсій. 
Школа, у якій розмістилась обсерваторія, по-

будована в 1937 році. Особливістю будівлі є 
башта на даху, яка раніше використовувалась 
для пожежного спостереження. 
Реконструкцію башти на замовлення управ-
ління капітального будівництва проводила 
фірма «Гарант-С». Під час реконструкції  об’єк-
та освоєно 1 млн 350 тис грн. У 2016 році Жи-
томирська міська рада з бюджету розвитку 
виділила 250 тис грн на технічне оснащення 
обсерваторії .

м.Житомир
У МІСЬКІЙ ШКОЛІ УНІКАЛЬНА ОБСЕРВАТОРІЯ

Житомирська міська рада
Голова: Сухомлин Сергій Іванович
майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 
м.Житомир, 10014
(412) 48-12-12, 48-11-85
mvk@zt-rada.gov.ua
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Більше 20 років у Чаплинці 
взагалі не будувалося жит-
ло, яке вкрай потрібне бага-
тьом сім’ям. Вже протягом 
кількох років у Херсонській 
області діє програма «Влас-
ний дім». У 2016 році виді-

лено перші 2 млн грн для початку реконструкції  
в багатоквартирний будинок будівлі-довгобуду 
в смт. Чаплинка. На запуск будинку в експлуа-
тацію залучені кошти з бюджетів різних рівнів. 
Завдяки реалізації  програми індивідуального 
житлового будівництва мешканці сільських 
населених пунктів, співробітники бюджетної 

галузі, а також громадяни, які переселяються в 
сільську місцевість та учасники АТО і члени їх 
сімей, мають можливість отримати довгостро-
ковий пільговий кредит під 3% річних. Вартість 
житла невисока, адже добудувати споруду де-
шевше, аніж будувати з самого початку. Об’єкт, 
який введуть в експлуатацію, розв’яже низку 
соціальних проблем населення.

Напередодні нового року 
працівники місцевого ЦНА-
Пу та відділу соціальних 
допомог переїхали у від-
ремонтоване приміщення. 
Жителі громади можуть 
отримати тут 28 основних 

послуг. З них 12 пов’язані із земельними питан-
нями, 3 послуги архітектури та будівництва, 
решта – послуги державної міграційної служби 
та реєстрації . Мешканців тішить, що основні 

послуги тепер можна отримати на місці, без 
виїзду в Катеринопіль, причому і послуги ЦНА-
Пу, і соціальної служби. Заклад має два відді-
лення. Перше – допомога вдома для одиноких 
пенсіонерів, які не можуть про себе сповна 
подбати, друге – допомога для сімей, дітей та 
молоді, які потрапили в скрутне життєве ста-
новище. Тут надають матеріальну, гуманітарну, 
психологічну, медичну, юридичну підтримку, 
допомагають пройти медогляд, оформлюють 
дітей у дитячі садки тощо. 
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ÒЧаплинська ОТГ. Херсонська область
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОВГОБУДУ ПІД БАГАТОПОВЕРХОВЕ 
«БЮДЖЕТНЕ» ЖИТЛО

Мокрокалигірська ОТГ. Черкаська область
ГРОМАДА ДБАЄ ПРО СОЦІАЛЬНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ МЕШКАНЦІВ

Чаплинська селищна ОТГ
Голова: Фаустов Олексій Георгійович
вул. Паркова, 40, смт. Чаплинка, 
Херсонська обл., 75200
(5538) 2-21-35, 2-14-65
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Об’єднана Козинська гро-
мада – лише робить перші 
кроки. Окрім економічних 
питань, соціальну сферу 
для себе також ставить в 
пріоритети. Нині в громаді 
триває процес реорганіза-

ції  та налагодження роботи відділу соціального 
захисту. 
Ще до об’єднання у сільській раді була сформо-
вана повноцінна соціальна служба. Там працю-
вав «Університет третього віку», де збиралися 
пенсіонери, займалися самоосвітою та просто 
спілкувалися між собою, тут надавалися безко-
штовні послуги перукаря, налагодили роботу 
реабілітаційно-оздоровчого центру. Там і до-
нині стоять тренажери, масажний стіл та інше 
приладдя. Жителі мають змогу оздоровитися, 

не витрачаючи додаткових коштів. Усі ці послу-
ги для вразливої категорії  населення громада 
хоче зберегти і надавати надалі. 
Особливу увагу громада приділяє переселен-
цям. Таких родин нині у громаді є кілька. Їх 
підтримують не лише сільський голова, а усі 
жителі, надають матеріальну підтримку та во-
лонтерську допомогу. 

Також незабаром у громаді відкриють Реабілі-
таційний центр для інвалідів та учасників АТО. 
Зараз завершують ремонтні роботи в примі-
щенні. 
Пенсіонери ОТГ щопонеділка їздять до Катери-
нополя безкоштовним пільговим рейсом. Від-
шкодовують вартість перевезень пільговиків 
з місцевого бюджету (188 тис грн компенсації  
у 2016 році). Зараз оголосили також конкурс 

на організацію ще й внутрішньогромадського 
маршруту. 

Козинська ОТГ. Рівненська область
СОЦІАЛЬНА СФЕРА – ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ 

Мокрокалигірська сільська ОТГ
Голова: Пипа Вікторія Вікторівна 
вул. Б.Хмельницького, 21, с. Мокра Калигірка, 
Черкаська обл., 20540 
(4742) 9-12-42, 91-2-49
m-cr@meta.ua

Козинська сільська ОТГ
Голова: Костюк Юрій Андрійович
вул. Берестецька, 145, с. Козин, 
Рівненська обл., 35523 
(3633) 3-41-41
srada_kozin@ukr.net
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Кіптівська громада дбає 
про збільшення рівня на-
роджуваності у громаді та 
надає підтримку молодим 
сім’ям. Для цього прийняли 
та впроваджують спеціаль-
ну програму. 1 березня 2017 

року перша сім’я у Кіптівській ОТГ отримала 

сертифікат на 20 тис грн за народжену дитину. 
Кошти будуть надані під контролем соціальних 
працівників.

Завдяки бюджетній децен-
тралізації  відбулося поміт-
не зростання надходжень 
до міського бюджету. До-
датковий фінансовий ре-
сурс - понад 1 млн 200 тис 
грн -  спрямовано на вирі-

шення соціально важливих проблем громади 
та соціальну підтримку. На виплату матеріаль-
ної допомоги педпрацівникам та поліпшення 
матеріально-технічної бази ДНЗ «Віночок», 
«Ягідка» спрямовано 196 тис грн. На виплату 
компенсації  на оплату послуг ЖКГ учасникам 
АТО - 92 тис грн. З метою покращення соці-
ального захисту спрямовано ресурси також 
на передплату на 2017 рік періодичних видань 
пільговій категорії  населення, виплату матері-
альної допомоги малозабезпеченим громадя-

нам та інші соціальні ініціативи. 
Також у місті облаштували та впорядкували 
центральний парк, чого дуже чекала громада. 
Майже 700 тис грн спрямували на придбання 
дитячого майданчику, реконструкцію, ремонт 
вуличного освітлення, поточний ремонт доріг 
та тротуарів. Для дитячих гуртків, які прово-
дяться у будинку культури, придбано спортив-
ного покриття і матів на суму 100 тис грн. Такий 
підхід створює відчуття стабільності і комфорту 
у всіх мешканців міста.

Кіптівська ОТГ. Чернігівська область
ПЕРША СІМ’Я ОТРИМАЛА 20 ТИС ГРН ЗА НАРОДЖЕНУ ДИТИНУ 

Баштанська ОТГ. Миколаївська область
СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕНО В ПЕРШУ ЧЕРГУ

Кіптівська сільська ОТГ
Голова: Кучма Володимир Володимирович 
вул.Слов`нська,51а, с.Кіпті, Чернігівська обл.,17050 
(4646) 3-73-25, ф. 3-73-30
kiptisr@meta.ua

Баштанська міська ОТГ
Голова: Рубський Іван Васильович
вул. Баштанської Республіки, 38, м. Баштанка, 
Миколаївська обл., 56100
(5158) 2-67-47
bashtrada@yandex.ua
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У селищі працює комуналь-
на установа «Центр соці-
альних послуг», яка надає 
послуги патронатної служ-
би. Одинадцять соціальних 
робітників обслуговують 
жителів десяти населених 

пунктів, а це 117 чоловік. Обов’язки робітників 
– приготування їжі, доставка продуктів та лі-
ків, прибирання, прання тощо. Жінкам дово-
диться долати немалі відстані від одного дому 
своїх підопічних до іншого, полегшує роботу 
і збільшує оперативність велосипед. Раніше 

транспортний засіб мали лише п’ятеро спів-
робітників. Нещодавно для потреб соціальних 
працівників придбано ще шість  велосипедів. 
На це із бюджету Комиш-Зорянської селищної 
ради виділили 15 тис грн. Новий транспорт от-
римали працівники, які обслуговують жителів 
Комиш-Зорі, Шевченківського, Ланцевого та 
Білоцерківки. 

Комиш-Зорянська ОТГ. Запорізька область
ТРАНСПОРТНЕ ПИТАННЯ ДЛЯ СОЦПРАЦІВНИКІВ ВИРІШЕНО  

Комиш-Зорянська селищна ОТГ
Голова: Гнатуша Ігор Вікторович 
вул. Вокзальна,49, смт. Комиш-Зоря, 
Запорізька обл., 71030 
(6147) 7-31-23, 7-32-81

Маловисківська міська 
рада ухвалила рішення про 
виділення 800 тис грн на 
компенсацію різниці між 
затвердженим для насе-
лення та економічно об-
ґрунтованим тарифом на 

водопостачання та водовідведення. Для того, 
щоб населення не відчуло на собі зростання на 
30-40% тарифів на воду. Компенсацію забезпе-
чать для 100% населення. Відтак, споживачі, як 

і раніше, платитимуть, для прикладу, за послу-
гу централізованого водопостачання 10,52 грн/
куб м за існуючого тарифу в розмірі 14,46 грн/
куб м. Сьогодні усі приєднані до міста грома-
ди платять за воду на рівні з жителями Малої 
Виски. 
Маловисківська міська ОТГ
Голова: Гульдас Юрій Леонідович
вул. Спортивна, 6, м. Мала Виска, 
Кіровоградська обл., 26200
(5258) 5-14-54, 5-14-51
mviskarada@ukr.net

Маловисківська ОТГ. Кіровоградська область
НАСЕЛЕННЮ ЧАСТКОВО КОМПЕНСУВАТИМУТЬ 
ВИТРАТИ НА ВОДУ
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ЦНАП у громаді працює 
майже рік, але не у цілком 
облаштованому приміщен-
ні. В кінці грудня 2016 року 
фахівці прийняли своїх 
перших клієнтів у повністю 
оновленому приміщенні за 

європейськими стандартами. Для цього грома-
да викупила 78 м кв у районного споживчого 
товариства на першому поверсі приміщення 
сільської ради. Ремонт і облаштування дев’яти 
робочих місць з комп’ютерами й програмним 
забезпеченням здійснили за кошти ДФРР та 
завдяки співфінансуванню з бюджету грома-
ди. Загалом використали понад 600 тис грн. 
Ще 350 тис спрямувала ОТГ. Обслуговують 
громадян у ЦНАПі 8 адміністраторів. Земельні, 

військові, юридичні та паспортні питання роз-
глядає державний реєстратор, який тут працює 
вже більше року. Адміністратори Центру нада-
ють нині 48 видів послуг, за якими раніше меш-
канці ОТГ були змушені їздити в районний чи 
міський ЦНАП. До кінця року їх кількість збіль-
шать до 100. Лише за останні три місяці фахівці 
Білозірського ЦНАПУ надали послуг майже на 
40 тис грн. Ці кошти залишаються в бюджеті 
об’єднаної громади. 

Жителі Маківської ОТГ з по-
чатку 2017 року більше не 
повинні їхати у районний 
ЦНАП до м.Дунаївці, щоб 
отримати адміністративні 
послуги. З січня 2017 року 
у центрі ОТГ - селі Макові 

- запрацювало КП «Бюро нерухомості «Поді-
лля». У підприємстві працюють три акредито-

ваних Мін’юстом реєстратори. Сьогодні жителі 
Макова та ближніх сіл, що входять в ОТГ, мо-
жуть отримати практично всі адміністративні 
послуги на місці. Сільська рада забезпечує ви-
дачу громадянам довідок та забезпечує надан-
ня міграційних послуг. 
КП «Бюро нерухомості «Поділля»» надає по-
слуги з реєстрації  права власності на нерухоме 
майно, будівлі, земельні ділянки, садові і дачні 

Білозірська ОТГ. Черкаська область
ОНОВЛЕНИЙ ЦНАП ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗРАЗКОМ  

Маківська ОТГ. Хмельницька область
ВЕСЬ СПЕКТР АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ОДНОМУ МІСЦІ

Білозірська сільська ОТГ
Голова: Міцук Володимир Павлович
вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я, 
Черкаська обл., 19635
(472) 30-04-00, 30-02-15
26323367@mail.gov.ua
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Наприкінці грудня 2016 
року у Великокучурівській 
ОТГ відкрили Центр на-
дання адміністративних 
послуг. Реєстрація актів 
цивільного стану, перереє-
страція місця проживання, 

робота по кадастру - ось послуги, які можна 
отримати вже сьогодні. У планах - відкриття 
паспортного столу та можливості зареєструва-
ти автомобіль. ЦНАП відкрили у колишньому 
приміщенні ради села, тут здійснили ремонт, 
надбудували другий поверх, облаштували ро-
бочі місця. У центрі працюють 6 співробітників. 
Вони мають усе необхідне для роботи - місце 
для архівів та сучасну техніку. Реконструкцію 

приміщення та створення ЦНАПу здійснено 
на умовах співфінансування, залучивши кош-
ти міжнародного проекту GIZ. Загалом на від-
криття ЦНАПу витрачено більше 3 млн грн, з 
них – 1,4 млн грн надано проектом GIZ, біль-
ше 1 млн грн виділив Мінрегіон, решту коштів 
виділено з місцевого бюджету. Нововідкритий 
ЦНАП надаватиме послуги 15 тисячам жителів 
п’яти сіл Великокучурівської громади. 

будинки, а також реєстрації  оренди земельних 
ділянок і будівель та реєстрацію припинен-
ня обтяжень. У громаді сподіваються, що за 
рік Мін’юст передасть у повноваження ОТГ і 
оформлення спадщини. 

Слобожанська ОТГ - одна з перших об’єднаних 
громад в Україні. За рік після її  створення вда-
лося реалізувати кілька масштабних проектів. 
Серед них - ремонт початкової школи, старт ро-

боти центру надання адміністративних послуг 
та будівництво дитячого садка. ЦНАП запра-
цював у травні 2016 року. Сьогодні тут готові 
надати 108 адміністративних послуг. За один 

Великокучурівська ОТГ. Чернівецька область
ПЕРШИЙ В РЕГІОНІ ЦНАП В ОТГ

Слобожанська ОТГ. Дніпропетровська область
ЩОДНЯ ЦНАП НАДАЄ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ 50-60 МЕШКАНЦЯМ

Великокучурівська сільська ОТГ
Голова: Тодеренчук Василь Мірчович 
вул.Головна,1, с. Великий Кучурів, 
Чернівецька обл., 59052
(235) 67-3-86, 6-72-56
vkuchurov67386@ukrpost.ua

Маківська сільська ОТГ
Голова: Кушнір Анатолій Аркадійович 
вул.Чапаєва, 22, с.Маків, Хмельницька обл., 32445
(3858) 2-10-30
makivlg@gmail.com
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день Центр обслуговує 
близько 50-60 мешканців. 
Найбільшою популярністю 
користуються послуги з ре-
єстрації  місця проживання 
та зняття з такої реєстрації . 
Крім того, громадяни часто 

звертаються до фахівців із соціального захисту. 
Йдеться про субсидії  та різі види допомоги. 
Відвідувачі ЦНАПу можуть оцінити його робо-
ту. Для цього в прозору урну потрібно кинути 

відповідний листочок паперу: зелений - якщо 
ЦНАП гідний позначки хороший або рожевий, 
що означає погано. Більшості слобожанців ро-
бота співробітників ЦНАПу подобається.

У грудні 2016 року у Вінни-
ці колишній МРЕВ перетво-
рився на новий сучасний 
сервісний центр МВС. Спів-
робітники центру надають 
громадянам послуги з ре-
єстрації , перереєстрації  та 

зняття з обліку транспортних засобів, видачі та 
заміни посвідчень водія та інші послуги сервіс-
них центрів МВС. Працює центр за принципом 
«прозорого офісу», тобто щоб отримати послу-
гу, потрібно стати в електронну чергу. За день 
центр може провести до 120 операцій з клієн-
тами. У центрі працює інформаційний кіоск, 
де можна знайти всю інформацію про послуги, 
алгоритми їх отримання, вартість та необхідні 
контакти. Заміна посвідчення водія займає до 
30 хвилин, а реєстрація авто - від 2 до 3 годин.  
По завершенню отримання послуг, можна за-

лишити відгук про роботу центру за допомогою 
спеціального планшету. Тут працює екзамена-
ційний клас для складання іспитів на право ке-
рування транспортними засобами. Відвідува-
чем вінницького сервісного центру може стати 
будь-хто, не зважаючи на місце прописки чи 
реєстрації  авто. Серед основних переваг ново-
го сервісного центру МВС – сучасні технології , 
система прозорих кабінетів та спеціально під-
готовлений клієнтоорієнтований персонал. До 
кінця року сервісні центри МВС нового зразка 
з’являться також у Харківській, Запорізькій, До-
нецькій та Чернігівській областях.

Слобожанська селищна ОТГ
Голова: Камінський Іван Миколайович 
вул. Сухомлинського, 56-б, смт. Слобожанське, 
Дніпропетровська обл., 52005
(56) 753-88-24
slobozhansk@gromada.site

Вінницька міська рада
Голова: Моргунов Сергій Анатолійович
вул. Соборна, 59, м. Вінниця,  21100
(432) 59-51-00, ф. 59-51-01

м.Вінниця
ЗАМІСТЬ МРЕВ – СУЧАСНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС
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Громада утворилася од-
нією з перших в Україні, 
до неї увійшли 6 сільських 
рад, понад три тисячі жи-
телів. Головне завдання, 
яке поставили перед собою 
– надавати якісні адміні-

стративні послуги населенню. Заради цього ка-
пітально відремонтували будівлю в центрі села 
Кіпті, куди зручно добиратися усім мешканцям 
ОТГ. А вже в серпні 2016 року відкрили сучас-
ний оснащений Центр надання адміністратив-
них послуг. 

В Центрі працюють сім фахівців. Більшість – мо-
лодь, відібрана за конкурсом.  Дехто навіть їз-
дить сюди на роботу з районного центру, тому 
що гарні умови для професійного зростання та 
гідна зарплатня. За потреби громада забезпе-
чує працівників ЦНАПу житлом.

Серед нового у 2017 році 
в Шишацькій громаді – за-
пуск пілотного проекту в 
Пришибському старостаті. 
Мета – створення центру 
обслуговування громадян, 
де люди зможуть отриму-

вати комплекс соціальних, адміністративних, 
освітньо-культурних послуг, а не лише адміні-
стративні, як в ЦНАПах. В одному приміщенні 
надаватимуть різні види послуг: адміністратив-
ні (вчинення нотаріальних дій, видача довідок), 
соціальні (послуги перукаря, масажиста, швач-

ки), культурно-освітні. Також планують забез-
печити це приміщення якісним Інтернетом та 
взяти працівника, який зможе консультувати 
та допомагати людям через Інтернет оплачува-
ти комунальні послуги. У Пришибському ста-
ростаті мешкає 858 жителів.

Кіптівська сільська ОТГ
Голова: Кучма Володимир Володимирович 
вул.Слов`нська,51а, с.Кіпті, Чернігівська обл., 17050
(4646) 3-73-25, ф. 3-73-30
kiptisr@meta.ua

Кіптівська ОТГ. Чернігівська область
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ - ЯКІСНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Шишацька ОТГ. Полтавська область
КОМПЛЕКСНИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН

Шишацька селищна ОТГ
Голова: Тутка Олександр Іванович 
вул.Корніліча,5, смт. Шишаки, 
Полтавська обл., 38000
(5352) 91-4-53
shishaky_s_rada@ukr.net
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ÃÈГолобська ОТГ. Волинська область
СУЧАСНИЙ ЦНАП ЗА МОДЕЛЛЮ ІНТЕГРОВАНОГО ОФІСУ

Центр надання адміністра-
тивних послуг в Голобській 
ОТГ є одним із перших 
в Україні, сформованих 
за моделлю інтегровано-
го офісу. Загальна площа 
центру становить 200 м 

кв і містить 7 робочих місць, громадську при-
ймальню, дитячу зону, сучасний електронний 
документообіг, архівне приміщення, де врахо-
вані усі потреби. 
Видатки на створення всіх необхідних ком-
фортних умов ЦНАПу становлять 1 015 396 грн., 
з них - 660 тис. 396 грн. кошти гранту (проект 
ЄС «Центр надання адміністративних послуг 
як інноваційний інструмент взаємодії  влади та 
громади»); 355 тис. грн. - кошти співфінансу-
вання. 

При вході відвідувачів зустрічатиме адміністра-
тор, який розкаже, які послуги надаватимуться, 
куди та як звернутися. Загалом прийом доку-
ментів здійснюватимуть 6 кваліфікованих пра-
цівників. 
Послуги будуть надаватися на І поверсі і ста-
нуть зручними для кожного мешканця грома-
ди, в тому числі, для людей з обмеженими фі-
зичними можливостями. Центр буде надавати 
74 послуги різноманітного характеру, необхід-
них для населення.

Голобська селищна ОТГ
Голова: Гарбарук Сергій Володимирович
вул.Ковельська,1, cмт.Голоби, Волинська обл., 45070 
(3352) 9-23-42, 9-21-92
golobadm@ukr.net
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Балтська ОТГ. Одеська область
УСПІШНА ПРАКТИКА ВПОРЯДКУВАННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Балтська ОТГ прийняла 
Положення про надання в 
оренду нерозподілених (не-
витребуваних) земельних 
часток (паїв) для ведення 
товарного сільськогоспо-
дарського виробництва. Та-

ким чином розпочалося правове врегулювання 
процесу надання в оренду невитребуваних зе-
мельних ділянок на території  ОТГ. Громада го-
тувалася до цього більше півроку, погоджуючи 
свої дії  з Держгеокадастром, Державною служ-
бою України з регуляторної політики, вивчаючи 
думку аграрії в, старост сіл, депутатського кор-
пусу. Проект Положення винесено на розгляд 
сесії  та прийнято більшістю голосів депутатів. 
Тепер тим, хто обробляє землі так званої ко-
лективної власності, надаватиметься можли-

вість продовжувати працювати, але при цьо-
му значно збільшується сума орендної плати, 
а також виставляються умови щодо кількості 
найманих працівників залежно від загальної 
площі обробітку, легалізації  робочих місць та 
сплати податків до бюджету. Крім того, будуть 
укладатися договори оренди з представника-
ми аграрного бізнесу, аби не стримувати про-
цес надходження коштів до бюджету громади. 
Очікуваний результат - впорядкування сфери 
земельних правовідносин, зростання надхо-
джень до бюджету ОТГ, встановлення зрозумі-
лих та прозорих правил користування землею.

Балтська міська ОТГ
Голова: Мазур Сергій Сергійович 
вул. Любомирська, 193, м.Балта, Одеська обл., 66101 
(4866) 226-32
info@balta-rada.gov.ua

Коростишівська ОТГ. Житомирська область
НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДИ 

На веб-сайті Коростишів-
ської міської ради  з’явився 
новий сервіс «Електронні 
петиції », що дає можли-
вість громадянам донести 
свої ініціативи до влади. У 
розділі є можливість зареє-

строваним користувачам створити нову пети-
цію або підтримати вже існуючу. 
В електронній петиції  має бути викладено суть 
звернення, прізвище, ім’я, по батькові автора 
(ініціатора) електронної петиції , адресу елек-
тронної пошти. 
Закон України «Про звернення громадян» доз-
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Питання енергозбережен-
ня набуло особливої акту-
альності, адже з початку 
року рахунки за комуналь-
ні послуги закладів освіти 
й медицини оплачує місто. 
Тому в Ірпінській міськраді 

з’явилась посада енергоменеджера, який від-
слідковуватиме енерговитрати у місті. 
У планах – створення електронної бази. За її  
допомогою можна буде переглядати поточні 
показники лічильників комунальних закладів. 
Таким чином у місті побачать реальний режим 
споживання, визначать найбільш енергозатрат-
ні будівлі та зможуть реагувати на аномальні 
втрати тепла чи електроенергії  та працювати 
над усуненням причин. 
В Ірпені шукають також цікаві інвестиційні про-
позиції  із встановлення котлів на альтернатив-

них видах палива – перероблене сміття, трава, 
торф. 
У місті вже замінено більшість вікон у дитсад-
ках і школах, утеплено будівлю дитячої міської 
лікарні. На вулицях почали замінювати ртутні 
лампи на енергозберігаючі LED-ліхтарі. 
Особливу увагу зараз приділяють котельням. 
Поки що встановлюють частотні перетворювачі 
та синхронізуватимуть двигуни. Це дасть змогу 
економити до 60% енергії .  

воляє будь-кому подати місцеву ініціативу та 
знайти підтримку з даного питання іншими 
членами ОТГ. 
Порядок розгляду електронної петиції , адресо-
ваної Коростишівській міській раді, передбачає, 
що петиція розглядається за умови збору на її  
підтримку протягом 50 календарних днів з дня її  
оприлюднення не менш ніж 100 підписів грома-

дян. Наразі сервіс працює в тестовому режимі.

Коростишівська міська ОТГ
Голова: Кохан Іван Михайлович
вул. Чапаєва, 1, м. Коростишів, 
Житомирська обл., 12501
(4130) 58-310

Ірпінська міська рада
Голова: Карплюк Володимир Андрійович
вул. Шевченка, 2-а, 
м.Ірпінь, 
Київська область, 08200
(4597) 61-407
inform@imr.gov.ua

м.Ірпінь. Київська область
У МІСЬКІЙ РАДІ ТЕПЕР ПРАЦЮЄ ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕР 
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З 1 квітня при виконкомі 
Маразлії вської сільської 
ради почне діяти громад-
ське формування з охоро-
ни громадського порядку 
«Маразлії вська варта». 
Члени громадського фор-

мування, серед яких є і охоронці бюджетних 
установ, вже патрулюють установи освіти і со-
ціальної сфери. Також сформована мобільна 
група, яка разом з дільничним інспектором вже 
приступила до здійснення регулярних рейдів 
по території  об’єднаної громади. Рейди прохо-
дять на спеціально виділеному для цих потреб 

автомобілі. Крім того, в минулому році з міс-
цевого бюджету було виділено 190 тис грн на 
установку охоронної електронної сигналізації  
на всіх будівлях бюджетної сфери у населених 
пунктах ОТГ. Таким чином, криміногенна об-
становка стабілізувалася, у громаді спостеріга-
ється тенденція до зниження загального рівня 
злочинності.ÊÀ
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У кожній громаді повинна 
бути особа, відповідальна 
за екологічну безпеку. Ви-
значити таких спеціалістів 
на місцях пропонує Дер-
жавна екологічна інспекція 
у Тернопільській області. 

Реформа екологічної служби передбачає за-
провадження в Україні посади екологічного 
шерифа. Такий намір був раніше озвучений 
Міністерством екології  та природних ресур-
сів. Еко-шерифи мали б обиратися місцевими 

громадами на сесіях сільських та міських рад. 
До сфери відання еко-шерифів пропонується 
віднести вирішення проблемних питань щодо 
роботи очисних споруд, утилізації  твердих по-
бутових відходів, контролю за лісовим, мислив-
ським та водним господарством. З наближен-
ням весняного періоду набувають актуальності 
питання недопущення спалювання листя, а та-
кож зривання та продаж рослин, що занесені 
до Червоної книги. Тому додаткові спеціалісти 
сфери екології  у громадах – вкрай необхідні. 

Тернопільська область
В ОТГ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ОБИРАТИМУТЬ «ЕКО-ШЕРИФІВ»

Маразлії вська сільська ОТГ
Голова: Чумак Олександр Олександрович 
вул.Шкільна, 76, с.Маразлії вка, 
Одеська обл., 67760
(4849) 42-731
maraz.sil.rada@ukr.net

Маразліївська ОТГ. Одеська область
МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА
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Давидівська ОТГ, яка об’єд-
нала 12 населених пунктів, 
складає карту усіх ресурсів, 
на території  ОТГ для того, 
щоб розробити іміджеву 
стратегію розвитку на на-
ступні кілька років. Реалізо-

вуватиме проект ГО «Центр просвітництва та роз-
витку людини» у партнерстві з сільською радою. 
Старости усіх сіл готують інформацію про земель-
ні ресурси, статистичну інформацію про кількість 
мешканців, сфери їхньої зайнятості, кількість 
підприємств, культурну та архітектурну спадщи-
ну, нерухоме майно, у яке можна інвестувати. 
На основі отриманих даних будуть підготовлені 

інформаційні брошури з картами ресурсів. Сюди 
також внесуть інформацію про визначних людей 
ОТГ, творчі колективи і письменників. 
Раніше у селі було прийнято рішення про реа-
лізацію проектів місцевих мешканців. На гро-
мадський бюджет виділяють 200 тис грн.  Усі 
охочі зможуть подати два типи проектів: вели-
кий (до 200 тисяч гривень) та малий (до 100 ти-
сяч гривень). За проекти голосуватимуть самі 
мешканці ОТГ. Якщо ідея переможе в конкурсі, 
проект реалізують коштом бюджету громади.

Давидівська сільська ОТГ
Голова: Керницький Володимир Михайлович
вул. Галицька, 5, с.Давидів, Львівська обл.,  81151
(3230) 3-31-49

Давидівська ОТГ. Львівська область
КАРТА РЕСУРСІВ ГРОМАДИ ТА ІМІДЖЕВА СТРАТЕГІЯ 

15 лютого підписано Ме-
морандум щодо співробіт-
ництва Лиманської міської 
ради та Донецької агенції  
регіонального розвитку 
щодо створення і функці-
ювання індустріального 

парку та у сфері енергоефективності. Метою 
Меморандуму є розширення реалізації  заходів 
з підвищення енергоефективності, використан-
ня альтернативних джерел енергії , залучення 

інвестицій для реалізації  енергозберігаючих 
проектів на об’єктах, в будівлях та спорудах, 
що знаходяться на території  громади, а також 
сприяння створенню та функціонуванню інду-
стріального парку на території  Лиманської ОТГ.

Лиманська міська ОТГ
Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Незалежності, 46, м. Лиман, Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82
rada@krliman.gov.ua

Лиманська ОТГ. Донецька область
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
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Протягом 2016 року у гро-
маді проведено інвентари-
зацію усіх ресурсів ОТГ та 
складено паспорт Білокура-
кинської ОТГ. На підставі 
проведеної аналітичної 
роботи та збору проектних 

ідей, розроблено та розпочалось впроваджен-
ня Стратегічного плану сталого розвитку Біло-
куракинської ОТГ до 2026 року. Пріоритетами 
визначено: 1. Розбудова бізнесу та залучення 
інвестицій; 2. Розвиток інфраструктури та на-
дання якісних послуг; 3. Енергозбереження, 

оздоровлення та туризм. У 2017 році особли-
ву увагу вирішили приділити розвитку інфра-
структури сіл, які увійшли в об’єднану громаду. 
Світло, вода і дороги - головне завдання на цей 
рік. Для реалізацій цих проектів будуть залу-
чені кошти держави, громади та міжнародних 
донорів.

Білокуракинська селищна ОТГ
Голова: Сірик Сергій Іванович
пл. Т. Шевченко, 4, смт. Білокуракине, 
Луганська обл., 92200
(6462) 2-27-38
bktergromada@meta.ua

Білокуракинська ОТГ. Луганська область
РЕАЛІЗУЄТЬСЯ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

Воскресенська ОТГ. Запорізька область
ГРОМАДА БЕРЕ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ 

У січні в селі Кінські Роздо-
ри на базі сільськогоспо-
дарського кооперативу 
«Злагода-2015» відкрили 
цех з очистки і переробки 
зернових та виготовлення 
макаронних виробів. Про-

ект реалізували на умовах співфінансування в 
рамках Програми ПРООН. Бюджет проекту - 
більше 470 тис грн. Чверть суми – 25% внесено 
ОТГ та членами сільгоспкооперативу. Завдяки 
інвестпроекту в новенькому цеху встановле-
но спеціальне обладнання, яким зможуть ко-

ристуватися члени кооперативу, а у громаді 
створено нові робочі місця. Це вже друга фаза 
донорського проекту, що реалізована на тери-
торії  Вознесенської громади з моменту стар-
ту децентралізаційної реформи та об’єднання 
громад. В травні 2016 року в Кінських Роздорах 
було встановлено обладнання по виготовлен-
ню твердопаливних брикетів.
Воскресенська сільська ОТГ
Голова: Гузенко Микола Іванович
вул. Маяковського, 8, с. Чапаєвка, 
Запорізька обл., 70624
(6165) 3-35-84
chapaevska_SR@i.ua
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Комунальний сільсько-
господарський молочар-
ський кооператив «Світ 
молока-2012», що в с.Шев-
ченкове на території  ОТГ, 
був обраний в якості одно-
го з пріоритетних об’єктів 

для подальшого розвитку і створення робочих 
місць для населення громади. Громада роз-
робила проект його підтримки та придбала 
холодильне обладнання, сушильну камеру, 
міні-консервний завод, камери сухої замороз-
ки овочів та фруктів, соковижималки. Також 
укладено договори про збут готової продукції , 

пройдено процедуру сертифікації  виробничих 
ліній, провела конкурс та відібрано персонал 
кооперативу. Від реалізації  проекту громада 
отримає такі результати: налагодження роботи 
молочарського кооперативу, відкриття нових 
ліній для виробництва та переробки сільсько-
господарської продукції , створення нових ро-
бочих місць; здешевлення вартості продукції  
для навчально-виховних комплексів об’єднаної 
громади.
Березівська сільська ОТГ
Голова: Артеменко Надія Михайлівна
вул.Центральна,1, с.Береза, Сумська обл., 41437
(5444) 6-75-18, 6-75-13
bereza_otg@ukr.net

Березівська ОТГ. Сумська область
ГРОМАДА ПІДТРИМУЄ КООПЕРАТИВНИЙ РУХ  

Тростянецька ОТГ. Львівська область
ДОРОЖНЯ КАРТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Тростянецька сільська рада 
затвердила Дорожню карту 
розвитку підприємництва.
Це набір взаємопов’язаних 
заходів, реалізація яких 
дозволить покращити се-
редовище для ведення біз-

несу на території  громади. Вона містить аналіз 
середовища для бізнесу, визначає основні про-
блеми та потреби підприємців, містить перелік  
послідовних заходів, які сприятимуть розвитку 
малого і середнього бізнесу на території  ОТГ. 

Заходи Дорожньої карти спрямовані на підви-
щення інституційної спроможності влади для 
роботи з підприємцями, підготовку інвестицій-
них пропозицій, розвиток туризму. Очікується, 
що внаслідок буде створено нові робочі місця, 
активізовано підприємницьку діяльність, збіль-
шено кількість малих підприємств.

Тростянецька сільська ОТГ
Голова: Леницька Олександра Богданівна
вул. Зелена, 2, с. Тростянець, Львівська обл., 81614
(3241) 66-135, 
brodky-sekretar@meta.ua
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Почаївська міська ОТГ 
розробила і затверди-
ла Стратегію розвитку на 
2017-2027рр. Документ пе-
редбачає переорієнтування 
місцевої політики в сторо-
ну охорони та ощадливого 

використання місцевих природних ресурсів, 
впровадження кластерної моделі розвитку міс-
цевої економіки, сприяння росту зайнятості 
населення в формі віддалених робочих місць, 
розвиток сфери туризму та рекреації . Стратегію 
розробляла робоча група експертів із залучен-
ням молоді. Дуже важливим сьогодні для гро-
мади є вирівнювання соціально-економічного 
розвитку сільських і міських територій об’єдна-
ної громади. Для цього передбачена сукупність 
заходів: модернізація комунального господар-
ства; розвиток транспортної інфраструктури 
між населеними пунктами; реалізація перспек-
тивної Програми благоустрою території  із збе-
реженням рекреаційних об’єктів; поліпшення 
якісного стану закладів освіти, медичного об-

слуговування, культури; забезпечення доступу 
мешканців об’єднаної громади до швидкісного 
Інтернету. Серед пріоритетних завдань - ство-
рення Агенції  розвитку Почаївської ОТГ та план 
перепідготовки службовців апарату міської 
ради для управління громадою. У рамках реа-
лізації  Стратегії  міська рада прийняла рішення 
про запровадження конкурсу проектів “Бюджет 
громадських ініціатив” у розмірі 70 тис грн.
Також Почаївська об’єднана територіальна гро-
мада розробляє генеральний план, щоб розши-
рити межі громади і ощадно використовувати 
ресурси. Це дозволить систематизувати і уза-
конити використання землі, дасть можливість 
розвивати інвестиційні проекти.

Почаївська міська ОТГ
Голова: Бойко Василь Сергійович
вул. Возз’єднання,16, м.Почаїв, 
Тернопільська обл., 47025
(3546) 6-11-68

Почаївська ОТГ. Тернопільська область
ПЕРША НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ОТГ
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У Кіровоградській області 
біля села Дібрівка почали 
будувати сонячну елек-
тростанцію потужністю 10 
МВт. СЕС встановлять на 
земельній ділянці площею 
30 га, яка знаходиться на 

території  Бобринецької ОТГ. Сонячну станцію 
розташують на непридатній для сільськогоспо-
дарського використання землі. Бобринецька 
міська рада розпочала перемовини з інвестора-
ми щодо будівництва сонячної електростанції  
у червні 2016 року. Від реалізація «сонячного» 
проекту громада отримає можливість частково 

забезпечити потреби громади у електроенергії , 
створить 10-20 робочих місць та забезпечить 
додаткові надходження до місцевого бюджету. 
На об’єкті, на взаємовигідних умовах, працює 
техніка КП Бобринецької ОТГ. По завершенню 
будівництва 7% від кошторисної вартості про-
екту буде виділено на розвиток території . 

Громада визначила свої 
пріоритети розвитку - бу-
дівництво доріг, ремонт 
амбулаторій та зведення 
міні-котелень у навчальних 
закладах. В Іллінівській ОТГ 
планують відмовитися від 

газу, принаймні для опалення шкіл. Тут зведуть 
модульні котельні, які працюють на альтерна-
тивних видах палива, для опалення чотирьох 
навчальних закладів - Олександро-Калинів-
ську, Зорянську, Степанівську і Катеринівську 

школи. Гроші на три котельні громада отримає 
з обласного бюджету – три мільйони гривень. 
На четверту котельню будуть залучені кошти 
громади. Котельні працюватимуть на дровах, 
вугіллі за піролізним принципом. 

Бобринецька міська ОТГ
Голова: Сніжко Валерій Вадимович 
майдан Незалежності, 80, м. Бобринець, 
Кіровоградська обл., 27200
(5257) 3-41-88
04055239@mail.gov.ua

Іллінівська сільська ОТГ
Голова: Троян Валентина Михайлівна
вул. Адміністративна, 42/3, с. Іллінівка, 
Донецька обл., 85143
(6272) 2-10-50

Бобринецька ОТГ. Кіровоградська область
ГРОМАДА БУДУЄ СОНЯЧНУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ 

Іллінівська ОТГ. Донецька область
НОВІ КОТЕЛЬНІ ДОЗВОЛЯТЬ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ГАЗУ 
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У Вакулівській ОТГ розпо-
чалися роботи по прокла-
денню водоводу, а отже, 
жителі села зовсім скоро 
матимуть якісне водопо-
стачання. Мешканці села, 
яке знаходиться в степовій 

зоні, вже не один рік потерпають від нестачі 
питної води, так само як і страждає функціону-
вання освітніх, медичних, соціальних закладів. 
Очікувані результати від будівництва водого-
ну - покращення соціально-побутових умов 

мешканців, підвищення санітарно-гігієнічного 
рівня, зниження показників захворюваності 
населення, можливість використання сучасної 
побутової техніки для ведення домашнього 
господарства та у закладах соціальної інфра-
структури. 
Вакулівська сільська ОТГ
Голова: Шевцов Артур Анатолійович 
вул. Леніна, 22, с. Вакулове, 
Дніпропетровська обл., 53172
(5650) 2-33-93, 2-32-31
sofgovtsil@mail.dp.gov.ua

Вакулівська ОТГ. Дніпропетровська область
БУДІВНИЦТВО ВОДОГОНУ – ВАЖЛИВА ПОДІЯ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ

Летичівська ОТГ. Хмельницька область
ОНОВЛЮЄТЬСЯ ПАРК КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Летичівська ОТГ об’єднує 
45 населених пунктів та 
майже 20 тисяч жителів. 
Децентралізація дала гро-
маді можливості само-
стійно вирішувати, куди 
спрямовати  ресурси. Для 

Летичівської громади – це парк комунальної 
техніки для потреб сфери ЖКГ. Найперше за 
рахунок коштів субвенції  з державного бюдже-
ту на формування інфраструктури ОТГ при-
дбано сміттєвоз - 847,8 тис грн. Далі - грейдер, 
асенізаційну машину, трактор, автопідйомник, 
екскаватор та іншу техніку загальною вартістю 

5 762,5 тис грн. Всі закупівлі громада здійснює 
через систему електронних торгів «ProZorro». 
Відтепер комунальне підприємство громади 
зможе виконувати цілу низку робіт власними 
силами, не орендуючи техніку та без залучен-
ня підрядних організацій, а, відтак – економити 
чималі кошти. 

Летичівська селищна ОТГ
Голова: Тисячний Ігор Іванович 
вул. Соборна, 16, смт. Летичів, 
Хмельницька обл., 1500
(3857) 2-05-20
letychuvrada@ukr.net

Æ
ÊÃ



ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2017 51
Æ
ÊÃ

У 2017 році в селі Музи-
ківка (центр ОТГ) плану-
ється зведення станції  для 
приймання, сортування, 
пакування повторно вико-
ристаних відходів,  а також 
майданчика для компосту-

вання твердих побутових відходів. Річний об-
сяг прийому відходів нової станції  складатиме 
1470,2 т. Будівництво передбачено у програмі 
економічного, соціального та культурного роз-
витку Херсонської області на 2017 рік, яку депу-

тати облради ухвалили на сесії  29 грудня 2016 
року. Вартість цього об’єкту складе 13 млн 304 
тис грн, з яких майже 12 млн грн передбачено 
з обласного бюджету, 1,3 млн грн - з бюджету 
громади. 

У Білозірській громаді ве-
лика кількість деревних 
відходів спалювалася на 
місці або ж вивозилася ко-
мунальним підприємством 
на сміттєзвалище. Все це 
потребувало немалих ко-

штів.  Поступовий перехід сільської ради на 
альтернативні види опалення шляхом вста-
новлення твердопаливних котлів в установах 
комунальної власності, потребує сировини для 
опалення. Тому в Білозірці придбали DT660T, 
яка використовуватиметься КП при проведенні 
санітарних вирубувань. Деревообробна маши-

на видає сировину у вигляді тріски розміром 
10-40 мм, продуктивність складає до 8 м³/год. 
Переробка гілок при проведенні вирубувань 
дозволить знизити витрати на перевезення. 
Рейки, обрізки гілок, відходи деревини переро-
блятимуться у дрібну щепу, яка стане сирови-
ною для опалення об’єктів комунальної власно-
сті Білозірської сільської ради.

Музиківська сільська ОТГ
Голова: Лейбзон Олександр Арнольдович
вул.40 років Перемоги, 35, с. Музиківка, 
Херсонська обл., 75023
(552) 44-43-72, (5547) 33-2-34, 56-3-86
muzsr@bilozerka-rda.gov.ua

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

Музиківська ОТГ. Херсонська область
В ОТГ БУДЕ ЗБУДОВАНА СТАНЦІЯ СОРТУВАННЯ СМІТТЯ 

Білозірська ОТГ. Черкаська область
БЕЗВІДХОДНЕ ВИРОБНИЦТВО
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У Сокирянах налагоди-
ли збір та пресування 
ПЕТ-пляшок для відправки 
на переробку до Вінниць-
кої області. Громада уклала 
договір з вінницькою фір-
мою, яка платитиме за по-

стачання пресованих пляшок. Місто придбало 
сміттєвоз за 250 тис грн, контейнери для роз-
дільного збору сміття та прес для пластикових 
пляшок. Загалом купили 32 контейнери для 
ПЕТ-тари та 35 - для звичайних відходів. При-
дбаний прес обійшовся бюджету у 60 тис грн. 

Пластикову тару сортуватимуть за кольором, 
пресуватимуть у тюки вагою по 100-120 кіло-
грамів. Коли їх набереться 5-10 тон – відправ-
лятимуть у Вінницьку область на переплавку. У 
громаді переконані, що збір пластикової тари 
на переробку буде непоганим наповненням 
міського бюджету.
Сокирянська міська ОТГ
Голова: Равлик Василь Степанович 
вул.Грушевського,6а, м.Сокиряни, 
Чернівецька обл., 60200
(239) 2-11-73, 2-26-31, ф. 2-26-31
misk-rada@ukr.net

Сокирянська ОТГ. Чернівецька область
НАЛАГОДЖЕНО ЗБІР ПЕТ-ПЛЯШОК ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ

У Приазовському районі 
завершено роботи з бу-
дівництва міжселищного 
газопроводу до сіл Гірсів-
ської ОТГ: Надєждине, До-
брівка, Гірсівка , Дунаївка, 
Олександрівка та Степа-

нівка-1 та селища Приазовське. У 2016 році з 
обласного бюджету на соціально-економічний 
розвиток Приазовського району було виділено 
23383,905 тис грн. Наприкінці 2016 з держбю-
джету Запорізька область отримала 10 млн 200 
тис грн для газопроводу на території  Гірсівської 

ОТГ. Кошти витрачені на газопровід високого 
тиску другої категорії . На урочисте відкриття 
«блакитного палива» зібралася вся сільська 
громада. Відкриття газопроводу стало не єди-
ною урочистою подією для жителів Приазов-
ського району. У селі Олександрівка відбулося 
урочисте відкриття водогону.

Гірсівська сільська ОТГ
Голова: Попова Наталія Іванівна
вул. Леніна, 50, с. Гірсівка, Запорізька обл., 72440
(6133) 932-36

Гірсівська ОТГ. Запорізька область
ГАЗ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СІЛ - МРІЯ, ЩО СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ
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