


 

ККиїв
 

жовтень 2019 року



2

Видання підготовлено в рамках Проєкту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України реалізує за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку. Впровадження проєкту стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через 
Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США. 

КНИГА УСПІХІВ
Короткі історії  про те, як децентралізація впливає на життя громад

2019 рік, м.Київ

Видання є квртальною збіркою прикладів успіхів громад в результаті децентралізації  фінансів 
і повноважень. Публікація демонструє позитивний вплив реформ на життя людей та розвиток 
громад. 
Збірка буде корисною практикам місцевого самоврядування, медіа-спільноті та усім зацікавленим 
у темі реформування місцевого самоврядування.
Видання «Книга успіхів» доступне на сайті АМУ www.auc.org.ua  у розділі «БІБЛІОТЕКА», а більше 
історій успіху - у розділі «УСПІХИ».

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 

Ця Книга успіхів зібрала близько 100 коротких історій про позитивні зміни у житті українських 
громад, які відбуваються завдяки децентралізаційній реформі. Жителі громад відчувають, як змі-
нюється їх буденне життя – діти ходять до нових садочків та шкіл, ФАПи надають якісні медичні 
послуги, а у ЦНАПі можна отримати біометричні паспорти. Органи місцевого самоврядування 
впроваджують чимало новацій, щоб залучити інвестиції , покращити туристичний потенціал та 
розвинути місцеву інфраструктуру. Також великим успіхом громад стає діджиталізація як інстру-
мент посилення взаємозв’язку між громадою, владою і бізнесом. 

Щиро сподіваюся, що ці історії  стануть гарним прикладом децентралізації  в дії  для інших гро-
мад, а також продемонструють суспільству результативність реформи та її  значимість для кож-
ного українця. 

Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації  міст України,

кандидат наук з державного управління
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Вашківецька ОТГ. Чернівецька область

Комплексна термомодернізація школи
На даху Вашківецької школи буде встановлено 96 сонячних панелей потужністю 30 кВт. Їх буде 

облаштовано під час капітального ремонту навчального закладу. 
Загальна вартість робіт складає 11,8 млн грн. Із них 2,3 млн грн у рамках співфінансування буде 

виділено з місцевого бюджету, решта – кошти ДФРР.
Загалом проєкт передбачає повну заміну всіх зовнішніх дверей, встановлення енергоефектив-

ного котла на твердому паливі, утеплення фасадів, утеплення даху з перекриттям та облаштуван-
ням сонячних батарей. Вироблену електроенергію громада планує використовувати не лише для 
потреб школи, а й ЦНАПу, дитячого садка та інших установ. 

Проєкт розрахований на два роки. Його завершення планується до кінця 2020 року.
Вашківецька міська ОТГ
вул. Героїв Майдану, 2, м. Вашківці, Чернівецька обл.,59210
(3730) 4-36-82  info@vashkivetska-gromada.gov.ua  

Старокозацька ОТГ. Одеська область

Сонячна електростанція наповнює місцевий бюджет
Від Старокозацької сонячної електростанції  надходить 10% загальної суми податків, сплачених 

до місцевого бюджету громади. Для селища, яке стало центром ОТГ, це значна підтримка для 
розвитку інфраструктурних проєктів. Станцію збудував на 80 га землі громади австрійський ін-
вестор. Компанія при будівництві використовувала українські комплектуючі матеріали. Планове 
виробництво електроенергії   – 54,1 млн кВт/г на рік – забезпечить електроенергією близько 11 
тис. домогосподарств й дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 44 тис. тонн щороку. 
Також інвестор створив нові робочі місця для жителів громади. 

Старокозацька сільська ОТГ 
вул. Соборна, 34, с. Старокозаче, Одеська обл., 67730
(4849) 5-01-42    straw7771@gmail.com
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Роганська ОТГ. Харківська область

Будівництво біогазових станцій
Роганська ОТГ реалізує три пілотні проєкти з відновлювальних джерел енергії  - встановлюється 

біогазова станція на сміттезвалищі, будується біогазова установка для утилізації  органічних від-
ходів птахівництва, рослинництва та харчової промисловості та переобладнується газова котель-
ня тютюнової фабрики котлами на біомасі.

В рамках проєкту з будівництва біогазового комплексу на території  Роганського полігону 
ТПВ  пробурено 52 свердловини для збору метаноємної газової суміші. Електрична енергія че-
рез власну трансформаторну станцію подається у діючу мережу «Харківобленерго». 

У рамках проєкту з будівництва біогазової установки для утилізації  відходів птахівництва, 
рослинництва та харчової промисловості біомаса буде перероблятися із біологічно-активними 
речовинами, виробляючи електричну та теплову енергію, а також, біологічні екологічно без-
печні добрива.

Проєктом з модернізації  газової котельні на великому підприємстві встановлюються два 
твердопаливні котли по 1,2 МВт на пелетах з відходів соняшника.

Ці об’єкти популяризуватимуть використання відновлювальних джерел енергії  бізнесом та 
місцевими громадами. 

Роганська селищна ОТГ 
вул. 1-го Травня, 1, смт Рогань, Харківська обл., 62481
(57) 740-72-46   roganska.gromada@ukr.net

Тернопільська міська ОТГ

Реалізація енергоефективної програми 
Цього року у Тернополі триває реалізація Програми енергоефективності, енергозбереження та 

термомодернізації  будівель житлового фонду міста, відповідно до якої 70% вартості робіт з термо-
модернізації  оплачує міський бюджет, решту – мешканці будинків. Її метою є підвищення енергое-
фективності будівель, покращення умов проживання та зниження споживання енергоресурсів. Цьо-
горіч три тернопільських ОСББ – «Заруддя», «Новий світ, 45» та «Затишне» – долучилися до участі у 
міській програмі. За чотири роки програмою скористалося понад 60 житлових будинків Тернополя.

Тернопільська міська рада
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net
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м.Івано-Франківськ

Пристрої для моніторингу якості повітря
В рамках соціального проєкту «Eco City», який розробили юні робототехніки міста Івано-Фран-

ківська, АТ «Прикарпаттяобленерго» встановило чотири пристрої моніторингу стану якості повітря. 
Проєкт реалізовується дітьми завдяки фінансуванню в рамках грантової програми. Його мета 

- моніторинг якості повітря, аналіз даних та запровадження заходів щодо зменшення забрудне-
ності повітря.

Повітря сканується лазерним модулем з подальшим визначенням концентрації  мікрочастинок 
в повітрі. В рамках проєкту «Eco City» планується створення розгалуженої мережі станцій гро-
мадського моніторингу якості повітря по всій України.

Івано-Франківська міська рада
вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76000
(342) 55-65-15    mvk@mvk.if.ua

Ладижинська ОТГ. Черкаська область

Інвестор будує сонячну станцію
30 млн дол. США планує вкласти інвестор у будівництво сонячної електростанції  у Ладижин-

ській ОТГ. 
Станція буде розміщена на трьох великих земельних ділянках у селі Колодисте. За оренду зем-

лі інвестор сплачуватиме в бюджет Ладижинської ОТГ близько 1 млн грн на рік. Також зведення 
електростанції  створить нові робочі місця для жителів громади. 

Ладижинська сільська ОТГ 
вул. Шкільна, 2, с. Ладижинка, Черкаська обл., 20382
(4744) 9-72-31 ladiginkasr@ukr.net    
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Веселівська ОТГ. Запорізька область

СЕС для забезпечення громади водою
У смт Веселе встановлено сонячну електростанцію максимальною потужністю 20 кВт.  СЕС роз-

міщено на центральній системі водозабору. Перший технологічний етап передбачає подвійне під-
няття води на поверхню: вода піднімається у ємність, з якої потім подається для потреб населення. 
Для здешевлення вартості води для споживачів її  підняття у водонапірну башту передбачається 
за допомогою електричної енергії , виробленої сонячними панелями. Проєкт реалізовано за кошти 
Глобального екологічного фонду. Його вартість становить 800 тис.грн.

Веселівська селищна ОТГ 
вул. Центральна, 162, смт Веселе, Запорізька область, 72202
(6136) 2-14-46 vesele_rada@ukr.net

с. Теребля. Закарпатська область

На місці звалища збудовано сонячну станцію
Сонячна електростанція потужністю 10 МВт з’явилася на місці стихійного звалища біля с. Тере-

бля. В її  будівництво інвестор вклав понад 10 млн євро.
Станція займає площу 20 га і складається з 44 тисяч сонячних панелей, п’яти трансформаторів, 

198 інверторів. Згенерована електроенергія продається за «зеленим» тарифом у загальну мережу. 
СЕС забезпечує додаткові надходження до місцевого бюджету та створила 13 робочих місць 

для місцевих жителів. 
Також за рахунок інвестора було реконструйовано високовольтну лінію електропередач та мо-

дернізовано електропідстанцію, що забезпечує безперебійне електропостачання сіл Тереблян-
ської долини.

Тереблянська сільська рада
вул. Центральна, 100, с. Теребля,Закарпатська обл., 90550
(3134) 6-51-01  tereblja.s.r@ukr.net
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Глибоцька ОТГ. Чернівецька область

Рибне господарство
Глибоцька ОТГ створила комунальне підприємство «Центр розвитку рибного господарства». 

Головна мета – збереження та відтворення рибних запасів у природних водоймах і розведення 
риби у штучних. КП займається підготовкою та зарибненням водойм на території  громади. Було 
запущено понад 400 кг промислової риби (коропа, товстолоба, карася). 

Розведення та реалізація риби  - це галузь сільського господарства, яка приноситиме кошти в 
бюджет громади. Водойму впорядковано для рибалки та відпочинку місцевих жителів – збудова-
но альтанки та іншу інфраструктуру. 

Глибоцька селищна ОТГ
вул. Шевченка,1, смт Глибока, Чернівецька обл., 60400
(3734) 2-21-38   hlybokaotg@gmail.com

Вінницька міська ОТГ

Місто підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості
Агентство IBI-Raiting підтвердив рейтинг Вінниці на рівні «invA+», що характеризується високим 

рівнем інвестиційної привабливості.
Місто відкрите для інвестицій та діалогу з бізнесом. Продовжується робота з розвитку індустрі-

альних парків. Першим учасником парку стала компанія зі світовим ім’ям - UBC Group. А ще одне 
підприємство оголосило про плани збудувати завод з виробництва лецитину. Окрім того, відома 
компанія також планує розмістити у Вінниці свій завод.

Це означає, що з’являться нові місця для вінничан і нові можливості для наповнення бюджету 
громади.

Вінницька міська рада
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
(432) 595-363 vinrada@vmr.gov.ua
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м. Сєвєродонецьк. Луганська область

План місцевого економічного розвитку
Сєвєродонецька міська рада розробила План місцевого економічного розвитку. Документ от-

римав схвальну оцінку експертів Світового Банку, які визначили, що він відповідає принципам 
Ініціативи Європейської комісії  «Мери за економічне зростання». В результаті Сєвєродонецьк 
отримав статус «Дійсний учасник клубу «Мери за економічне зростання» і перед містом відкри-
лися нові можливості щодо отримання міжнародної технічної допомоги від країн Європейського 
Союзу. В рамках розробленого плану за кошти ЄС будуть профінансовані проєкти. Орієнтовний 
обсяг фінансування – 500 тис. євро за умови співфінансування з місцевого бюджету. Реалізація 
проєкту сприятиме розширенню можливостей для економічного зростання громади, розвитку 
бізнесу та створенню робочих місць для жителів громади.  

Сєвєродонецька міська рада
бул. Дружби Народів, 32, м.Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400
(6452) 4-40-31, 4-03-20    ispolkom@sed-rada.gov.ua

Городоцька ОТГ. Хмельницька область

Фруктово-ягідний кластер
У Городоцькій ОТГ триває робота над створенням фруктово-ягідного кластеру. Головна мета – 

підвищення конкурентоспроможності продукції , збільшення прибутковості, мінімізація ризиків у 
розвитку галузі загалом. 

Для створення кластеру був підписаний договір між Городоцькою міською радою, місцевими 
підприємствами-виробниками яблук та агенцією регіонального розвитку, яка надаватиме мето-
дично-консультативну підтримку проєкту та його учасникам. Цей договір започаткував створення 
«Подільського фруктово-ягідного кластеру», а також дає можливість взяти участь в проєкті міжна-
родної технічної допомоги.

Основними перевагами такого договору є взаємовигідне співробітництво, максимальне вико-
ристання ресурсів, підвищення привабливості території  для інвестування, розширення асорти-
менту. Учасники подібних кластерів отримують більше можливостей та вищі прибутки, створю-
ють нові робочі місця. 

Городоцька міська ОТГ
вул. Грушевського, 53, м. Городок, Хмельницька обл., 32000
(3851) 3-18-62  04060708@mail.gov.ua



11

Узинська ОТГ. Київська область

Реєстр об’єктів комунальної власності
Громада розробляє єдиний реєстр об’єктів комунальної власності з детальною оцінкою та опи-

сом технічних характеристик. Мета - запровадження прозорої системи надання в оренду таких 
об’єктів  підприємцям на конкурсній основі. Нововведення сприятиме стимулюванню розвитку 
малого і середнього бізнесу в громаді. 

Також на виконання стратегії  розвитку громада розробляє електронний інвестиційний паспорт. 
Тривають роботи зі створення дизайну та визначення структури веб-інструменту, покликаного 
забезпечити потенційним інвесторам доступ до інформації .

Узинська міська ОТГ 
вул. Незалежності, 16/1, м. Узин, Київська обл., 09161
(4563) 2-11-55 uzyn_gov@ukr.net

Новоміська ОТГ. Львівська область

Туристичний кластер COWBOYky

Громада реалізувала проєкт, яким створюється унікальний туристичний продукт – перше в Укра-
їні ковбойське містечко. Тут всі бажаючі можуть покидати ласо на бичка, постріляти з пневматичної 
рушниці, навчитися розпалювати вогнище без сірників, покататися на бричці. Також у містечку пе-
редбачено і сцену, і фотозони, і багато інших майданчиків для розважальних атракцій та різнома-
нітних заходів. 

Завдання проєкту – залучення туристів, які братимуть участь у всіх дійствах та збагачуватимуть 
місцевий бюджет. До 2021 року інфраструктура, яка тут створюється, зможе приймати до 40 тисяч 
гостей на рік.

Ініціатива запроваджена за фінансової підтримки ЄС в рамках ініціативи «Мери за економічне 
зростання».

Новоміська сільська ОТГ
вул. Руська, 10, с. Нове Місто, Львівська обл., 82022
(3238) 3-51-32  novomiska1@gmail.com
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Підволочиська ОТГ. Тернопільська область

Тепличне господарство вирощуватиме овочі
Громада підготувала земельну ділянку площею 6 га у с.Галущинці під будівництво тепличного 

господарства, що займатиметься вирощуванням овочів. На підприємстві буде створено більше 
20 робочих місць для жителів громади. 

Однією з головних умов надання землі є реєстрація на території  ОТГ юридичної особи, щоб 
податкові та інші платежі надходили до місцевого бюджету.

Підволочиська селищна ОТГ 
вул. Шептицького, 4, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., 47801
(3543) 2-25-35  04396294@mail.gov.ua

Іллінецька ОТГ. Вінницька область

Відкрито швацьке підприємство
У с. Борисівці, що входить до Іллінецької ОТГ, створено швацьке підприємство, яке випускає 

спецодяг для працівників різних сфер діяльності. 
Під цехи переобладнано приміщення колишньої сільської школи. На виробництві вже працю-

ють 30 жінок, які живуть в різних селах громади.
Загалом реалізація інвестиційного проєкту передбачає створення 180 робочих місць та розши-

рення виробництва до 7-8 цехів. Обсяг інвестицій у створення нового підприємства – близько 7 
млн грн. Також підприємство сплачуватиме податки до бюджету ОТГ.

Іллінецька міська ОТГ 
вул Соборна,19, м.Іллінці, Вінницька обл.,22700
(4345) 2-35-38 ill_m_rada@ukr.net
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Тростянецька ОТГ. Вінницька область

Завод з переробки кукурудзи

Іноземний інвестор у смт Демківка, що входить до Тростянецької ОТГ, будує завод з переробки 
кукурудзи. Його потужність – 100 тисяч тонн кукурудзи на рік (300 тонн на день).

Будівництво заводу має завершитися у 2020 році. Планується встановити сучасну лінію італій-
ського виробництва та спорудити логістичний комплекс. 80 % готової продукції  буде експорту-
ватися на світовий ринок, 20 % – залишатиметься на внутрішньому. 

Вартість інвестиційного проєкту складає 14 млн дол. США. На заводі буде створено 50 робочих 
місць, а податки йтимуть до місцевого бюджету.

Тростянецька селищна ОТГ 
вул. Соборна, 77, cмт Тростянець, Вінницька обл., 24300
(4343) 2-24-85  tsrada@ukr.net

Мукачівська ОТГ. Закарпатська область

Інвестиції на розвиток туристичних послуг
Міська громада розпочинає виконання грантової угоди за проєктом «СМАРТ Музей» за Про-

грамою транскордонного співробітництва Європейського Союзу HUSKROUA. Проєкт передбачає 
заходи з часткової реставрації  замку Паланок та розвитку туристичних послуг Мукачівського істо-
ричного музею.  Музей підписав партнерську угоду в рамках контрактних процедур грантодавця 
(ЄС), оголосив відкриті торги на закупівлю послуг капітального ремонту та реставрації  будівель 
Нижнього двору замку Паланок та створення нових експозицій з використанням сучасних цифро-
вих технологій. 

Офіційно проєкт стартував 1 вересня 2019 року, сума залучених інвестицій у формі гранту ЄС на 
покращення роботи туристичного об’єкту - 280 тис. євро.

Мукачівська міська ОТГ
пл. Духновича, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600
(3131) 5-44-68 mvk@mukachevo-rada.gov.ua
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Шумська ОТГ. Тернопільська область

Путівник інвестора
Шумська ОТГ запровадила на офіційному сайті Путівник інвестора. За його допомогою най-

більша громада області інформує потенційних партнерів про свої пріоритети, передбачені у 
Стратегії  розвитку. Важливо, що ОТГ намагається уникати пропозицій на зразок «пропоную віль-
ну земельну ділянку», а наперед визначає, що саме потрібно громаді і що, на думку жителів і 
влади, принесе майбутні дивіденди інвестору.

За невеликий час, що пройшов від публікації  Путівника, громада отримала пропозиції  співпра-
ці від австрійських партнерів у напрямі переробки побутових відходів. А на початку травня ОТГ 
підписала з польським містом Отвоцьк меморандум про співпрацю з питань розвитку зеленого 
туризму й готельного бізнесу. 

Шумська міська ОТГ
вул. Українська, 59, м. Шумськ, Тернопільська обл., 47100
(3558) 2-11-83  shumska.gromada@gmail.com

смт Гоща. Рівненська область

Розвиток туристичних маршрутів
Громада розробила проєкт «Промоція та створення сприятливих умов для розвитку туристич-

них маршрутів в смт Гоща», який переміг в обласному конкурсі проєктів розвитку територіаль-
них громад 2019 року.  На його реалізацію сільська рада отримає 150  тис. грн. Проєктом запла-
новано створення двох робочих місць та отримання від надання туристичних послуг щорічно 100 
тис. грн  на рахунок комунального підприємства. 

Гощанська селищна рада
вул. Застав’я, 22, смт Гоща, Рівненська обл., 35400 
(3650) 2-14-25   hoshcha.rada@gmail.com
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Коломацька ОТГ. Полтавська область

У громаді з’явився перший комунальний автобус 
Для організації  якісних пасажирських перевезень Коломацька громада за кошти місцевого 

бюджету придбала автобус вартістю 1,4 млн грн. Маршрут транспорту пролягає через всі села 
громади та обласний центр м.Полтава.

Для жителів ОТГ серед переваг нового маршруту – зручність, стабільність курсування та менша 
оплата за проїзд, порівнюючи з цінами приватних перевізників. Також створено нові робочі місця  
для водії в. 

У подальшому планується розширення автопарку комунального підприємства. 

Коломацька сільська ОТГ
вул. Центральна, 54, с. Коломацьке, Полтавська обл., 38742
(532) 64-36-24  kolomatska.s.r@ukr.net

Бузівська ОТГ. Черкаська область

Громада сортує сміття
Бузівська ОТГ запровадила сортування сміття. Громада придбала 13 контейнерів для окремого 

збирання паперу, скла та пластику. Контейнери встановлено у школах, дитсадках, біля адмінбу-
дівлі сільської ради. Планується придбати ще 30 таких баків. Органічні відходи працівники кому-
нального підприємства, як і раніше, забиратимуть у населення окремо.

Нині в ОТГ збираються креативні ідеї як заохотити жителів до сортування, зокрема, планується 
виготовлення магнітних наліпок-календарів із датами вивезення ТВП. 

Бузівська сільська ОТГ
вул.Миру, 91А, с. Бузівка, Черкаська обл.,19243
(4747) 9-20-60 buzivkarada@ukr.net
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Новопсковська ОТГ. Луганська область

Чиста вода для школярів
Школярі Осинівської школи у Новопсковській об’єднаній територіальній громаді п’ють чисту і 

корисну воду – у закладі встановлено сучасну систему очищення води. 
В рамках проєкту прокладено трубопроводи водопостачання, встановлено насосну станцію та 

фільтри для очищення води, а також змонтовано УФ-знезаражувач.
Кошти на реалізацію проєкту у сумі 153 тис.грн було виділено з місцевого бюджету.

Новопсковська селищна ОТГ 
вул. Шкільна, 3, смт Новопсков, Луганська обл., 92302
(6463) 2-18-40 info@novopskovrada.gov.ua

Ланнівська ОТГ. Полтавська область

Обладнання для пресування ПЕТ-пляшок
Комунальне підприємство Ланнівської ОТГ отримало нове обладнання – прес для пластикових 

пляшок. Це устаткування від українського виробника було придбано за кошти державної суб-
венції  на розвиток інфраструктури. Загальна вартість – 114,5 тис. грн. Після обробки на новому 
устаткуванні пресований пластик буде продаватися переробним підприємствам. Громада ак-
тивно впроваджує сортування сміття. Раніше було встановлено контейнери для ПЕТ-пляшок.  

Ланнівська селищна ОТГ 
вул. Миру, 9, смт Ланна, Полтавська обл., 39541
(5346) 9-93-37  lannarada@ukr.net

Жашківська ОТГ. Черкаська область

Освітлення сільських вуулиць
Проблема з освітленням у с.Скибин, що входить до Жашківської об’єднаної територіальної 

громади, не вирішувалася протягом кількох десятків років. Лише після створення ОТГ у селі від-
булися реальні зрушення у покращенні інфраструктури, в тому числі й освітленні вулиць.

На встановлення 10 трансформаторних підстанцій громада виділила майже 2,5 млн грн. В ін-
ших населених пунктах також проводиться реконструкція вуличного освітлення. 

Жашківська міська ОТГ
вул. Захисників України,17, м. Жашків, Черкаська обл., 19200
(4747) 6-11-45 vukoncom016@ukr.net
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Канівська ОТГ. Черкаська область

Роздільний збір ТПВ
У м.Канів старі сміттєві баки місцева влада замінює на нові практичні контейнери для розділь-

ного збору ТПВ. Вже закуплено 96 контейнерів, на які громада витратила понад 900 тис.грн.
На кожному майданчику кілька контейнерів відведено для органіки і окремо для скла, паперу, плас-

тику й металу.
Після сортування відходи відправляють на сміттєзвалище, а пластик - на переробку у Черкаси.

Канівська міська рада   
вул. О.Кошового, 3, м. Канів, Черкаська обл., 19000
(4736) 3-33-83   kaniv@ukr.net

Олександрівська ОТГ. Донецька область

Запровадження сортування сміття
В адміністративному центрі Олександрівської ОТГ триває будівництво сміттєсортувальної стан-

ції  потужністю 30 тис. тонн на рік. Підприємство забезпечить сортування ТПВ, вивіз яких органі-
зовано майже на всій території  громади. Для цього працює сміттєвоз та 11 одиниць спецтехніки.

Будівництво станції  планується завершити до кінця 2019 року. На новому підприємстві буде 
створено понад 30 робочих місць для жителів громади.

Олександрівська селищна ОТГ 
вул. Центральна, 15, смт Олександрівка, Донецька обл., 84000
(6269) 2-17-91 A_POSSOVET@I.UA

Опішнянська ОТГ. Полтавська область

Капітальні ремонти доріг та вулиць
В Опішнянській громаді жителі відчувають зміни на краще. Збудовано нові тротуари, прово-

диться капітальний та поточний ремонт доріг, покращується благоустрій. 
На оновлення інфраструктури з бюджету громади вже витрачено 4,5 млн грн. Модернізація 

основних шляхів продовжується – вже замовлено проєкти та проводяться підготовчі роботи. 

Опішнянська селищна ОТГ
вул.Перемоги, 3, смт Опішня, Полтавська обл., 38164 
(5353) 4-28-04  opishnya_sr@ukr.net
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м. Ковель. Волинська область

Реконструкція водогону
У м.Ковель реалізовується проєкт з реконструкції  водогону, який є головним у системі водопо-

стачання громади. Йому вже понад 50 років, і труби мають значні корозійні ушкодження.
Загальна вартість реконструкції  складає близько 20 млн грн. Кошти на проєкт першої частини ви-

ділено з місцевого бюджету.  Протяжність труб, що підлягають заміні на першому етапі – 3067 метрів.
Проєкт з реконструкції  дозволить зменшити понаднормові втрати, зекономити на енергоре-

сурсах та покращити якість питної води.

Ковельська міська рада
вул. Незалежності, 73, м. Ковель, Волинська обл., 45000
(3352) 6-17-00 mvk.kovel@gmail.com

Веселівська ОТГ. Запорізька область

Унікальна сортувальна лінія
Веселівська ОТГ запустила унікальну мобільну сортувальну лінію. ЇЇ  інноваційність полягає 

в розміщенні обладнання в автопричепі. Тобто, працює вона без прив’язки до місця. Мобільну 
станцію можна швидко розгорнути в місці накопичення відходів. Це дає змогу зекономити кош-
ти на доставці сміття до місця сортування. Потужність устаткування — 10 тис. тонн сміття на рік, 
пропускна здатність - до 5 тонн за год.

Вартість мобільної лінії  – 1,4 млн грн, що вдвічі дешевше, ніж будівництво аналогічної стаціо-
нарної. Громада придбала станцію завдяки підтримці проєкту міжнародної технічної допомоги. 

Веселівська селищна ОТГ 
вул. Центральна, 162, смт Веселе, Запорізька область, 72202
(6136) 2-14-46 vesele_rada@ukr.net
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ОСВІТА

м.Чернігів

Облаштовуються кабінети робототехніки
У чотирьох школах Чернігова встановлено обладнання для кабінетів робототехніки - сучасні 

3D-принтери, лазерні різаки та всі необхідні комплектуючі. 
Кошти для цього у сумі 2,4 млн грн було виділено з міського бюджету за програмою комп’юте-

ризації  навчальних закладів.  Одночасно було проведено ремонт у кабінетах та закуплено необ-
хідні меблі.

Використання таких технологічних новинок сприяє осучасненню навчального процесу, пере-
творює уроки інформатики в захоплюючі експерименти, заохочує дітей використовувати теоре-
тичні знання з програмування, електроніки, 3D-моделювання у практичній площині.

Чернігівська міська рада 
вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000
(462) 67-53-04 gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua

Малолюбашанська ОТГ. Рівненська область

Збудовано новий дитсадок
У селі Борщівка, що входить до Малолюбашанської ОТГ, відкрито дитячий садок «Полісяноч-

ка», який відвідуватимуть 30 малюків. 
Будівництво закладу тривало з 2016 року. Однак найактивніше роботи велися упродовж 2018-

2019 років. Вартість будівництва та обладнання склала 9,4 млн грн. З бюджету громади було 
виділено 6,1 млн грн, решта – кошти з обласного та районного бюджетів.

Садок збудовано поруч із місцевою школою, щоб діти розвивалися в одному освітньому про-
сторі. Крім того, обидва заклади обігріває спільний теплопункт. 

Малолюбашанська сільська ОТГ 
вул. Соборна,10, с. Мала Любаша, Рівненська обл., 35009
(3657) 6-33-16  mlubasha@ukr.net
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Павлівська ОТГ. Запорізька область

Мультимедійна бібліотека
У селі Семененково, що входить до Павлівської ОТГ, відкрито сучасну мультимедійну бібліоте-

ку. Заклад зможуть відвідувати усі жителі громади. У приміщенні за кошти місцевого бюджету 
було проведено ремонт та утеплення, придбано сучасні меблі, комп’ютерну техніку, плазмовий 
телевізор, нові друковані видання. Бібліотеку підключено до мережі Інтернет, що суттєво розши-
рює спектр бібліотечних послуг.

Павлівська сільська ОТГ 
вул. Залізнична, 28, с. Павлівське, Запорізька обл., 70005
(6143) 9-03-21  pavlivska1@ukr.net

Зборівська ОТГ. Тернопільська область

Відремонтовано дитячий садок
У селі Олії в, що входить до Зборівської ОТГ, працює відремонтований дитячий садок «Дже-

рельце». Його відкриття – це приклад співпраці влади, громади та бізнесу з метою створення 
належних умов для навчання і виховання дітей. Капітальний ремонт у садочку зроблено на за-
садах співфінансування: за рахунок субвенції  з державного бюджету - 400 тис.грн та з місцевого 
бюджету - 140 тис.грн. Від спонсорів надійшло 80 тис.грн.

Зборівська міська ОТГ 
вул. Б.Хмельницького, 13, м. Зборів, Тернопільська обл., 47201
(3540) 2-17-43  04058410@mail.gov.ua

Пологівська ОТГ. Запорізька область

Запис у дитячий садок онлайн
На сайті Пологівської міськради з’явилася функція електронної реєстрації  в заклади дошкіль-

ної освіти. З відповідного переліку батьки можуть обрати потрібний дитячий садок і заповнити 
онлайн-заявку на зарахування дитини. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попе-
редню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є 
основою формування черговості. Далі можна відслідковувати статус поданої заявки і стежити за 
просуванням черги. 

Пологівська міська ОТГ
вул.Єдності, 24, м Пологи, Запорізька обл., 70600
(6165) 2-23-30  mail@mradapology.gov.ua
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Баранинська ОТГ. Закарпатська область

Відбудовано початкову школу
Початкова школа у с.Баранинці відсвяткувала своє друге народження. Цьогоріч вона вперше з 

часу побудови зустріла учнів капітально реконструйованою. Раніше ця столітня будівля слугувала 
і амбулаторією, і сервісом з ремонту техніки. Однак повноцінного оновлення та модернізації  у за-
кладі не проводилося. Батькам же доводилося віддавати дітей до шкіл Ужгорода або сусідніх сіл.

Кошти на ремонтні роботи, які тривали упродовж усього літа, було виділено з бюджету Ба-
ранинської ОТГ у сумі 1,5 млн грн. Тепер діти громади зможуть відвідувати оновлену школу, де 
отримуватимуть знання у комфортних умовах. 

Баранинська сільська ОТГ 
вул. Центральна, 42, с. Баранинці , Закарпатська обл., 89425
(3127) 3-42-44 barsilrada@gmail.com 

м. Коростень. Житомирська область

Центр позашкільної освіти
Понад 2 тис. вихованців відвідують заклад позашкільного навчання, де з ними займаються 44 

вчителі.  У Центрі діють 53 гуртки, серед них: художньо-естетичні, декоративно-прикладні, еко-
лого-натуралістичні, туристсько-краєзнавчі. Також у закладі створено умови для надання освіт-
ніх послуг для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Навчання здійснюється за 
рахунок коштів місцевого бюджету. У 2018 році місто Коростень стало єдиним у Житомирській 
області переможцем Всеукраїнського конкурсу «Міста, дружні до дитини», що проводився Асо-
ціацією міст України. 

Коростенська міська рада
вул.Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл., 11500
(4142) 4-40-01   ikz-kor@rada-kor.gov.ua  
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Сатанівська ОТГ. Хмельницька область

Відкрито Центр надання соціальних послуг
У Сатанівській ОТГ запрацював унікальний для регіону Центр надання соціальних послуг. Тут 

надаватимуться послуги для 8 тис. жителів громади, а також навколишніх ОТГ на умовах міжму-
ніципального співробітництва. 

Проєкт реалізовано за кошти з ДФРР та бюджету громади. Загальна вартість об’єкту склала 
понад 5 млн грн. 

У новому центрі допомогу зможуть отримати громадяни, які перебувають у складних життє-
вих обставинах і потребують допомоги та соціально-побутової й психологічної адаптації .

Сатанівська селищна ОТГ
вул. Бузкова 135-Ж, смт Сатанів, Хмельницька обл, 32034
(3851) 4-22-96 satanivgromada@ukr.net

м. Чернігів

Програма підтримки народжуваності 
Майже три тисячі сімей Чернігова вже отримали матеріальну допомогу в рамках міської Про-

грами підтримки народжуваності, що спрямована на покращення демографічної ситуації  в місті. 
З міського бюджету на її  реалізацію програми вже витрачено 24,11 млн грн. Така допомога ви-

дається батькам, які постійно проживають з дитиною та зареєстровані в місті Чернігів.
Для отримання грошей батьки протягом року з дня народження дитини мають подати пакет 

документів у відділ зверненнь громадян Чернігівської міської ради.

Чернігівська міська рада 
вул. Магістратська , 7, м. Чернігів, 14000
(462) 67-53-04 gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua
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Березанська ОТГ. Київська область

Центр реабілітації дітей з інвалідністю
У м. Березань проводиться реконструкція колишнього терапевтичного відділення, де працю-

ватиме сучасний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю. У місцевому бюджеті на реаліза-
цію цього проєкту передбачено майже 4,7 млн грн. Роботи розпочалися минулого літа: повністю 
замінено покрівлю, проведено внутрішні роботи. Вже збудовані нові внутрішні стіни, замінено 
вікна, водопровідні і каналізаційні мережі, проводиться реконструкція електричних мереж, буду-
ється басейн. Завершальним етапом стане утеплення фасаду приміщення.

У Центрі функціонуватимуть кабінет гідромасажних процедур, три зали лікувальної фізкуль-
тури з тренажерами, кабінети логопеда та психолога, ігрові кімнати, басейн. Окрім того, заклад 
буде обладнано зручними пандусами, щоб можна було заїхати на інвалідному візку. 

Послуги для дітей з інвалідністю, які проживають на території  Березанської громади, будуть 
безкоштовними.

Березанська міська ОТГ 
вул. Героїв Небесної Сотні, 1, м.Березань, Київська обл., 07541
(4576) 6-47-07   berezan_mr@ukr.net

Сенчанська ОТГ. Полтавська область

Соціальні програми у громаді
В ОТГ діють 25 соціальних програм. Одна з них – допомога у розмірі 25 тис. грн при народженні 

дитини, яку виплачують упродовж трьох років. Обов’язковою умовою є реєстрація новонародже-
ного у Сенчі та проживання хоча б одного з батьків на території  громади.

Також серед важливих місцевих програм – надання до 10 тис. грн на лікування, в залежності 
від тяжкості захворювання та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 

Серед молоді популярністю користується програма «Сенча спортивна». В рамках цієї програ-
ми для спортзалу придбано тренажери, місцева футбольна команда має власне міні-футбольне 
поле зі штучним покриттям і нову форму, а для хокеїстів обладнано хокейне поле, яке взимку 
заливають водою.

Сенчанська сільська ОТГ 
вул. Героїв України, 8, с. Сенча, Полтавська обл., 37254
(5356) 9-91-42  sencharada@ukr.net
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Слобожанська ОТГ. Дніпропетровська область

106 родин отримали соціальне житло 
Новий житловий будинок на дев’ять поверхів збудувала Слобожанська громада завдяки де-

централізаційній реформі. 
Ключі від квартир 12 квітня 2019 року було вручено сім’ям, які перебувають на квартирному об-

ліку, учасникам АТО, ветеранам Збройних Сил України, багатодітним сім’ям, дітям позбавленим 
батьківського піклування, вчителям, лікарям, будівельникам, пенсіонерам.

Будівництво вартістю майже 180 млн грн профінансовано з місцевого й обласного бюджетів. 
Новобудова має два під’ї зди, 54 однокімнатні, 34 двокімнатні та 18 трикімнатні квартири. Житло 
забезпечене всім необхідним: сантехнікою, кухонними плитами, індивідуальним опаленням. 

Також біля багатоповерхівки є дитячий майданчик, воркаут-зона, пішохідні доріжки, висадже-
но дерева та кущі. Будинок пристосовано для людей з інвалідністю.

Слобожанська селищна ОТГ 
вул. В. Сухомлинського, 56-б, смт Слобожанське, Дніпропетровська обл., 52005
(567) 538-824 dnuvilsel@mail.dp.gov.ua

Богданівська ОТГ. Дніпропетровська область

Громада піклується про сиріт
У центрі Богданівської громади зводиться сучасний будинок для сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Місце розташування закладу обрали не випадково. Поряд із ним – го-
ловні інфраструктурні об’єкти громади: школа, дитячий садок, магазини, парк відпочинку.

У будинку в комфортних кімнатах житимуть десять дітей. Із ними працюватимуть п’ятеро ви-
хователів. В оселі буде кухня, обідня зала, вітальня, гардеробна та пральня. Для діток із інвалідні-
стю будуть обладнані пандуси. Поряд із будинком розташується ігровий майданчик з інклюзив-
ними гойдалками.

Заклад створюється на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів.
Богданівська сільська ОТГ 
вул. Жовтнева, 35а, с. Богданівка, Дніпропетровська обл., 51464
(563) 20-09-45   Bogdanivskasilrada@ukr.net
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Бучанська ОТГ. Київська область

Соціальна картка
У Бучанській громаді запроваджується багатофункціональна електронна картка. 
Депутати міської ради на черговій сесії  затвердили Положення про електронну пластикову 

картку та перелік послуг, що можуть бути отримані утримувачами картки визначених категорій. 
Картка введена для надання якісних послуг пільгового перевезення для соціально незахищених 
верств населення в межах Бучанської ОТГ, а також автоматизованого, централізованого контро-
лю за використанням бюджетних коштів.

Бучанська міська ОТГ
вул. Енергетиків 12, м. Буча, Київська обл., 08292
(4597) 2-96-05, 4-86-90 bucharada@ukr.net

Біловодська ОТГ. Луганська область

Житло для лікаря
Громада в рамках реалізації  місцевої програми підтримки молодих спеціалістів за кошти 

місцевого бюджету придбала службову квартиру. Ордер на проживання вручено молодому лі-
карю-хірургу Біловодської багатопрофільної лікарні Ганні Сировій. Вона в 2016 році закінчила 
Одеський національний медичний університет та повернулася працювати в громаду.

Біловодська селищна ОТГ 
вул. Центральна,105, смт Біловодськ, Луганська обл., 92800
(6466) 2-02-73 belrada_ps@ukr.net

Запорізька міська рада 
пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69105
(612) 224-69-00 zgik@meriazp.gov.ua

м. Запоріжжя

Центр для реабілітації дітей з інвалідністю
У Запоріжжі почало працювати оновлене відділення для реабілітації  дітей з інвалідністю. За три 

роки тут проведено капітальний ремонт із встановленням спеціального обладнання для фізичної та 
психологічної реабілітації . Раніше відділення було розташоване в звичайній школі, що створювало 
багато незручностей. Тепер у центрі - великі просторі кімнати, безліч іграшок і спецобладнання. З 
малечею будуть займатись психологи, дефектологи, логопеди, реабілітологи та педагоги. У центрі 
проходитиме також підготовка до школи: в кожній кімнаті є комплекти настільних розвиваючих 
ігор, спеціальні дощечки для розвитку моторики рук, мислення, пам’яті та логіки.
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Помічнянська ОТГ. Кіровоградська область

Банк безкоштовних речей
Для допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, у Помічнянській громаді 

організовано «банк безкоштовних речей». Працівники Центру надання соціальних послуг населен-
ню збирають від небайдужих жителів одяг, взуття, іграшки та навіть продукти харчування. Зібране 
віддають у вигляді гуманітарної допомоги малозабезпеченим громадянам. Про усі поповнення і 
наявні пропозиції  повідомляється на сторінці в Фейсбук у групі Центру. Вся видана допомога облі-
ковується, що дає можливість проаналізувати кількість сімей та їх потребу у підтримці. 

Помічнянська міська ОТГ
вул. Перемоги, 91, м. Помічна, Кіровоградська обл., 27030
(5253) 2-72-60  sekretar@pomichnamr.gov.ua

Ганнопільська ОТГ. Хмельницька область

Центр для дітей з особливими освітніми потребами
Новий інклюзивно-ресурсний центр відкрито у Ганнопільській ОТГ. Громада виділила для цього частину 

приміщення діючої амбулаторії . Усі кабінети Центру облаштовані спеціальним обладнанням, предметно-і-
гровими та корекційними засобами. Тут працюють психолог, логопед, реабілітологи, проводиться робо-
та із дітьми з порушеннями інтелектуального, психічного розвитку, опорно-рухового апарату, зору, слуху 
тощо. На облаштування закладу витрачено 800 тис. грн з державного, обласного та місцевого бюджетів.

Ганнопільська сільська ОТГ 
вул. Будьонного,18, с. Ганнопіль, Хмельницька обл., 30030
(3842) 2-12-33  gannopilska.gromada.org.ua

Носівська ОТГ. Чернігівська область

Інклюзивно-ресурсний центр
У Носівській ОТГ збудовано інклюзивно-ресурсний центр. Заклад створено з метою забезпечи-

ти права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної 
та загальної середньої освіти. Інклюзивний заклад облаштовано на базі Носівської гімназії  на 
умовах співфінансування з місцевого та державного бюджетів.  

Відвідуватимуть центр зможуть всі діти громади з особливими освітніми потребами.
Носівська міська ОТГ 
вул. Центральна, 20, м. Носівка, Чернігівська обл.,17100
(4642) 2-15-40 nosivka_miskrada@ukr.net
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Жданівська сільська ОТГ 
вул.Зої Космодем’янської, 8, с. Війтівці, Вінницька обл., 22050
(4338) 3-32-42  zdanovka_s.r@ukr.net

Жданівська ОТГ. Вінницька область

Відкрито нову амбулаторію
У селі Війтівці, що входить до Жданівської ОТГ, запрацювала нова амбулаторія загальної прак-

тики сімейної медицини. Медичний заклад обслуговуватиме пацієнтів із п’яти сіл громади. В 
сучасній будівлі знаходяться реєстратура, два кабінети сімейного лікаря, маніпуляційний та ог-
лядовий кабінети, процедурна кімната, зала очікувань, кабінети щеплень та інші приміщення. Тут 
працюватимуть два сімейних лікаря та 13 осіб медперсоналу. Також заклад забезпечено необхід-
ним медичним обладнанням та мережею Інтернет-зв’язку. У приміщенні передбачено і житло 
для лікаря - двокімнатна квартира. Проведено благоустрій території .

10 млн грн, що пішли на будівництво, були виділені з місцевого і державного бюджетів. До цьо-
го сімейні лікарі Жданівської ОТГ обслуговували пацієнтів у приміщенні, якому понад 100 років.

Ланчинська селищна ОТГ 
вул. Шкільна, 3, смт Ланчин, Івано-Франківська обл., 78455
(3475) 3-26-34 04354545@mail.gov.ua

Ланчинська ОТГ. Івано-Франківська область

Громада за власні кошти придбала автомобіль екстреної допомоги
Ланчинська об’єднана територіальна громада за кошти з місцевого бюджету купила автомо-

біль екстреної медичної допомоги. Транспорт було передано службі швидкої медичної допомоги 
селища Ланчин.

Автомобіль було придбано у Німеччині. Хоч він і був у використанні, однак працює справно. 
Купити нове авто для громади було б набагато складніше. 
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Радомишльська міська ОТГ 
вул. Мала Житомирська, 12, м. Радомишль, Житомирська обл., 12200
(4132) 4-42-06 radomyshl_mr@ukr.net

Радомишльська ОТГ. Житомирська область

Підтримка молодих медиків
Щоб молоді фахівці залишалися працювати в громаді Радомишльська міська рада стимулює 

їх фінансово.  З місцевого бюджету на придбання житла молодим спеціалістам-лікарям було ви-
ділено 270 тис.грн. 

Крім того, до Програми «Місцеві стимули для медичних працівників закладів охорони здо-
ров’я Радомишльської міської ради на 2019-2021 роки» внесено зміни щодо матеріального заохо-
чення молодих спеціалістів. Молодий лікар за перший рік, який він відпрацює в галузі медицини 
громади, отримає одноразову грошову допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат, за 
другий рік – трьох, третій рік – чотирьох. 

Бучанська міська ОТГ
вул. Енергетиків 12, м. Буча, Київська обл., 08292
(4597) 2-96-05, 4-86-90 bucharada@ukr.net

Бучанська ОТГ. Київська область

Пілотний проєкт з доказової медицини
У Бучанській міській громаді реалізується пілотний проєкт - Центр первинної медико-санітар-

ної допомоги  впроваджує високі стандарти надання допомоги пацієнтам на основі доказової 
медицини. Тепер усі методи обстеження та лікування призначатимуться згідно з сучасними клі-
нічними протоколами.

Такий підхід спрямований на підвищення якості надання медичної допомоги та зменшення 
фінансових і часових витрат на лікування одного пацієнта. Лікарі Центру використовуватимуть 
результати кращих клінічних досліджень для вибору лікування конкретного пацієнта.

Успішні результати проєкту зможуть впровадити інші медичні заклади Київської області.
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Тростянецька міська ОТГ 
вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська обл., 42600
(5458) 5-13-80, 5-11-50 mail@trostyanets-miskrada.gov

Тростянецька ОТГ. Сумська область

Відремонтовано гінекологічне відділення
У Тростянецькій лікарні після капітального ремонту відкрито сучасне гінекологічне відділення.  

Роботи розпочалися в лютому 2019 року. На капремонт пішли кошти з місцевого бюджету в об-
сязі 2 млн грн.

Відділення повністю відновлене, в ньому не залишилося нічого старого: замінено системи во-
допостачання, каналізації , опалення, встановлено нові вікна, придбано сучасне медобладнання 
та меблі. У кожній палаті розміщено функціональні ліжка, є кнопки виклику медперсоналу, а 
також телевізори, холодильники, шафи, передбачено туалети та душові кабіни. У відділенні за-
безпечено доступ до мережі Інтернет.

Бездрицька сільська ОТГ 
вул. Жовтнева, 2, с. Бездрик, Сумська обл., 42350
(542) 69-02-87  rada3@ukr.net

Бездрицька ОТГ. Сумська область

У громаді збудовано сучасну амбулаторію 
У с.Бездрик завершено будівництво амбулаторії  первинної медичної допомоги. На її  створення 

було виділено 6,2 млн грн, з яких субвенція з державного бюджету склала 5,2 млн грн, а кошти 
місцевого бюджету - 1 млн грн. 

Амбулаторія обслуговуватиме до 2 тис. жителів громади. Вона забезпечена усім необхідним 
медичним обладнанням, тут є денний стаціонар на два ліжка і санітарна кімната. Заклад оснаще-
но системою вентиляції  та кондиціювання, передбачено індивідуальну систему опалення, гаряче 
та холодне водопостачання.
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Вовковинецька селищна ОТГ
вул. Миру,24, смт Вовковинці, Хмельницька обл., 32223
(3856) 2-19-66  wolfscity@ukr.net

Вовковинецька ОТГ. Хмельницька область 

Амбулаторія сімейної медицини

Острожецька сільська ОТГ 
вул. Незалежності, 12, с. Острожець, Рівненська обл., 35113
(3659) 5-11-39   ostrozhecz.rada@ukr.net

Острожецька ОТГ.  Рівненська область

Медичне обладнання для стоматологічних послуг
Громада розробила проєкт «Підвищення якості та доступності надання медичних послуг для сіль-

ського населення, шляхом придбання медичного обладнання для комунального закладу «Остро-
жецька районна лікарня».  Завдяки перемозі в обласному конкурсі проєктів, громада отримає 150  
тис. грн і зможе придбати медичне обладнання для надання платних стоматологічних послуг. Кошти 
за оплату медичних послуг будуть зараховуватися до бюджету комунального підприємства.

Нова амбулаторія - це двоповерхова будівля із сучасним ремонтом та медичним обладнанням. 
Раніше у цьому приміщенні була початкова школа. Штат амбулаторії  складається з 10 працівни-
ків, вона обслуговуватиме 5398 жителів. В амбулаторії  обладнано три кабінети лікаря, маніпу-
ляційний кабінет, денний стаціонар, кабінет щеплень, фізіотерапевтичний кабінет, лабораторію, 
кабінет лікувальної фізкультури. Також у цій будівлі знаходитиметься відділення екстреної ме-
дичної допомоги і медицини катастроф, аптека та стоматологічний кабінет.

Тернопільська міська рада
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Тернопільська міська ОТГ

Новий апарат для штучної вентиляції легень
Тернопільська міська комунальна лікарня №2 отримала один з найновіших апаратів штучної венти-

ляції  легенів. Без нього не обходиться жодна операція. Придбано апарат в рамках проєкту “Громадський 
бюджет”, у якому брали участь понад 15 тисяч тернополян. Бюджет участі реалізують в Тернополі вже 
три роки поспіль. У 2019 з міського бюджету на втілення задумів тернополян виділено 11 млн грн.
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П’ядицька сільська ОТГ 
вул. Петлюри,1, с. П’ядики, Івано-Франківська обл., 78254
(3433) 9-72-24  pyadyky.rada@ukr.net

П’ядицька ОТГ. Івано-Франківська область

Нова сучасна амбулаторія
У П’ядицькій ОТГ відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини.  Медзаклад 

забезпечено найнеобхіднішим обладнанням та новим автомобілем Renault Duster, що дозволить 
швидко обслуговувати виклики та надавати швидку медичну допомогу жителям громади. Бу-
дівництво амбулаторії  здійснено на умовах співфінансування за рахунок субвенції  з державного 
бюджету та коштів місцевого бюджету.  

Загальний кошторис будівництва склав понад 8,5 млн грн.  Загалом медзаклад обслуговувати-
ме 4 тис. жителів трьох сіл ОТГ – П’ядики, Годи-Добровідки та Малої Кам’янки.

Семенівська міська ОТГ 
вул. Червона Площа, 6, м. Семенівка, Чернігівська обл., 15400
(4659) 2-13-76  semenivkacity@ukr.net

Семенівська ОТГ. Чернігівська область

Громада залучає молодих лікарів 
Районна лікарня, яка знаходиться у центрі Семенівської ОТГ, перейшла до управління громади 

після об’єднання. 
Тепер місцева влада дбає про залучення до роботи кваліфікованих лікарів. Так, лікар-дерма-

толог, яка працюватиме у лікарні, отримала «підйомні» в обсязі вісім зарплат та проживатиме у 
відремонтованій  громадою службовій квартирі. Це буде вже п’ята квартира, де живуть молоді 
лікарі. Окрім того, громада на договірних засадах бере на роботу інтернів, які після закінчення  
залишаться тут працювати. 
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м. Ніжин. Чернігівська область

Молодіжний центр для активної молоді
Ніжинський міський молодіжний центр вже відкрив двері для активної молоді. Це – безко-

штовний, креативний, вільний простір, де молоді люди розвиватимуть свої ідеї, втілювати-
муть їх та здобуватимуть цікавий досвід. Тренінги, семінари, кінопокази, будь-які навчальні, 
розважальні та виховні заходи – все відбуватиметься на базі закладу. Також будуть працюва-
ти клуби та гуртки за інтересами, які куруватимуть фахівці центру та волонтери.

Координацію діяльності центру здійснюватиме відділ у справах сім’ї та молоді виконавчо-
го комітету Ніжинської міської ради. Фінансування закладу передбачено за рахунок коштів 
міського бюджету та додаткових надходжень. 

Ніжинська міська рада
пл. імені Івана Франка, 1, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600
(4631) 7-19-11 nemrada_post@cg.gov.ua

Перечинська ОТГ. Закарпатська область

Коворкінг для молоді у краєзнавчому музеї
У громаді відкрито оновлений комунальний заклад - краєзнавчий музей, де можна ознайо-

митися з експозиціями про історію міста на прикладах мирного і толерантного співіснування 
представників різних національностей. Це - українці, італійці, євреї, чехи, угорці, шваби, русини 
та роми. У приміщенні створено інформаційно-туристичний центр та коворкінг-зону для молоді. 
Саме тут реалізовуватимуться проєкти, спрямовані на підвищення туристичної привабливості 
міста Перечин та усієї об’єднаної громади. 

Перечинська міська ОТГ
пл.Народна,16, м.Перечин, Закарпатська обл., 89200
(3145) 2-14-09   rada_perechyn@ukr.net
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Дмитрівська ОТГ. Кіровоградська область

Медіа-школа для дітей
У с. Дмитрівка в рамках співпраці інформаційного сайту KOMORA.INFO та Дмитрівської 

ОТГ було реалізовано проєкт - медіа-школа «Коморята». Мета ініціативи - навчити дітей ос-
новам медіаграмотності та журналістики.

Головними дійовими особами проєкту були учні старших класів школи ім. Т. Шевченка. Нав-
чання проходило в рамках місцевої програми «Активна молодь - запорука розвитку громади».

Заняття у медіа-школі тривали місяць. Діти вивчали особливості роботи з інформацією та 
текстами, навчалися писати інтерв’ю та різноманітні новини, шукати достовірну інформацію у 
відкритих джерелах, а також готували домашні завдання. Після завершення занять було про-
ведено конкурс статей та визначено переможців. Всі учасники школи отримали сертифікати 
та іменні блокноти. Нині всі випускники медіа-школи є активними дописувачами на сторінках 
громади у соцмережах, вони готують статті для інформаційного бюлетеня, який ОТГ видає раз 
на місяць накладом 1 тис. примірників. А  ментори у спільному чаті продовжують підтримувати 
учасників професійними порадами. 

Дмитрівська сільська ОТГ
пл.Перемоги,4, с. Дмитрівка, Кіровоградська обл., 27422
(5233) 7-03-06     dss_zn@ukr.net

Олександрівська ОТГ. Донецька область

У селах громади збудовано молодіжні центри 
Два молодіжних центри збудовано у двох селах Олександрійської громади. Вартість проєкту у 

селі Новополтавка складає майже 1,5 млн грн, у селі Мирна Долина – 1,1 млн грн. На реалізацію 
двох об’єктів 1 млн грн надійшов з обласного бюджету, а 1,6 млн грн – кошти місцевого бюджету. 
У кожному центрі передбачено тренажерну залу з роздягальнею, залу для проведення заходів та 
комп’ютерний клас.

Олександрівська селищна ОТГ 
вул. Центральна, 15, смт Олександрівка, Донецька обл., 84000
(6269) 2-17-91 A_POSSOVET@I.UA 



34

м. Маріуполь. Донецька область

Шкільна STEM-лабораторія

Великомостівська ОТГ. Львівська область

Конкурс для розвитку активної молоді

Маріупольська школа № 52 посіла друге місце у всеукраїнському проєкті «Healthy Schools: 
заради здорових і радісних школярів» і отримала сертифікат на 90 тис.грн. Ці гроші підуть на 
реалізацію унікального проєкту — створення STEM-лабораторії .

Протягом року на базі школи проходили заходи, спрямовані на формування звичок правильного 
харчування і здорового способу життя. Школярі розробляли меню збалансованого харчування, на-
віть провели майстер-клас з приготування дієтичних страв на одному з телеканалів міста.

Всього в конкурсі брало участь близько 600 шкіл зі всієї України, у фінал вийшло 40. Маріу-
польську громаду представили троє учнів: Валерія Єременко, Ілля Михеєнко і Аглая Кулешова.

Для залучення молоді до життєдіяльності громади Великомостівська ОТГ організувала кон-
курс на найкреативнішу ідею для розвитку активного суспільства. 

Ідея конкурсу полягала у тому, щоб молоді люди подавали свої мініпроєкти і самостійно 
впроваджували їх в громаді.  

Шляхом голосування було визначено найкращу ідею. Перемогу здобув проєкт з організації  
волонтерського центру. Його першим завданням буде створення пунктів прийому одягу по 
всій громаді з подальшою передачею тим, хто потребує допомоги. 

Маріупольська міська рада
пр. Миру ,70, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500
(067) 345-1555; (050) 345-1555 mar.v@dn.gov.ua

Великомостівська міська ОТГ 
вул. Шевченка, 6, м. Великі Мости, Львівська обл.,80074
(3257) 6-44-91 mostyrada@i.ua
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Перечинська ОТГ. Закарпатська область

Open Space офіс з надання послуг у сфері 
реєстрації актів цивільного стану

У м. Перечин – центрі Перечинської ОТГ, відкрито перший у Закарпатській області і 33-й в Україні 
офіс європейського зразка з надання послуг у сфері реєстрації  актів цивільного стану. Створення 
офісу, що працює у форматі Open Space (відкритий простір), має на меті забезпечення належних 
умов для надання якісних адміністративних послуг жителям Перечинської громади. Над проєктом 
спільно працювали влада громади та Головне управління юстиції  Закарпатської області. Відтепер 
жителі м. Перечин та сіл Ворочево, Зарічево, Сімер та Сімерки, що входять до складу ОТГ, мають 
змогу отримувати тут найпопулярніші послуги, якими користуються українці - державна реєстрація 
народження; реєстрація шлюбу; реєстрація розірвання шлюбу; реєстрація зміни імені тощо. Також 
тут є можливість отримати повторне свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану; 
отримати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян; проставити апостиль на 
документах; подати заяву щодо внесення змін до актових записів цивільного стану.

Перечинська міська ОТГ
пл.Народна,16, м.Перечин, Закарпатська обл., 89200
(3145) 2-14-09   rada_perechyn@ukr.net

Зеленодольська ОТГ. Дніпропетровська область

Біометричні паспорти можна отримати в громаді
У Центрі надання адмінпослуг Зеленодольської ОТГ було встановлено необхідне обладнання для 

виготовлення біометричних паспортів та ID-карток. Було придбано комп’ютер, принтер, сканер від-
битків пальців, планшет для електронного підпису та фотокамера. Зеленодольський ЦНАП надає 
більше 100 адміністративних та соціальних послуг для 20 тисяч жителів громади.

Зеленодольська міська ОТГ 
вул. Енергетична, буд. 15, м. Зеленодольськ, Дніпропетровська обл., 53860
(5655) 62-2-92 gorsovetvk@ukr.net
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Великодедеркальська ОТГ. Тернопільська область

ЦНАП у форматі «Прозорий офіс»
Центр адмінпослуг, що відкрився у Великодедеркальській ОТГ, став восьмим в області, що пра-

цюватиме у форматі «Прозорий офіс» та надаватиме соціальні послуги. У Центрі є віддалене 
робоче місце працівника центру зайнятості, державного реєстратора, фахівців управління юсти-
ції  та пенсійного фонду. Тут надаватимуть майже 150 адмінпослуг, 43 з них - соціального спря-
мування. На створення ЦНАПу було витрачено понад 5,5 млн грн, з яких 4,8 млн грн – це кошти 
державного бюджету, а решта - місцевого.

Великодедеркальська сільська ОТГ
с. Великі Дедеркали, Тернопільська обл., 47144
(3558) 3-13-92  dederk_sr@ukr.net

Бучанська ОТГ. Київська область

Центр надання послуг з вивезення відходів 
У Бучанській громаді почав працювати Центр надання послуг з вивезення відходів. Заклад 

приймає відвідувачів та надає послуги з вивезення відходів більше 30 тисячам місцевих жителів, 
а також підприємствам та громадським закладам.

Бучанська міська рада реформує систему ЖКГ в громаді і новий Центр – це перший етап якіс-
них змін у сфері поводження з відходами. ТОВ «Крамар ЕКО», яке виграло конкурс на надання 
послуг з вивезення відходів, взяло на себе зобов’язання відкрити офіс європейського рівня та 
підвищити довіру громадян до компаній, які надають комунальні послуги.

У Ценрі можна перевірити стан рахунків, отримати консультації  , придбати контейнери для 
сміття, спеціальні пакети, укласти угоду на вивезення відходів, і не лише побутових, а й буді-
вельних та великогабаритних, листя, гілля тощо. В офісі передбачено зручні крісла і дивани для 
відвідувачів, дитячий куточок. Велика інтерактивна мапа у реальному часі показує рух та місце 
знаходження сміттєвозів. 

Інформаційна система Центру зберігає архів файлів, за яким можна встановити час, коли на 
певну вулицю прибув спецавтомобіль та забрав сміття.

Бучанська міська ОТГ
вул. Енергетиків 12, м. Буча, Київська обл., 08292
(4597) 2-96-05, 4-86-90 bucharada@ukr.net
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Чаплинська ОТГ. Херсонська область

Понад 150 видів послуг у новому ЦНАПі
Завдяки зусиллям громади проведено ремонт будівлі, а також капремонт покрівлі, де працює 

новий ЦНАП. Особлива увага була приділена облаштуванню приміщення сучасною технікою, 
системами керування чергою та відеоспостереження. Для відвідувачів тут передбачено безкош-
товний Wi-Fi та дитячий куточок. Серед найактуальніших адмінпослуг - видача паспортів грома-
дянина України та для виїзду за кордон, реєстрація нерухомого майна, юридичних та фізичних 
осіб тощо. За підтримки програми міжнародної технічної допомоги було придбано комп’ютерну 
техніку та необхідне обладнання.

Чаплинська селищна ОТГ
вул. Паркова, 40, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200
(5538) 2-15-41, 2-14-65 chap-rada@chapl.gov.ua

Марківська ОТГ. Луганська область

Сучасний ЦНАП для громади
Завдяки фінансовій підтримці проєкту міжнародної технічної допомоги було проведено капі-

тальний ремонт приміщення й оснащення Центру надання адміністративних послуг. Було при-
дбано обладнання для оформлення і видачі закордонних ID-паспортів. Також тут працює елек-
тронна черга, інформаційний кіоск, а на комп’ютерах встановлена програма «Універсам послуг». 
У ЦНАПі облаштовано комфортну зону очікування, зал прийому громадян та зручну дитячу кім-
нату. В Центрі є сучасна протипожежна сигналізація та система відеоспостереження.

Також заклад отримав мобільний кейс, який дозволяє у форматі віддаленого робочого місця 
здійснювати повноцінний прийом документів від громадян з інвалідністю.

Марківська селищна ОТГ
вул. Центральна,18, смт Марківка, Луганська обл., 92400
(6464) 9-14-52  
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Вишнівська ОТГ. Волинська область

«Прозорий офіс» надає послуги
У Вишнівській ОТГ почав роботу новий ЦНАП. Центр створено за принципом «прозорого офісу», тут вже 

надається понад 100 послуг.  На будівництво нового приміщенням разом з меблями і обладнанням витраче-
но понад 8 млн грн з місцевого бюджету. Також частину обладнання Центр отримає від проєкту міжнародної 
технічної допомоги. Крім того, за кошти донора буде впроваджено систему електронного документообігу 
та здійснено навчання персоналу. Працівники ЦНАПу мають віддалені робочі місця у селах громади. Тепер 
селяни зможуть отримувати послуги, не виїжджаючи до Вишніва.

Вишнівська сільська ОТГ
вул. Незалежності, 84, с. Вишнів, Волинська обл., 44351
(3377) 3-23-42   vyshniv.lbm@gmail.com

Соледарська ОТГ. Донецька область

Мобільний офіс адмінпослуг 
«Мобільний офіс на колесах» - це автомобіль-трансформер, що за 20 хвилин перетворюється 

на сучасний офіс загальною площею 30 кв.м. Мобільний ЦНАП надає понад 100 адміністратив-
них і соціальних послуг. У стаціонарному режимі населення будуть приймати чотири працівники, 
а загалом у приміщенні одночасно можуть знаходиться до 15 осіб. Офіс обладнаний необхідними 
комунікаціями: електропостачанням, системою кондиціювання повітря, інтернетом. Також є пан-
дус для людей з обмеженими можливостями. Мобільний офіс покликаний забезпечити якісними 
послугами жителів найвіддаленіших куточків громади. 

Соледарська міська ОТГ 
вул.Паркова, 3а, м.Соледар, Донецька обл., 84545
(627) 442-068 ispolkom@solerada.gov.ua
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Житомирська міська рада
майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014
(412) 481-212 mvk@zt-rada.gov.ua

м. Житомир

Онлайн-довідник житлового фонду
На виконання Комплексної цільової Програми «Ефективне та надійне житлове господарство 

- мешканцям міста на 2018-2020 роки» у Житомирі розроблено карту-довідник багатоквартир-
ного житлового фонду міста. Це - простий, доступний, візуальний інструмент аналізу багатоквар-
тирного житлового фонду міста. 

На карту вже нанесено понад 1150 об’єктів. Для отримання інформації  достатньо зайти на сайт, 
обравши житловий будинок (гуртожиток, ЖБК, КП ВЖРЕП, ОСББ, УК), та в один клік дізнатися 
технічні характеристики об’єкту.

Ірпінська міська рада 
вул. Шевченка, 2а, м.Ірпінь, Київська область, 08200
(4597) 6-14-07 inform@imr.gov.ua

м. Ірпінь. Київська область

Відкрито Офіс роботодавця
В Ірпінському міському центрі зайнятості відкрито «Офіс роботодавця». Заклад створено з ме-

тою сприяння підвищення якості сервісного обслуговування клієнтів служби зайнятості. Роботодав-
ці мають можливість проводити ділові зустрічі, презентації  підприємства, співбесіди з кандидатами 
на зайняття посад, розміщувати інформацію про підприємство тощо.

Також підприємці зможуть скористатися «Електронним кабінетом роботодавця». Це персональне 
автоматизоване робоче місце, доступ до якого роботодавець може отримати за допомогою комп’юте-
ра, а також з мобільного телефону. Тут він матиме можливість переглянути стан заявлених вакансій, 
кількість направлень центром зайнятості претендентів на роботу, договори на організацію громад-
ських робіт та працевлаштування після професійного навчання, резюме кандидатів на посади. 
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Миколаївська міська ОТГ 
пл. Енергетиків, 2/14, м. Миколаївка, Донецька обл, 84182
(6262) 4-24-56 sovet@mykolaivka-rada.gov.ua 

Миколаївська ОТГ. Донецька область

Інформаційний термінал громади
Миколаївська ОТГ завдяки підтримці проєкту міжнародної технічної допомоги в рамках кон-

курсу «Онлайн-сервіси: безпечна громада» отримала інформаційний термінал. Це електронна 
точка доступу громадян до сервісів влади і громади. Його встановлено для налагодження кому-
нікації  з урядовими організаціями та донесення до жителів найважливішої інформації . Термінал 
знаходиться на території  Центру надання адміністративних та соціальних послуг.

Пристрій має базові функції , які можуть буди розширені відповідно до потреб населення:«Но-
вини громади», «Об’єднані територіальні громади», «Звернення до органів влади», «Безпека в 
громаді», «Повідомити про правопорушення», «Опитування», «Повідомити про корупцію», «Ту-
ристичний путівник», «Мій дільничний»  тощо.

Жителі громади зможуть використовувати сервіси терміналу на своїх смартфонах. Мобільний 
додаток включає функції  терміналу та має інші корисні функції .

Тернопільська міська рада
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Тернопільська міська ОТГ

Сіті-бот інформує громаду про зміни в ЖКГ
Через новий ефективний канал комунікації  – сіті-бот «Назар» – жителі Тернополя отримувати-

муть повідомлення про планові та аварійні ремонти. Оголошення про відключення світла, води 
чи опалення розсилатимуться через сучасні канали зв’язку з вказуванням конкретної адреси.

Також громадяни матимуть можливість дізнатися про заплановані ремонти у їхньому дворі, 
залишити заявку про аварійну ситуацію у будинку чи квартирі.

Тернопіль стане другим містом Західної Україні, де у 2019 році буде впроваджено цей зручний 
та корисний сервіс.
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Межівська селищна ОТГ
вул. ім. Грушевського,9, смт Межова, Дніпропетровська обл., 52900
(5630) 62-4-63   info@mezhova.otg.dp.gov.ua

Межівська ОТГ. Дніпропетровська область

Цифрова система управління землею
На основі GIS-технологій у Межівській ОТГ створено систему обліку активів об’єднаної грома-

ди. Електронна карта дозволила громаді побачити вільні ділянки, а також землю, яку не переда-
ли з колективної власності у комунальну. Зокрема, вдалося знайти близько 25 га необлікованих 
лісових угідь. Тепер тут планується розвивати рекреаційні проєкти.

Також завдяки електронній карті вдалося побачити чималі поклади кам’яного вугілля. Після 
того як з’явилася е-мапа, громадою зацікавилися інвестори. Зокрема, один з них висловив ба-
жання звести молокозавод та сонячну електростанцію. На карті він побачив усі географічні осо-
бливості цікавої йому ділянки: інженерні мережі, інфраструктуру, транспортне сполучення. 

Очікується, що завдяки функціонуванню карти доходи від ефективного управління власними 
землями мають зрости на 40% або на 2,5 млн грн. Зекономлені кошти громада планує спрямува-
ти, зокрема, на покращення послуг місцевого ЦНАПу.

Громада розробила та запустила в дію цифрову систему управління землею завдяки проєкту 
міжнародної технічної допомоги.

Хрестівська сільська ОТГ
вул. Центральна, 34,  с. Хрестівка, Херсонська обл., 75225
(5538) 5-14-31    hres-rada@chapl.gov.ua

Хрестівська ОТГ. Херсонська область

Геопортал для взаємодії влади, громади та бізнесу
Для прозорого управління земельними та іншими ресурсами ОТГ у контексті взаємодії  влади, 

громади та бізнесу запроваджено геопортал. В рамках проєкту за підтримки міжнародного донора 
створено п’ять публічних мап сучасного та перспективного використання земель. Через офіційний 
сайт ОТГ можна зайти на карту та дізнатися про статус будь-якого об’єкту на території  громади, 
його власника, площу земельної ділянки під ним, про вільні ділянки, інженерні мережі. Це насичена 
універсальна база даних,  яка доступна в онлайн-режимі. На карти занесені як об’єкти зрошення, 
сільгоспмасиви, так і ділянки, що підлягають рекультивації , проєктні лісосмуги та дороги. 
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Покровська міська рада
пл.Шибанкова, 11, м. Покровськ, Донецька обл., 85300
(623) 521-990, krs.v@dn.gov.ua

м. Покровськ. Донецька область

Громада впроваджує smart-послуги
На шляху до впровадження електронної демократії  у місті Покровськ за досить короткий проміжок часу 

вдалося запустити 9 веб-сервісів, які спрямовані на підвищення якості та прозорості надання публічних 
послуг. Доступ забезпечується з віртуальної платформи - Smart-портал Покровської міської ради. Серед 
інструментів електронної демократії  є: «Інвестиційний портал», «Поіменне голосування», «Реєстр земель 
та комунального майна», «Прозорий бюджет», «Інформаційна карта», «ГІС-мапа МАФів» та інші.

Кам’янець-Подільська міська рада
майдан Відродження, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,32300
(3849) 5-16-50 vikonkom@kam-pod.gov.ua

м. Кам’янець-Подільський. Хмельницька область

Статут міста у коміксах
Головний документ громади Кам’янець-Подільського – Статут - видано у коміксах. Така проста 

і доступна форма видання в першу чергу зацікавила молодь міста. Книжечка з малюнками-комік-
сами вийшла накладом 500 примірників і поширюється серед молоді та школярів. Надрукована 
вона на переробленому папері, що надає проєкту еко-спрямування. Мета ініціативи - привернути 
увагу до важливого документа, в якому йдеться про основні положення самоврядування громади, 
а також про права і обов’язки жителів. 

Гайворонська міська рада
вул. Василя Стуса, 30, м. Гайворон, Кіровоградська обл., 26300
(5254) 2-17-35  haivoron_miskrada@i.ua

м. Гайворон.  Кіровоградська область

Веб-сервiс для консультацій з громадськістю
Городяни можуть долучатися до обговорення важливих для міста питань через веб-сервiс 

«Консультацiї з громадськiстю мiста Гайворон». Зареєстрованi користувачi можуть брати участь 
в опитуваннях, обговореннях програм, проєктiв i планiв. Таким чином влада планує пiдняти 
рiвень довiри до органiв мiсцевого самоврядування, а також надати громадянам вiльний доступ 
до iнформацiї про дiяльнiсть державних органiв. На сайтi вже запущено обговорення «Пропо-
зицiй щодо створення туристичної карти мiста Гайворона».
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Бахмутська міська ОТГ
вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька обл., 84500
(6274) 4-01-63   kanc@bahmutrada.gov.ua

Бахмутська ОТГ. Донецька область

Впровадження електронних сервісів
Місцева рада разом з громадськістю розпочали реалізацію проєкту «Відкрий своє е-вряду-

вання: Будь SMART!», спрямованого на популяризацію електронних мобільних додатків. Проєкт 
передбачає кілька стадій - навчання, тренінги та поширення інформації . Результатом має стати 
втілення е-сервісів у громаді.   

Сформована команда експертів для консультацій та волонтерів, які працюватимуть над впро-
вадженням smart-ініціативи. В рамках проєкту планується створення зручних електронних сер-
вісів, де буде розміщена публічна інформація про роботу комунальних підприємств, закупівлі, 
соціальні проєкти, земельні питання тощо.

Глобинська міська ОТГ 
вул. Центральна, 285, м. Глобине, Полтавська обл., 39000
(5365) 2-55-40 globino.mr@i.ua

Глобинська ОТГ. Полтавська область

Кошти на підтримку місцевих ініціатив
Третій рік поспіль активні жителі Глобинської ОТГ подають проєкти, спрямовані на покращен-

ня благоустрою та розвитку громади. Тут діє Програма муніципальної підтримки ініціатив гро-
мадян. Цього року в її  рамках передбачено фінансування з міського бюджету десяти проєктів на 
суму 350 тис. грн. Обсяг коштів, вкладених у реалізацію проєкту самими громадянами, має бути 
не меншим 10% від загальної вартості ініціативи. 

Серед цілей проєктів - благоустрій вулиць, зон відпочинку; організація дозвілля; покращення 
екологічної ситуації ; пропаганда здорового способу життя. Всі проєкти будуть реалізовані до кін-
ця 2019 року.
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Софії вська селищна ОТГ 
вул. Шкільна,19, смт Софії вка, Дніпропетровська обл., 53100
(5650) 2-90-71  sofselrad@ukr.net

Софіївська ОТГ. Дніпропетровська область

Онлайн-реєстр місцевих підприємців

За підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги Софії вська ОТГ створила електронний 
реєстр підприємців. Завдяки  мобільному додатку громада детально інформує про зареєстровані 
установи та бізнеси: де знаходиться, чим займається, за якими контактами звертатись до того чи 
іншого бізнесу.

Так підприємцям буде простіше оцінити конкуренцію та знайти додаткових партнерів. Крім 
того, програма дозволяє інвесторам краще вивчити громаду та прийняти рішення про доціль-
ність інвестування чи започаткування партнерства.

Бучанська міська ОТГ
вул. Енергетиків 12, м. Буча, Київська обл., 08292
(4597) 2-96-05, 4-86-90 bucharada@ukr.net

Бучанська ОТГ. Київська область

Громада закупила авто для старост сіл, що приєдналися
До міста обласного значення Буча приєдналися чотири села та селище. Громада за кошти міс-

цевого бюджету закупила п’ять легкових автомобілів для старост сіл і селища, що приєдналися. 
Головна мета - створення умов для наближення якісних послуг до кожного жителя громади. 10 
квітня ключі від авто було урочисто передано старостам сіл Блиставиця, Гаврилівка, Мироцьке та 
Луб’янка, а також голові селищної ради Ворзеля. Працівники соціальної сфери та старости змо-
жуть вчасно у будь-яку погоду приїхати у Бучу для вирішення питань.
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м. Миргород. Полтавська область

Цілодобове відеоспостереження у школах
Всі навчальні заклади Миргорода обладнано камерами цілодобового відеоспостереженням. 

Насамперед, це робиться для безпеки дітей. Камери мають функцію нічного бачення. Запис збе-
рігатиметься впродовж кількох місяців. Всі відеокамери підключені до єдиної міської системи 
відеонагляду в рамках програми «Безпечне місто».

Завдяки перемозі в обласному конкурсі проєктів територіальних громад ініціатива реалізуєть-
ся на умовах співфінансування з міського та обласного бюджетів - 50 на 50 відсотків. Загальна 
сума складає 1,2 млн грн.

Миргородська міська рада
вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська обл., 37600
(5355) 5-25-01 mmrada@ukr.net

Званівська ОТГ. Донецька область

Громадська варта
Для підтримки безпечного середовища у Званівській ОТГ засновано формування «Громадська 

варта», до складу якого увійшли жителі громади.
Його створено з метою допомогти правоохоронним органам у забезпеченні громадського по-

рядку та безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам. Представники «Громад-
ської варти» вже отримали посвідчення та почали співпрацю з місцевим відділком поліції . 

Званівська сільська ОТГ 
просп. Перемоги, 1, с. Званівка, Донецька обл., 84528
(6274) 5-21-26  info@zvanivska-gromada.gov.ua
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Глибоцька ОТГ. Чернівецька область

Громада придбала пожежний автомобіль
Місцева пожежна частина надає оперативну допомогу всім селам Глибоцької ОТГ. Громада 

працює над забезпеченням пожежного відділку всім необхідним. Так, за кошти місцевого бюдже-
ту було придбано бойову одиницю – пожежний автомобіль. 

Транспорт буде використовуватись групою швидкого реагування для оперативного вирішення 
невідкладних завдань, ліквідації  надзвичайних ситуацій, своєчасного збереження майна, матері-
альних цінностей та життя жителів громади під час гасіння пожеж.

Глибоцька селищна ОТГ
вул. Шевченка,1, смт Глибока, Чернівецька обл., 60400
(3734) 2-21-38   hlybokaotg@gmail.com

Височанська ОТГ. Чернігівська область

Оновлене пожежне депо
Команда рятувальників працює на території  Височанської громади вже 25 років. Але за цей 

час не знаходилося можливості відремонтувати приміщення, де чергують пожежники, постійно 
не вистачало людей, а спеціальний автомобіль доводилося орендувати.

Нині у депо працюють шестеро рятувальників та стільки ж добровольців, вони обслуговують 
15 населених пунктів громади. За кошти місцевого бюджету було проведено ремонт приміщень 
місцевого пожежного загону, а спецмашину передано з обласного управління ДСНС.

Добровольців-вогнеборців навчали у Чернігові близько трьох тижнів в рамках програми 
«Польська допомога». Амуніцією їх забезпечила громада.

Височанська сільська ОТГ  
вул. Центральна, 86, с. Високе, Чернігівська обл., 16412  
(4653) 2-96-37  vysoke.otg@ukr.net    
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Руськополянська ОТГ. Черкаська область

Центр безпеки громади
Майже два роки у Руськополянській ОТГ створювався Центр безпеки громади. Коштом і сила-

ми жителів всієї громади було відбудовано занедбану будівлю, оновлено фасад, відремонтовано 
приміщення всередині та облаштовано всім необхідним для функціонування закладу безпеки. 

Пожежне авто громада взяла в оренду у рятувальників за 1 грн на місяць. А утримання центру 
коштуватиме сільському бюджету 500 тис. грн на рік.

Пожежники вже завершили тримісячне навчання у Державній службі з надзвичайних ситуацій 
і приступили до виконання службових обов’язків у новому центрі. Вони виїжджатимуть за викли-
ками у Руську Поляну та інші села громади.

Окрім пожежної охорони, у закладі чергуватимуть швидка медична допомога та поліцейські.

Руськополянська сільська ОТГ
вул. Шевченка, 67, с. Руська Поляна, Черкаська обл., 19602
(472) 30-33-09   rpol@i.ua

Тетіївська ОТГ. Київська область

Муніципальна варта
У Тетії вській міській ОТГ почало працювати комунальне підприємство «Муніципальна варта» 

-  міське формування з охорони громадського порядку. Його було створено для профілактики ад-
міністративних правопорушень, збереження довкілля та об’єктів благоустрою ОТГ, забезпечення 
безпеки дорожнього руху тощо.

Працівники підприємства отримали жетони та посвідчення працівникам і приступили до захи-
сту прав і свобод жителів громади.

Тетії вська міська ОТГ 
вул. Януша Острозького, 5, м. Тетії в, Київська обл.,09800
(4560) 5-27-44, miskradatetiiv@gmail.com
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Паланська ОТГ. Черкаська область

Створено місцеву пожежну команду
У смт Берестівець, що входить до Паланської ОТГ, введено в дію черговий підрозділ місцевої 

пожежної охорони. 
Пожежний пункт створено на території  місцевого господарства. Облаштувати приміщення та 

забезпечити рятувальників необхідним спорядженням вдалося завдяки спільним зусиллям міс-
цевої влади та районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуа-
цій України. Зокрема, на ремонт пожежного автомобіля було спрямовано близько 300 тис.грн з 
бюджету Паланської ОТГ. 

Створення пожежної команди є важливим кроком для забезпечення безпеки жителів цього та 
найближчих населених пунктів, а також зменшення матеріальних збитків у випадку виникнення 
пожеж. 

Паланська сільська ОТГ
вул. Грушевського, 11, с. Паланка, Черкаська обл., 20340
(4744)9-94-42

Маразліївська ОТГ. Одеська область

Поліцейський офіцер громади
Маразлії вська об’єднана територіальна громада одна з найперших на Одещині впроваджує 

проєкт «Поліцейський офіцер громади», який був започаткований Національною поліцією Украї-
ни в 2019 році. У центрі громади вже розгорнуто роботи з облаштування робочого місця майбут-
нього офіцера поліції . За кошти з місцевого бюджету в будівлі, яка є власністю громади, зроблено 
ремонт, а також підготовлена необхідна для роботи офіцера техніка. Станцію забезпечено засо-
бами зв’язку та підключенням до мережі Інтернет.

Маразлії вська сільська ОТГ 
вул. Шкільна, 76, с. Маразлії вка, Одеська обл., 67760
(4849) 6-08-92 maraz.sil.rada@ukr.net


