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ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗАПРОПОНУВАВ ПЛАН ДІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОМ ЖИТЕЛІВ МІСТ
Голова АМУ, Київський міський голова Віталій Кличко запропонував
Президенту України та Прем’єр-міністру України чіткий план дій для вирішення
проблеми теплопостачання, яку відчувають багато міст. Практично всі ЗМІ
поширюють інформацію про зрив опалювального сезону. Найгостріше ця
проблема постала у містах Сміла, Кривий Ріг, Шепетівка, Херсон та Кам’янське.

Асоціація міст України не вбачає вини міських голів
у такому становищі і раніше неодноразово попереджувала про загрозу критичного стану у сфері теплозабезпечення. Головна проблема – через заборгованість
за природний газ та нараховані штрафні санкції НАК
«Нафтогаз України», користуючись своїм монопольним
становищем, обмежує підприємствам теплоенергетики
постачання природного газу. Борги виникли через заборгованість держави з різниці в тарифах перед підприємствами теплопостачання, яка нині складає 14 млрд
грн. А несвоєчасне відшкодування державою коштів за надані пільги та субсидії в окремі
пікові періоди у 2016-2018 роках сягало 30 млрд грн. В той же час, громади роками перебувають в судових тяжбах з приватними підприємствами, які неспроможні сплатити за
рахунками НАК «Нафтогаз України».
І якщо на підприємствах теплоенергетики комунальної власності питання заборгованості вдається поступово вирішити завдяки реструктуризації боргу спільними зусиллями з громадами, то на теплопостачальних підприємствах державної власності, на
які органи місцевого самоврядування не мають жодного впливу, ситуація складається
вкрай небезпечна. Мова йде про державні ТЕЦ в Херсоні, Кам’янському, Кривому Розі,
Сєвєродонецьку.
Київська міська влада у цьому році зіткнулася з подібною ситуацію, але подолала її до
початку опалювального сезону. Тому мер Києва, голова Асоціації міст України, Віталій
Кличко, спираючись на досвід столиці, запропонував керівникам держави чіткий
алгоритм дій з вирішення кризової ситуації з теплопостачанням в українських містах:
передбачити в проекті Держбюджету на 2019 рік кошти для
забезпечення своєчасних
та у повному обсязі розрахунків з
підприємствами теплопостачання за надані пільги та субсидії, а також
погашення заборгованості з різниці в тарифах;
вжити заходів для погашення кредиторської заборгованості
підприємств теплопостачання та ТЕЦ з державною часткою власності
і після цього передати такі підприємства безоплатно у власність
територіальних громад;
реструктурувати борги комунальних підприємств за спожитий
природний газ, списавши нараховані штрафні санкції та пені.
Голова АМУ Віталій Кличко переконаний, що такі дії дозволять уникнути соціальної напруги та забезпечити стале проходження опалювального сезону 2018/2019 років.
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«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: РЕЗУЛЬТАТИ, ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ» –
П’ЯТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРЕС-КЛУБ РЕФОРМ
ВІДБУВСЯ У КИЄВІ
26-27 листопада Асоціація міст України провела п’ятий традиційний Національний прес-клуб реформ за участі більше 100 представників регіональних
медіа з усієї України - телебачення, радіо, друкованих та Інтернет ЗМІ. АМУ
щороку проводить такий захід для журналістів з метою підбиття підсумків децентралізаційної реформи за рік та формулювання подальших завдань. Пресклуб організовано в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує АМУ за підтримки USAID.
Захід відкрив Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Зважаючи на політичну ситуацію, яка склалася
в результаті посилення агресії з боку Росії та
можливість запровадження воєнного стану,
О.Слобожан розпочав роботу прес-клубу з
презентації на тему «Деякі особливості правових засад діяльності органів державної влади,
військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування
в умовах воєнного стану», під час якої розповів, як запровадження військового стану може
вплинути на життя громад.
Виконавчий директор АМУ продовжив виступ питанням «Держбюджет 2019
року. Чи матимуть громади ресурси для розвитку?». О.Слобожан представив
участь Асоціації міст України у підготовці проекту Державного бюджету на
2019 рік – АМУ долучилась до роботи над проектом з початку його розробки, брала участь у бюджетних консультаціях та готувала пропозиції, які враховують інтереси органів місцевого самоврядування. Зокрема, завдяки позиції
АМУ вдалось відстояти: відрахування до бюджетів міст обласного значення та
об’єднаних територіальних громад 37% надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; зарахування до місцевих бюджетів адміністративних штрафів та інших
штрафних санкцій за порушення
законодавства про працю. Ще одним важливим рішенням стало
скасування пільг зі сплати плати
за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг
відведення, адже через раніше
встановлені державою преференції зі сплати податку за землю для
підприємств залізничного тран-
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спорту, місцеві бюджети втратили
1,2 млрд грн.
Виконавчий директор АМУ поінформував журналістів про позицію АМУ щодо необхідності
проведення паспортизації послуг,
які надаються жителям громад та
відповів на їх запитання.
«Будь-яка послуга має бути
стандартизована також має бути
визначена її вартість. Адже головна мета децентралізації – це надання якісних послуг населенню, а об’єднання
громад – це інструмент досягнення цієї мети. Провівши паспортизацію, можна говорити про стан впровадження децентралізації», – О.Слобожан.
Далі перед представниками медіа виступила
експерт АМУ з розробки законодавства та управління ресурсами органів місцевого самоврядування Людмила Даменцова. Вона зупинилася на
приєднаннї громад селищ та сіл до міст обласного
значення та відзначила, що завдяки формуванню
громад з адміністративним центром в містах обласного значення децентралізація в Україні активізувалася. Експерт нагадала, що розроблений АМУ
законопроект про добровільне приєднання територіальних громад (№6466) був ухвалений 3 квітня
2018 року. Це забезпечило розблокування процесу
укрупнення громад міст обласного значення, які прирівнюються до спроможних громад, завдяки чому приєднання до них інших громад відбувається за спрощеною процедурою – без виборів. Зараз в Україні вже більше 20 таких громад і процес приєднання набирає обертів. Серед переваг створення громад з центрами у містах обласного
значення – розвиток спільної інфраструктури та покращення якості послуг, збільшення
фінансових ресурсів, підтримка з боку держави та міжнародних проектів тощо.
Аналітик АМУ з питань освіти Людмила Мозгова презентувала реформу «Нова
українська школа» та акцентувала увагу на її
основних завданнях – запровадження нового
змісту освіти, якісна перепідготовка вчителів,
оновлення освітнього середовища, посилення
ресурсного забезпечення освіти. Також аналітик зупинилася на важливому для міст та ОТГ
питанні недофінансування освітньої субвенції.
За даними АМУ, дефіцит освітньої субвенції
у 2018 році становить 4,4 млрд грн, через що
громадам доводиться самостійно дофінансовувати освітню галузь. Однією з причин такої ситуації є недосконалість формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Л.Мозгова відзначила, що АМУ звернулася до Уряду щодо внесення змін до формули, а також з
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інших питань, вирішення яких сприятиме покращенню ситуації фінансування
освіти на місцях – перегляд обсягу освітньої субвенції, передбачення можливості її коригування тощо.
Заступник Міністра охорони здоров’я України
Павло Ковтонюк презентував тему «Медична
реформа: успіхи та плани на 2019 рік». Він повідомив, що українці продовжують укладати
договори з сімейними лікарями: «22 мільйона
людей обрали свого сімейного лікаря. 76% пацієнтів задоволені лікарями, яких обрали. А в 2019
році буде запроваджено електронні медичні документи: карта пацієнта, направлення до спеціаліста, рецепт і лікарняний». Павло Ковтонюк
на прикладі міст Вознесенська з Миколаївщини
та Борислава зі Львівщини показав, наскільки
внаслідок реформи покращилися умови фінансування медичної галузі та зросла
зарплата лікарів і медичних сестер. Він також підкреслив важливість прозорості
надання медичних послуг, де ключовим компонентом є принцип – гроші ходять за
пацієнтом. Так, на сьогоднішній день вже безкоштовними є базові аналізи, медичний огляд та лікування у сімейного лікаря. У 2019 році заплановано розширення
кількісті аналізів для вузьких спеціалістів та додана інструментальна діагностика.
За планом медичної реформи у 2018 році завершується формування медичних
закладів першого рівня та укладання договорів із сімейними лікарями жителями України. З 2019 року починається реформа амбулаторної допомоги, а з 2020
року – реформування стаціонарної медичної допомоги. Заступник міністра охорони здоров’я наголосив, що органам місцевого самоврядування для покращення
впровадження медичної реформи до 31 грудня 2018 року необхідно: прийняти рішення про реорганізацію медичних закладів, провести в них ремонти, забезпечити комп’ютерами сімейних лікарів, а лікарів-спеціалістів – до середини 2019 року.
Аналітик АМУ з питань ЖКГ Олег Гарник розповів про проблеми проходження опалювального сезону в Україні, позицію та кроки Асоціації міст України щодо
покращення ситуації у сфері ЖКГ. Зокрема, АМУ
неодноразово наголошувала на необхідності закладення у Державний бюджет коштів для відшкодування субсидій та різниці в тарифах на
опалення, щоб попередити зростання боргів
теплопостачальних підприємств перед постачальниками газу та електричної енергії. Також
О.Гарник наголосив на позиції АМУ щодо необхідності надання органам місцевого самоврядування повноважень зі встановлення тарифів та
передачі підприємств з теплопостачання з державної у комунальну власність. Виконавчий директор АМУ О.Слобожан додав, що держава має передавати підприємства без заборгованості: Борги ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз» мають бути погашені за рахунок
клірингу, щоб ТЕЦ передані у комунальну власність з нульовим балансом, тобто
без боргів.
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Аналітик АМУ з питань соціального захисту Назар Миколюк розповів про законодавчі
зміни у соціальній сфері, які відбудуться у 2019
році, та розкрив питання соціального захисту, що потребують вирішення. Зокрема, АМУ
звертала увагу на те, що громади не можуть
призначати субсидії жителям приєднаних до
міст обласного значення сіл та селищ. Він також презентував розроблені АМУ методичні
рекомендації до здійснення органами місцевого самоврядування контролю за додержанням законодавства про працю. Н.Миколюк
відзначив, що в умовах децентралізаційної реформи місцеве самоврядування
отримує більше ресурсів та, відповідно, більше управлінських повноважень.
Так, наприкінці 2016 року органам місцевого самоврядування були передані
повноваження щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про
працю та накладення штрафів за його порушення. Рекомендації АМУ допоможуть громадам ефективно здійснювати ці повноваження, а також сприятимуть
урегулюванню низки інших питань, зокрема, «детінізації» зайнятості.
У другий день заходу учасники Національного прес-клубу реформ відвідали
Будинок Уряду, де для них було організовано екскурсію та презентовано урядову
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комунікаційну стратегію #єдинийголос. Представники регіональних медіа ознайомились з історією українського Уряду та відвідали урядовий прес-центр, де зустрілися з народним депутатом України Вадимом Денисенком, представником
Уряду у парламенті. Він розповів про співпрацю Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також окреслив напрямки роботи на наступний рік. Також
В.Денисенко висвітив декілька ключових аспектів, пов’язаних із введенням воєнного стану на 30 днів у 10 областях України (Вінницькій, Донецькій, Запорізькій,
Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській) та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Зокрема, народний депутат відзначив, що ніяких обмежень прав громадян не буде – це може статися лише у випадку, якщо розпочнеться пряма військова агресія Росії. «Соціальні
виплати, пенсії, зарплати та всі інші виплати з держбюджету відбуватимуться у повному обсязі та вчасно, без затримок. Крім того, комендантські години вводитися
не будуть, а також не будуть закриватися школи», – підкреслив В. Денисенко.

ВІСНИК АМУ № 158, листопад 2018
АМУ: ХРОНІКА, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

8

WWW.AUC.ORG.UA

Керівник департаменту інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України Роксолана Стадник розповіла регіональним
журналістам про досвід розробки та
популяризації бренду «Ukraine NOW»
та платформу #єдинийголос, що є важливим інструментом Уряду для комунікації реформ.

За підсумками Національного прес-клубу реформ у регіональних медіа вийшло
кількасот публікацій. АМУ переконана, що такі заходи для журналістів з областей
і комунікація реформ «з перших вуст» є важливим чинником формування громадської підтримки децентралізації в Україні.
Всі презентації, представлені під час Національного прес-клубу реформ, доступні на
сайті АМУ у Новинах за 26 листопада 2018 року.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГРОМАДАХ
ОБГОВОРЮВАЛИ УЧАСНИКИ ПРАКТИКУМУ
У ВОЛИНСЬКОМУ РВ АМУ
16 листопада Виконавчий директор Асоціації
міст України Олександр Слобожан, перебуваючи з робочою поїздкою у Волинській області,
виступив перед учасниками практикуму із застосування законодавства у Волинському регіональному відділенні АМУ. Захід на тему: «Правові та
практичні аспекти реалізації енергоефективних
заходів у громадах» проведено в рамках проекту
USAID ПУЛЬС. В обговоренні взяли участь міські,
селищні, сільські голови, голови ОТГ, представники Міністерства регіональної політики.

9

Відкрив засідання в.о. міського голови Луцька Григорій Пустовіт. Він зазначив, що місто має значний досвід у
впровадженні енергоефективних заходів
та підтримує об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків у реалізації
проектів з енергозбереження та термомодернізації.
О.Слобожан повідомив учасникам
практикуму, що найближчим часом почне працювати Наглядова рада Фонду
енергоефективності, оскільки вже завершився конкурсний відбір її членів та підкреслив, що Фонд передбачає значний
ресурс для фінансування проектів органів місцевого самоврядування, спільних
програм з ОСББ, і, що дуже важливо – запуску ринку управителів багатоквартирними будинками. «Асоціація міст України
підписала Меморандум про співпрацю
з Мінрегіоном та Всеукраїнською Радою
голів ОСББ, і буде сприяти, щоб міста та
об’єднані громади, які фактично стали
містами обласного значення, отримали цей ресурс. Механізм відбору буде проектним. Сподіваюсь, що нам вдасться залучити додаткові ресурси для органів місцевого самоврядування», - наголосив О.Слобожан.
Окремо Виконавчий директор АМУ зупинився на темі проходження опалювального сезону. Він поінформував, що Голова Асоціації міст України Віталій Кличко
звернувся до керівництва країни з чітким планом дій для вирішення проблеми забезпечення теплопостачання міст, який, серед іншого, передбачає реструктуризацію боргу теплопостачальних підприємств та передачу ТЕЦ з державної у комунальну власність.
Також О.Слобожан розповів про прийняті Урядом постанови, які мають полегшити ситуацію з постачанням газу на теплогенеруючі підприємства та повідомив,
що АМУ звернулася до Прем’єр-міністра з проханням не допустити припинення
електропостачання комунальних підприємств, яке може виникнути з набранням
чинності окремих норм Закону «Про ринок електричної енергії». На завершення
Виконавчий директор АМУ висловив сподівання на активну співпрацю Асоціації
міст України та її регіональних відділень з ОСББ й управителями багатоквартирних
будинків для впровадження енергоефективних заходів у громадах.
Також на практикумі заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики - начальник управління житлової політики Мінрегіону
Світлана Старцева презентувала роботу Фонду Енергоефективності. Захід продовжився обговоренням енергоефективних заходів, реалізованих у громадах. Відповідний досвід міст презентували радник Луцького міського голови Ігор Поліщук та
заступник Тернопільського міського голови Владислав Стемковський.
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ЧОТИРИ УКРАЇНСЬКИХ МІСТА ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ПЕРЕХІД НА
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
Чотири міста - Кам’янець-Подільський, Чортків, Житомир та Львів - затвердили повний перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року і підписали відповідний меморандум з міжнародним кліматичним
рухом 350.org Eastern Europe, Caucasus and Central Asia.
Нові енергетичні плани і кліматичні стратегії міста
інтегруватимуть у вже існуючі програми. Участь у цій
угоді дасть містам доступ до міжнародних фондів, які
допоможуть фінансувати перетворення.
Міста переходитимуть на «зелену» енергію впродовж 30 років, при цьому поступово відмовлятимуться від викопного палива. У світі вже багато прикладів переходу на
відновлювальну енергетику, зокрема, це – Базель (Швейцарія), Рейк’явік (Ісландія), Барлінгтон (США) і ще десятки міст «на фінішній прямій» до цієї мети впроваджують електричний транспорт з нульовими викидами, LED-освітлення вулиць, сонячні колектори на
дахах будинків, вітрові електростанції, ТЕЦ, що працюють на біопаливі, тощо.

ПИРЯТИНСЬКА ОТГ

У шкільних їдальнях діти розраховуються за обід картками

У Пирятинській ОТГ (Полтавська область) працюють
п’ять загальноосвітніх навчальних закладів, з яких три –
опорні школи. Тут навчаються понад 2 тисячі учнів.
Після створення ОТГ громада вирішила запровадити в
навчальних закладах безготівковий розрахунок за шкільні
обіди. Така ідея виникла, щоб батьки могли контролювати
витрати своїх дітей, а також точно знати, що гроші з банківської карти витрачаються на гарячий комплексний обід.
Рада громади налагодила співпрацю з банком, який видав картки та забезпечив встановлення терміналів у шкільних їдальнях.

КИЇВ

Система електронного квитка в громадському
транспорті столиці

У листопаді у столиці розпочалось тестування
системи електронного квитка для проїзду у громадському транспорті. Таким чином Київ фактично виходить на фінішну пряму у питанні впровадження
єдиного проїзного документа.
Київський міський голова Віталій Кличко наголосив:
«Для пасажирів єдиний квиток на всі види транспорту
– це зручність і комфорт. Е-квиток – це й підвищення
рівня безпеки на дорозі. Водій зможе повністю зосередитися на своїх професійних обов’язках, а не працювати паралельно ще й кондуктором».
Він пояснив, що запровадження електронного квитка дозволить столичній владі здійснювати облік реального пасажиропотоку. «Це допоможе нам оптимізувати маршрути.
А також – вирішити проблему компенсацій за пільговий проїзд. І чи не найголовніше –
електронний квиток – це контроль за обігом коштів на транспорті. Виведення великих
сум готівки з «тіні»», – підкреслив В.Кличко.

ВІСНИК АМУ № 158, листопад 2018
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Посол США в Україні протестувала систему «електронний квиток» та відвідала Ярмарок вакансій для ОТГ

8 листопада Посол США в Україні Марі Йованович оплатила проїзд у тернопільському тролейбусі за допомогою банківської картки. Можливість
впроваджувати Е-квиток українські міста отримали завдяки прийняттю у січні 2017 року Закону про
впровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Відповідний законопроект був розроблений та доопрацьований за участі експертів АМУ.
Пані Посол на Ярмарку вакансій для ОТГ, який провів Проект ПУЛЬС, наголосила, що організація таких
заходів і впровадження практики оплати навчання
студентів органами місцевого самоврядування – це
корисна справа для залучення кваліфікованих спеціалістів для роботи в ОТГ. За сприяння Тернопільського Регіонального відділення АМУ голови ОТГ області
зустрілися з керівниками навчальних закладів для
вирішення питання кадрового забезпечення органів
місцевого самоврядування. Мер Тернополя С.Надал
оголосив, що міська рада вирішила фінансувати муніципальне замовлення на навчання 10
студентів, які будуть працювати у виконавчих органах та комунальних підприємствах.
Довідково. Систему «електронний квиток» вже впроваджено у Житомирі (лютий
2017), Тернополі (жовтень 2017), Харкові (грудень 2017), Києві (листопад 2018). У найближчий час електронний квиток введуть Львів, Вінниця та Дніпро.
Автоматизована система оплати проїзду дозволяє міській владі: вести реальний облік пасажиропотоку, оптимізувати маршрути, встановлювати пільги на проїзд жителям саме свого міста та
компенсувати перевізникам витрати за фактично перевезених пільговиків. Для пасажирів електронний квиток це - безготівковий розрахунок за проїзд та єдиний квиток на всі види транспорту.

НОВОВОЛИНСЬК

Сучасний РАЦС працює у форматі
Open Space

Новий РАЦС європейського зразка «Open
Space», який відкрився у Нововолинську наприкінці жовтня, вже демонструє перші результати
роботи. За листопад послугами Центру скористалися 562 особи.
Тут жителі міста в комфортних умовах – без
черг та годинних очікувань - можуть отримати
послуги з реєстрації народження дитини, реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу чи зміни імені,
внесення змін до актових записів цивільного стану тощо. Ці послуги надаються у зручному форматі «єдиного вікна» з використанням електронної черги. Більшість з них можна
отримати за декілька хвилин.
Нововолинськ першим у Волинській області отримав пілотний проект Міністерства
юстиції з надання послуг в органах ДРАЦСу за європейськими стандартами. В рамках
сервісу «Open Space» Нововолинському РАЦСу із держбюджету виділено майже 500 тис.
грн на проведення ремонту в холі приміщення, близько 80 тис. грн - було передбачено
у міському бюджеті.

ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

ТЕРНОПІЛЬ
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РІВНЕ

Місто розвиватиме ІТ-індустрію

Міська влада Рівного взяла курс на створення сприятливих умов для розвитку галузі інформаційних технологій як однієї із стратегічних для міста. Рівненський
міський голова В.Хомко та Голова правління ГО «ІТ
КЛАСТЕР РІВНЕ» С.Сидорчик підписали Меморандум
про співпрацю. Головна мета - зростання кількості
компаній, що входять до Рівненського ІТ кластеру, та
популяризувати Рівне як привабливе для роботи ІТспеціалістів місто. В рамках договору міська влада планує впроваджувати в діяльність органів виконавчої влади сучасні інформаційні технології
та проводити спільну з кластером роботу у напрямі популяризації галузі інформаційних
технологій в місті Рівному. Меморандум передбачає проведення щорічного спільного
масштабного галузевого форуму IT RIVNE, який вперше пройде у квітні 2019 року.

НЕМИРІВСЬКА ОТГ

Громада запроваджує для школярів навчання з робототехніки

У Немирівському НВК №2 на Вінниччині для посилення зацікавленості учнів предметами природничо-математичного циклу впроваджується STEM-орієнтоване
навчання. Одним із напрямів цієї роботи є проведення
навчань з робототехніки, яка об’єднує вивчення математики, фізики та інформатики. Під час таких уроків діти
мають можливість засвоювати знання через діяльність
і творчість, що стимулює інтерес та поглиблює знання з
цих предметів. Заняття з робототехніки проходять з наборами Lego Mindstorm EV3, придбаними завдяки співфінансуванню за рахунок грантових коштів (20 тис. грн) та коштів
місцевого бюджету (14 тис. грн).

БІЛЬШІВЦІВСЬКА ОТГ

Кошти від здачі вторсировини
йдуть на благоустрій громади

Більшівцівська ОТГ в Івано-Франківській області запроваджує роздільне збирання відходів. Сортування ТПВ вже запроваджено у селищі Більшівці, а найближчим часом контейнерні
майданчики будуть влаштовані в усіх дев’яти селах громади.
Голова Більшівцівської ОТГ В.Саноцький, розповів, що
чисті вулиці й береги річки, сучасні гойдалки й гірки для дітей у парку — все це і не тільки стало наслідком запровадження у Більшівцях сортування сміття. Це ідеальний спосіб
збирання відходів, — переконаний голова ОТГ. — Люди не лише нічого не платять за вивезення сортованого сміття, а ще заробляють на цьому кошти, які йдуть на благоустрій селища
Перші три майданчики з контейнерами для різних видів сміття у Більшівцях були встановлені ще 2013 року: поруч з школою, дитсадком та Народним домом. Місцевий підприємець збирає скло, папір та пластикові пляшки, самостійно здає їх, а кошти віддає
громаді. За ці гроші придбано фруктові дерева, висаджені у парку біля школи та церкви,
облаштовано дитячий майданчик з освітленням на сонячних батареях.
Частину сміття, яке не підлягає сортуванню двічі на місяць вивозить на полігон сміттєвоз.
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СЕКЦІЯ АМУ З ПИТАНЬ ЖКГ ПРАЦЮВАЛА В ЖИТОМИРІ
29-30 листопада в Житомирі відбулося засідання Секції АМУ з питань житлово-

комунального господарства. Захід організовано в рамках Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який
реалізує АМУ.
У роботі Секції взяли участь 30 представників
органів місцевого самоврядування з 10 регіонів
України, а також представник Мінрегіону та керівники комунальних підприємств Житомира.
Модерував роботу заходу аналітик АМУ з питань
ЖКГ Олег Гарник.
Засідання відкрили заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк та Голова
Секції АМУ з питань ЖКГ, заступник Криворізького міського голови Олександр Катриченко.
Робоча частина Секції розпочалась з презентації Директора Департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Наталії Хоцянівської аналізу економіко-фінансового стану підприємств галузей теплопостачання, водопостачання
та водовідведення. Окрім того, вона проінформувала про стан підготовки законопроектів у сфері ЖКГ.
Олег Гарник розповів про проблемні питання сфери ЖКГ, динаміку їх розв’язання
та співпрацю різних гілок влади у реформуванні
житлово-комунального господарства.
Голова Секції Олександр Катриченко зосередив увагу на поширених проблемах, які виникають перед початком та під час проходження
опалювального сезону, та зупинився на особливостях здійснення теплопостачання в містах, де
є державні ТЕЦ.
Начальник житлово-експлуатаційного відділу ЖКГ департаменту житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради Петро Вербівський зосередив увагу учасників Секції на
питаннях оснащення приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку теплової енергії.
Директор КП «Житомирводоканал» Андрій
Нікітін представив презентацією «Модернізація
КП «Житомирводоканал». Заступник директора
КП «Житомиртеплокомуненерго» Петро Сергійчук поділився досвідом залучення інвестицій
в оновлення теплопостачальних підприємств.
Учасники Секції обговорили важливі питання
сфери ЖКГ та шляхи їх вирішення, зокрема:
– наслідки введення в дію Закону України «Про
ринок електричної енергії», проблеми з укладенням договорів на постачання природного газу;
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– можливість добового балансування природного газу підприємствами теплопостачання;
– зростання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги;
– оснащення будівель вузлами комерційного обліку та визначення органами
місцевого самоврядування внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;
– можливість дотримання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» після введення його в дію 01.05.2019 р.
Другий день роботи Секції було присвячено вивченню практичного досвіду роботи КП «Житомирводоканал» та КП «Житомиртеплокомуненерго». Під час візиту
на виробничі об’єкти КП «Житомирводоканал» представники органів місцевого
самоврядування оглянули нещодавно встановлені частотні перетворювачі, енергоефективні насоси, які дають можливість економити до 30% електроенергії, а також
гіпохлоритну станцію, яка дозволяє уникнути проблем у разі зупинки виробництва
рідкого хлору.
Після цього учасники Секції ознайомилися з модернізованою котельнею, індивідуальними тепловими пунктами та оновленою частиною повітряної мережі теплопостачання комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго».
За результатами засідання Секції учасники підготували Звернення з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань житлово-комунального господарства, яке
буде направлене до центральних органів виконавчої влади.
Всі презентації, представлені під час засідання Секції АМУ з питань ЖКГ у Житомирі,
доступні на сайті АМУ у Новинах за 6 грудня 2018 року.

СЕКЦІЯ АМУ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
19-20 листопада у Верховній Раді України відбулися Тематичні зустрічі з питань застосування окремих норм законодавства в діяльності виконавчих апаратів місцевих рад.
Складовою цього заходу стало засідання Секції АМУ з питань кадрової та організаційної
роботи місцевих рад, організоване в рамках Проекту ПУЛЬС, який реалізує АМУ.
Співорганізаторами заходу виступили: Асоціація міст України, парламентські Комітети
з питань запобігання і протидії корупції та з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Апарат Верховної Ради України, Нацагентство
з питань державної служби та Українська асоціація районних і обласних рад.

Тематичні зустрічі були організовані для посадових осіб місцевого самоврядування: керуючих
справами виконавчих апаратів обласних рад; керуючих справами виконавчих комітетів міських
рад міст-обласних центрів; секретаріату Київської міської ради.
На першій тематичній зустрічі обговорювалася практика застосування в органах місцевого самоврядування та шляхи вдосконалення

15

законодавства щодо запобігання та протидії корупції.
Перед учасниками виступили: Виконавчий директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан, заступник голови парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції Юрій Савчук, заступник голови Комітету Віктор Чумак,
перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами Петро Боднар, голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування парламентського Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Альона Шкрум,
а також Голова Нацагентства з питань державної служби Костянтин Ващенко.
Виконавчий директор АМУ О.Слобожан розповів про головні положення законопроекту №8369 «Про службу в органах місцевого самоврядування» та підкреслив, що АМУ підтримує прийняття цього проекту Закону, адже він сприятиме
забезпеченню спроможності місцевого самоврядування, дозволить залучати високопрофесійних спеціалістів та забезпечити їм належні умови оплати праці.
«Законопроект передбачає створення моделі стабільного функціонування органів місцевого самоврядування і зменшує передумови для появи корупції. Завдяки цій моделі служба стане конкурентоспроможною»,– сказав
О.Слобожан.
Представники Нацагентства з питань запобігання корупції розповіли про розповсюджені механізми порушення профільного законодавства
посадовими особами та шляхи їх подолання.
Учасники обговорили практику застосування в
органах місцевого самоврядування антикорупційних законів та можливості їх вдосконалення,
а також особливості забезпечення діяльності
місцевих рад в умовах реформування.
В рамках Тематичних зустрічей відбулося
засідання Секції АМУ з питань кадрової та організаційної роботи місцевих рад, модератором якої виступив Виконавчий директор АМУ
О.Слобожан. Він поінформував учасників про
позицію АМУ щодо забезпечення теплопостачання міст: «Голова АМУ, Київський міський голова Віталій Кличко запропонував Президенту
України та Прем’єр-міністру України чіткий план
дій для вирішення проблеми теплопостачання,
спираючись на успішний досвід розв’язання проблеми з забезпеченням теплом жителів столиці».
Також Виконавчий директор АМУ зупинився на
особливостях норм законодавства, яке регулює
діяльність органів місцевого самоврядування, а
також розповів про роботу Асоціації міст України щодо відстоювання інтересів громад в уряді та парламенті.
Другу частину Секції у форматі запитання-відповідь провів директор Центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи АМУ Володимир Мягкоход.
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РОЗ’ЯСНЮЄ:

АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

Процедура СЕО - нові правила розробки документів державного планування
20 березня Верховна Рада України ухвалила Закон України №2354-VIII «Про стратегічну
екологічну оцінку» (далі – Закон), який вступив у дію з 12 жовтня 2018 року. Це один із важливих євроінтеграційних Законів України, завдання якого – провести оцінку стратегічних документів розвитку, наприклад, окремих населених пунктів, регіонів чи національних програм.
Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних
імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.
Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних
ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми)
та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на
довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів
природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Відповідно до Закону суб’єктами СЕО є:
– замовник (орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво
і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування);
– Мінприроди, МОЗ, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я),
органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я;
– громадськість;
– держава походження (держава, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документа
державного планування);
– зачеплена держава (держава, на яку ймовірно поширяться транскордонні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення).
Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності, гласності, наукової обґрунтованості, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, участі громадськості та міжнародного екологічного співробітництва.
Завдяки процедурі СЕО виявляються усі можливі негативні наслідки під час реалізації документа
державного планування, попереджається їх настання та не допускаються великі бюджетні витрати
для їх ліквідації, знаходяться найкращі варіанти досягнення цілей документа державного планування із дотриманням принципів сталого розвитку, виявляються недоліки прийнятих документів,
які перешкоджають досягненню поставлених цілей та гарантується внесення змін до них. Усе це
відбувається з метою якнайповніше забезпечити принцип сталого розвитку у громадах.
Які документи не проходять СЕО?
СЕО не поширюється на проекти документів державного планування, єдиною метою яких є
обслуговування потреб, пов’язаних з обороною або надзвичайними ситуаціями, а також на фінансові або бюджетні документи державного планування. Прикладом такого документа є Державний бюджет України.
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Документи державного планування – це стратегії, плани, схеми, містобудівна документація,
загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.
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Як здійснюється оплата дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти?
Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про освіту» дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій.
Відповідно до пункту 1 розділу IV «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання» Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 12.01.2016 № 8, встановлено, що оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної
форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.
Отже, оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують дистанційну форму навчання,
здійснюється на загальних підставах за аналогією оплати праці з індивідуальної форми навчання
та відповідним обліком відпрацьованих годин.
Хто визначає перелік занять та кількість годин для осіб із особливими освітніми потребами у сфері інклюзивної освіти?
Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 розділу ІV Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної
середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
08.06.2018 року № 609, команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку (ІПР)
дитини з особливими освітніми потребами.
Згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18 травня 2012 року
№ 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
для осіб з особливими освітніми потребами розробляється ІПР та індивідуальний навчальний
план. При цьому індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками
навчання, та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і
групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо. Звертаємо увагу, що індивідуальний навчальний план та ІПР розробляються педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків
дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.
При цьому відповідно до абзацу третього пункту 34 Положення про інклюзивно-ресурсний
центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545, Інклюзивно-ресурсний центр може надавати рекомендації команді психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної
освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.
Отже, перелік додаткових занять та кількість годин на їх проведення розробляє команда психолого-педагогічного супроводу закладу загальної середньої чи дошкільної освіти, затверджує
керівник закладу освіти. Представники Інклюзивно-ресурсного центру за необхідності залучаються закладом освіти до розроблення ІПР дитини з особливими освітніми потребами.
Увага! Консультацію експертів АМУ можна отримати,
надіславши запит у блоці “Консультації” на сайті Асоціації auc.org.ua
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Досвід європейських міст
Барселона, Іспанія

Як старовинне місто стало «найрозумнішим»
Барселона – це не лише місто моря, футболу, архітектури Гауді, але й світовий центр
інновацій, у якому проекти «смарт-сіті» стали реальністю.
Поштовхом до розвитку столиці Каталонії
стала світова криза 2008 року, яку дуже серйозно відчула економіка Іспанії. Багато підприємств закрилися, люди залишилися без
роботи. Щоб розв’язати таку ситуацію були
потрібні нестандартні рішення.
У 2011 році мером Барселони було обрано
Хавьєра Тріаса, який зробив ставку не на традиційні шляхи розвитку, а на ІТ технології. Саме тоді розпочалася реалізація програми «Розумне місто Барселона»
(«Smart City Barcelona»), яка включала три головні напрями: встановлення датчиків та збирання даних; обробка інформації та
управління міською операційною системою;
забезпечення загального доступу до результатів аналізу даних.
Слід зазначити, що жителі міста не відразу
сприйняли ідею ІТ модернізації та часто виступали з протестами, вимагаючи спрямувати кошти на «більш корисні речі» - соціальні
програми тощо.
На щастя цей період минув і нині вже ні
у кого не викликає сумнівів у ефективності
програми «Smart City Barcelona». Адже за ці
роки вкладені кошти окупилися завдяки значній економії та перетворили місто на
центр науко-технічного прогресу та залучили багатомільйонні інвестиції.
Першим кроком у впровадженні смарт-технологій стало покращення транспортної інфраструктури. Усі маршрути громадського транспорту були змінені з
врахуванням логістики. Нині це вже практично ідеальна сітка перпендикулярних
ліній, що охоплює усі райони міста. Автобусні
зупинки перетворилися на міні-сонячні електростанції завдяки панелям на даху. Отримана енергія забезпечує роботу електронних
табло та точок доступу Wi-Fi.
Для популяризації електромобілів у місті
відкрито більше 300 безкоштовних зарядних станцій. На електричний транспорт було
переведено усі муніципальні служби. Також
місто запровадило систему велопрокату
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Bicing, у 500 точках якого можна взяти та повернути велосипед.
Барселоні вдалося розробити та реалізувати одну з найефективніших систем організації паркування. Стоянки для авто оснащені
спеціальними датчиками, вмонтованими в
асфальт, а місця для мотоциклів і мопедів обладнані оптичними сенсорами, які фіксують
наявність транспортного засобу на парковці.
Через спеціальний мобільний додаток водій
бачить вільні місця, паркується і проводить
оплату он-лайн також через телефон. Також у місті створено мережу підземних
паркінгів.
У Барселоні немає переповнених сміттєвих баків. Частина контейнерів об’єднана
підземними трубами, по яких відходи переміщуються на полігон. Решта контейнерів
оснащені датчиками для відслідковування,
завдяки чому можна щоденно оптимізувати
маршрути сміттєвозів. Усі відходи ретельно
сортуються та відправляються на повторне
використання. Те сміття, що неможливо відсортувати, спалюється, а енергія використовується у міській системі теплозабезпечення.
Більшість сучасних будівель у Барселоні
обладнані сонячними панелями, а готелі і
спортивні центри використовують систему нагріву води від сонця.
Спеціальні сенсори слідкують за вологістю, опадами, рівнем води у водоймах та
фонтанах. Завдяки цьому створено можливість для автоматичного регулювання
системи поливу та доглядати за парками, скверами, зеленими зонами, не допускаючи перевитрати води.
У ліхтарях вуличного освітлення застосовуються економні LED-лампи, а датчики
руху дозволяють вмикати світло лише тоді, коли на вулиці є перехожі.
Ліхтарі, окрім того, оснащені системами,
здатними вимірювати шум, трафік, забруднення, натовпи і, навіть, кількість селфі, які
були завантажені в Інтернет з цієї вулиці.
Система Sentilo збирає показники усіх датчиків з даними про водопостачання, освітлення, дорожнього руху, рівень шуму. Окрім
чисто технічних даних до системи надходить
інформація про кількість жителів в кожному
кварталі, про податки, надзвичайні події, дані
із соцмереж. Таким чином система не лише
має повну картину того, що відбувається у місті у будь-який проміжок часу, але й
може робити прогноз на майбутнє на основі аналітики даних, що вже зберігаються
у ній.
Слід заначити, що вуличні ліхтарі є своєрідними «телекомунікаційними башта-
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ми» з власною ІР-адресою, які миттєво, в
режимі реального часу, передають інформацію в центр управління безпекою Барселони, де десяток інженерів слідкують за сигналами. Щойно почнеться пожежа, прорве
трубу або натовп п’яних туристів вийде на
вулицю о 2 годині ночі, спеціалісти в центрі
завдяки системі ідентифікують проблему і
зможуть вжити негайних заходів.
Будь-які найрозумніші технології потребують участі людини, тому місто робить
головний акцент у розвитку на навчанні жителів, підвищенні соціальної активності
та прямому спілкуванні між городянами та муніципальними службами.
У Центрі допомоги та інформування жителів La Marina встановлені кабінети
OVAC, призначені для бюрократичних процедур та роботи з документами. Тут
можна оплатити податки, зробити копії документів, отримати вид на проживання,
записатися на прийом. У кабінеті встановлено принтер, сканер, та великий екран,
через який можна отримати онлайн консультацію муніципального службовця.
Для літніх людей та людей з інвалідністю передбачено система Telecare з кнопкою екстреного зв’язку для виклику служби соціальної допомоги. Курси зі смарттехнологій проводяться для усіх категорій населення.
На міському порталі h~ps://www.barcelona.cat можна знайти абсолютно всю
інформацію про те, що відбувається у місті – від корисних телефонів до найближчих подій та статистичних даних. В окремій вкладці доступні усі міські мобільні
додатки. Наприклад KanGo! надсилає батькам повідомлення, що їхня дитина сіла
у шкільний автобус або вийшла з приміщення школи, Job Today повідомить про
доступні вакансії, ApparkB знайде вільне місце для паркування і порахує оплату.
Ось лише деякі цифри. За час впровадження програми «Smart City Barcelona»
місто створило 47 тисяч робочих місць у сфері ІТ, заощадило 42,5 млн євро завдяки
економному використанню водних ресурсів, забезпечило щорічні надходження у
місцевий бюджет 36,5 млн євро за рахунок «розумного» паркування.
За матеріалами відкритих джерел
Ерфтштадт, Німеччина

Перша велодоріжка із сонячних панелей
Неподалік Кельна у містечку Ерфтштадт
збудувано першу велосипедну доріжку із сонячних панелей, яка виробляє електроенергію.
Доріжка розташована поруч із полем і
тому завжди добре освітлюється. Вона виготовлена зі скляної плитки завтовшки лише 13
міліметрів, під якою знаходяться сонячні панелі, нагрівальні елементи та сенсори руху.
Доріжка може без проблем витримати вагу
вантажного автомобіля.
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Кожен квадратний метр велодоріжки виробляє 100 кВт*год електроенергії на
рік. Цього цілком достатньо для забезпечення електрикою 3-4 сімей. Також електроенергію можна використовувати для освітлення самої доріжки в темний час
доби.
Дорога постійно фіксує кількість велосипедів, які проїхали, і передає показники
на спеціальне табло. Крім того, «розумна» велосипедна доріжка автоматично визначає, коли її вкриває крига, і вмикає обігрів для розмороження. Тому рухатися
нею безпечно навіть взимку, а кошти на очищення і прибирання криги заощаджуються. Поки що довжина доріжки всього 90 метрів. Фахівці вважають, що інвертовані у розробку та виготовлення обладнання кошти окупляться через 10-15 років.
Для впровадження пілотного проекту розробники отримали грант від Євросоюзу. У разі, якщо нововведення виявиться ефективним і надійним, технологію планується застосовувати при будівництві автомобільних доріг.
Підготовлено за матеріалами сайту dw.com
Зволле, Нідерланди

Перша у світі велодоріжка з переробленого пластику

У містечку Зволле відкрито велосипедну
доріжку, покриття якої виготовлено з перероблених пластикових пляшок, стаканчиків і
упаковки. Перша у світі подібна велодоріжка
створена у рамках пілотного проекту, який
згодом планується запровадити по всій країні.
Очікується, що покриття з такого матеріалу експлуатуватиметься втричі довше за
асфальтове. На велодоріжку, довжиною 30
метрів пішла кількість пластику, еквівалентна 218 тисячам стаканчиків. На ній
встановлені спеціальні датчики, що контролюють її роботу, здатність справлятися з
трафіком, кількість велосипедів тощо.
Велодоріжка складається з легких порожніх блоків, які просто транспортувати
і значно швидше монтувати, ніж класти асфальт. Кабелі та інші інфраструктурні
елементи можна легко помістити всередині. Зокрема, доріжка має всередині дренажні труби.
Винахідники велодоріжки з пластику називають її встановлення «великим кроком на шляху до стійких та надійних доріг з перероблених пластикових відходів».
Другу подібну дорогу найближчим часом мають встановити у містечку Гітхорн, а
згодом впровадженням технології займеться і Роттердам.
Щороку європейці виробляють 25 мільйонів тонн пластикових відходів, з них
йдуть на переробку менш ніж 30%.
За матеріалами сайту www.theguardian.com
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Віце-президент КМРВРЄ Гунн Маріт Хельгесен:

Ґендерна рівність – це боротьба, що вимагає залучення
чоловіків, ЗМІ та представників усіх рівнів влади
Представники АМУ взяли участь у навчальному візиті з вивчення кращих практики у сфері ґендерної рівності та прав жінок
Делегація представників органів місцевого самоврядування
України та Асоціації
міст України перебувала 19-22 листопада
у Страсбурзі (Франція)
з навчальним візитом,
в рамках якого взяла участь у Світовому
Форумі за демократію
2018 «Гендерна рівність: чия боротьба?» та спільних заходах з представниками
місцевих влад Грузії.

19 листопада обидві делегації зустрілися з Віце-президентом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Гунн Маріт Хельгесен. «Гендерна
рівність – це боротьба, що вимагає залучення чоловіків, ЗМІ та представників усіх рівнів влади», наголосила пані Хельгесен та закликала делегацію з 30
представників місцевих рад, міських адміністрацій та національних асоціацій
України та Грузії активно діяти та сприяти гендерній рівності в своїх країнах.
«Використовуйте можливість участі в Світовому Форумі за демократію 2018
в Страсбурзі для зустрічей з колегами з інших країн світу та ознайомлення з
кращими практиками в сфері гендерної рівності та прав жінок», – сказала вона
і нагадала, що «це боротьба не тільки жінок, і стосується кожного». «Як подолати стереотипи, що жінки не здатні бути успішними керівниками в місцевих
радах нарівні з чоловіками? Як підвищити впевненість жінок, які відчувають
страх йти в політику? Чи можете ви поділитися актуальними прикладами спів-
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робітництва між органами місцевої влади та громадських організацій в сфері
боротьби за права жінок або навести приклади чоловіків, які активно пропагують принципи гендерної рівності?» – п. Хельгесен відповіла на ці, а також багато інших запитань, зазначивши насамперед потребу змін в законодавчій сфері,
які б гарантували захист прав жінок в будь-яких ситуаціях.
Світовий Форум за демократію 2018 присвячений темі гендерної рівності та
прав жінок, був сфокусований на участі жінок в суспільному, політичному та
економічному житті, а також боротьбі з усіма видами насильства проти жінок.
Цей Форум – унікальна платформа для політичних діячів, що приймають рішення, та активістів для обговорення рішень та пошуку відповідей на головні
виклики демократії в країнах світу.
В рамках візиту українська делегація зустрілася з Постійним представником
України при Раді Європи Дмитром Кулебою. Під час зустрічі в ході обговорення
підсумків Форуму пан Посол розповів про діяльність представництва, висловив
власну позицію щодо питань ґендерної рівності та рівного доступу жінок до
участі у політиці, проінформував про можливості презентації українських міст
та їх досягнень під час засідань Конгресу.
Українська та грузинська делегації 22 листопада продовжили обговорення
тем Форуму під час спільного семінару «Гендерна рівність на місцевому рівні: сприяння участі та рівним можливостям». Захід було організовано у форматі інтерактивного обговорення почутої на Форумі інформації та вироблення
спільних ідей для впровадження у обох країнах практик, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності у доступі до політичного життя.
Також учасники обмінялися досвідом та обговорили шляхи впровадження
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ґендерного підходу та ґендерно-чутливої політики на місцевому рівні.
Ці заходи організовано КМРВРЄ в контексті тем зустрічей між представниками органів місцевого самоврядування та їх національними асоціаціями з України та Грузії, які відбулися під час 5-го Світового Саміту партнерства відкритого
врядування в м.Тбілісі (Грузія) у липні 2018 року, а також на виконання умов
Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в червні 2017 року між Асоціацією міст України та Національною Асоціацією органів місцевого самоврядування Грузії та Конгресом місцевих влад Молдови.

Навчальний візит реалізовано в рамках проекту «Посилення демократії та
довіри на місцевому рівні в Україні», який є частиною Плану дій Ради Європи
для України на 2018-2021 роки. 25 вересня 2018 року Голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій Кличко та Генеральний секретар Конгресу
місцевих та регіональних влад (КМРВ) Ради Європи Андреас Кіфер підписали
Меморандум про взаєморозуміння у реалізації цього проекту. Його метою є покращення якості місцевої демократії в Україні шляхом посилення інституційних
структур та національних асоціацій в їх діяльності, спрямованій на впровадження принципів етики в процесі прийняття рішень та врядування, орієнтованого
більше на залучення громадян, відповідальність та прозорість органів місцевого
врядування.

