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  Короткі історії  про те, як децентралізація впливає на життя громад

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

Видання 2. II квартал 2017 року. 
м.Київ

Видання є квартальною збіркою (квітень-червень 2017 року) історій успіху громад, які стали 
результатом реформ з децентралізації  повноважень та фінансів, об’єднання територіальних 
громад та ілюструють механізми ефективного використання місцевих бюджетів і залучення 
ресурсів для розвитку інфраструктури. Успіхи висвітлено за напрямками секторальної 
децентралізації : місцеві фінанси, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, ЖКГ, місцевий 
економічний розвиток, адміністративні послуги, кадри та організація роботи, безпека громади, 
земля та майно. 
Збірка стане мотивуючим інструментом для комунікації  на тему децентралізації  та буде корисною 
практикам місцевого самоврядування, представникам громад, які лише приймають рішення про 
об’єднання, медіа-спільноті та усім зацікавленим у темі реформування місцевого самоврядування.
Матеріали видання та ще більше історій успіху доступні на сайті Асоціації  міст України у розділі 
«УСПІХИ»:  hA p://auc.org.ua/successes.

Інформацію та матеріали, що містяться у виданні, дозволяється вільно копіювати, перевидавати й розповсюджувати 
по всій території  України всіма способами, якщо це робиться безоплатно для кінцевого споживача та якщо при 
такому копіюванні, перевиданні й розповсюдженні є обов’язкове посилання на Асоціацію міст України.
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ПЕРЕДМОВА 

Створення об’єднаних територіальних громад та повноцінна реалізація децентралізаційної 
реформи – запорука спроможності України. Громади, які об’єднуються, отримують ресурси і 
повноваження, як у міст обласного значення, та можуть використовувати їх на власні потреби 
задля підвищення якості послуг на місцях.

Позитивна динаміка за доходами місцевих бюджетів ОТГ спостерігається з самого початку 
децентралізаційної реформи. За січень-травень 2017 року власні доходи місцевих бюджетів 366 
об’єднаних територіальних громад зросли майже у 2 рази та склали 3,2 млрд грн (+1,6 млрд грн).

Міста, селища та села одразу відчули позитивний ефект від децентралізації . У них з’явилися 
кошти на серйозні інфраструктурні та соціальні проекти, будуються «з нуля» садочки і школи, 
модернізуються лікарні, відновлюються водогони, оновлюється рухомий склад транспорту. 
Щоквартальне видання «Книга успіхів» покликане ілюструвати досягнення новостворених ОТГ, 
умілі механізми використання збільшеного місцевого бюджету та залучення інвестицій для 
розвитку інфраструктури.

30 квітня 2017 року ще 47 нових об’єднаних громад провели перші вибори сільських, селищних, 
міських голів та депутатів місцевих рад. Після цього голосування число об’єднаних територіальних 
громад в Україні зросло до 413.

Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації  міст України
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ÑÈПолянська ОТГ. Закарпатська область
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЗРОСЛИ ВЖЕ ЗА ПЕРШІ ЧОТИРИ МІСЯЦІ 

Смолигівська ОТГ. Волинська область
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ ОТГ ЗБІЛЬШИЛИСЯ В 11 РАЗІВ

Полянська сільська ОТГ 
утворена наприкінці 2016 
року. Фінансовий аналіз 
показав, що за чотири мі-
сяці власні надходження 
бюджету ОТГ зросли, у по-
рівнянні з аналогічним пе-

ріодом 2016 року, у 2,2 рази. З розрахунку на 
1 жителя, середній показник надходжень влас-
них доходів збільшився на 415 грн та склав 755 
грн. Основну частину власних ресурсів - 43,5% 
- складають надходження від ПДФО. Решта - 
припадає на податок на майно та єдиний по-

даток. Видаткова частина бюджету за чотири 
місяці склала 12 587,7 тис грн, з яких 58,1% 
спрямовано на фінансування закладів освіти. 
Отже, Полянська ОТГ, яка існує лише 4 місяці, 
уже сьогодні має значно більші можливості для 
забезпечення якісного функціонування закла-
дів бюджетної сфери та соціально-економічно-
го розвитку громади.

Смолигівська ОТГ утвори-
лася у жовтні 2015 року. До 
об’єднання в громаді було 
465 тис грн власних надхо-
джень, а з трансфертами – 1 
млн 716 тис грн. Вже у 2016 
році власні надходження 

склали 5 млн 314 тис грн, а з трансфертами – по-
над 12 млн 440 тис грн. Тобто власні надходжен-
ня збільшилися майже в 11 разів. Впродовж пів-
торарічної діяльності місцева рада забезпечує 
перевиконання бюджету. Це створює умови для 
повноцінного фінансування бюджетної сфери, 

реалізації  місцевих програм, позитивно впливає 
на соціальний розвиток. Значні кошти вкладають 
у зміцнення матеріальної бази шкіл та будинків 
культури ОТГ. Родзинка Смолигівської громади – 
дитсадок «Казка», відкритий у 2015 році. Він збу-
дований за сучасними технологіями і має вигляд 
європейського закладу дошкільної освіти.

Полянська сільська ОТГ
Голова: Дрогобецький Іван Іванович
вул. Духновича, 63, с.Поляна, Закарпатська обл., 89313
(3133) 7-45-22
sr_polyana@ukr.net

Смолигівська сільська ОТГ
Голова: Прус Галина Дмитрівна
вул. Миру, 2, с. Смолигів, Волинська обл., 45614 
(3327) 9-08-42
smolygiv@gmail.com
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Лише за минулий рік у 
Трускавці реалізували біль-
ше інфраструктурних про-
ектів, ніж за 5 попередніх 
років. Бюджет розвитку у 
2016 році зріс у 8 разів у по-
рівнянні з 2015 роком. Ми-

нулоріч тут відкрили першу сучасну URBAN-бі-
бліотеку, залучивши окрім коштів міського 

бюджету, ще й кошти ДФРР. Капітальний ремонт 
тут не проводився з 1978 року, а тепер - це повні-
стю оновлена будівля із сучасним обладнанням 
і книгами, яка  служить ще й як центр суспіль-
них ініціатив для близько двох тисяч постійних 
відвідувачів. Капітально відремонтували чима-
ло доріг та вулиць міста, замінили магістраль-
ні водоводи. Встановили близько 40 дитячих 
майданчиків. Трускавець запровадив механізм, 

Бюджет громади після 
об’єднання зріс до 30 млн 
грн, з яких 3 млн грн рада 
вирішила покласти на де-
позит. Відтепер інфраструк-
туру в ОТГ розбудовують 
за власні кошти. Пріори-

тетним завданням визначено надання якісних 
освітніх та медичних послуг. У громаді створе-
но Преображенський освітній округ з опорною 
школою – КЗ НВК «Основа», організовано ро-
боту гуртків, придбано два шкільних автобуси. 
В дитячому садку «Ромашка» проведено капі-
тальний ремонт: замінені вікна, встановлені 
сонячні батареї для підігріву води, збудована 
автономна котельня на пелетному паливі. На 
території  громади працює КЗ «Центр первин-

ної медико-санітарної допомоги», до складу 
якого входять 3 амбулаторії  та 4 відремонтовані 
ФАПи. Медичний автопарк громада поповнила 
3 санітарними автомобілями. Також відремон-
тували сільський клуб, бібліотеку, приміщення 
старости, оновлюють дороги, займаються бла-
гоустроєм території  та за грантові кошти реа-
лізують програму освітлення кожного з 15 сіл 
громади. У планах – складання інвестиційної 
карти ОТГ.

Преображенська ОТГ. Запорізька область
ІНФРАСТРУКТУРУ РОЗБУДОВУЮТЬ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ 

м.Трускавець. Львівська область
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДАЛА МІСТУ РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Преображенська сільська ОТГ
Голова: Сідун Володимир Анатолійович
вул. Преображенська, 3, с. Преображенка, 
Запорізька обл., 70545
(6141) 4-15-68
preobrrada@gmail.com
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який усуває проблему довгобудів у місті: якщо 
споруда будується більше 3 років чи рекон-
струюється більше 2 років – міська рада в рази 
збільшує орендну плату за землю. Як результат 
- пожвавився ринок нерухомості. Трускавець 
веде активну роботу в напрямку об’єднання гро-

мад та планує об’єднати довкола міста 5 сіл. 

Завдяки бюджетній децен-
тралізації  доходи міського 
бюджету в 2016 році скла-
ли 131,8 млн грн, що більше 
на 13,3 млн грн порівняно 
з 2015 роком. Збільшення 
доходної частини міського 

бюджету дозволило забезпечити успішну реа-
лізацію заходів з відновлення об’єктів соціаль-
ної інфраструктури міста. Зокрема, готується 
до відкриття 3D-кінотеатр в міському культур-
но-дозвільному центрі. В ДНЗ №2 «Джерель-
це» впроваджено систему індивідуального 
опалення. В міській лікарні оновлено медичне 
обладнання, тривають ремонтні роботи пер-

шого поверху. Здійснюються роботи щодо ре-
конструкції  очисних споруд громади. В опорній 
школі міста - НВК «Мрія» - завершується пов-
ний комплекс робіт і комплектація навчальних 
класів технічним обладнанням та сучасним 
устаткуванням. Слід зазначити, що у 2017 році 
Вугледар увійшов до трійки міст-лідерів облас-
ті за обсягом капітальних інвестицій.

м.Вугледар. Донецька область
ЗАВДЯКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДОХОДИ МІСТА ЗРОСТАЮТЬ 

Трускавецька міська рада
Голова: Кульчинський Андрій Богданович
вул. Бориславська, 2, м. Трускавець,  Львівська обл., 82200
(3247) 6-77-01, 5-14-49
tmr@ukr.net, press.tmr@gmail.com

Вугледарська міська рада
Голова: Сілич Андрій Юрійович
вул. 30-річчя Перемоги, 16, м. Вугледар, Донецька обл., 85670
(6273) 6-42-76
wugledar1@gmail.com

Новоукраїнська ОТГ. Кіровоградська область
ЗАВДЯКИ СТВОРЕННЮ ОТГ МІСТО ЗБІЛЬШИЛО БЮДЖЕТ ВТРИЧІ

У 2016 році бюджет Новоукраїнки складав 
лише 32 млн грн, у поточному році, зі створен-
ням ОТГ, він зріс до 105 млн грн. А це - додаткові 

можливості для розвитку інфраструктури міста 
та реалізації  важливих для громади соціальних 
проектів. Від моменту створення ОТГ відбуло-
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ся багато позитивних змін: 
оновлено спортивний май-
данчик на центральному 
стадіоні, відремонтовано 
будинок культури, віднов-
лено тротуарні доріжки та 
пам’ятник Шевченку у цен-
трі міста. Серед першочер-

гових проектів цього року – реконструкція ДНЗ 
«Зернятко» і лікарської амбулаторії  сімейної 
медицини №2, що розташовані на території  
селища цукрового заводу Новоукраїнки. Із вве-
денням її  в експлуатацію з’явиться можливість 

надавати первинну медичну допомогу не лише 
жителям селища (2,3 тис людей), а й найближ-
чих сіл Звірівки та Новоолександрівки. За ра-
хунок медичної субвенції  для амбулаторії  вже 
придбано дороговартісне обладнання – елек-
трокардіограф, апарат ультразвукової терапії , 
апарат УВЧ та інше медичне устаткування.

Місто обласного значення 
Ізюм з початку фінансової 
децентралізації  щороку на-
рощує бюджет розвитку. Це 
дає змогу впроваджувати 
великі проекти з відновлен-
ня і розбудови інфраструк-

тури. У 2015 році місто отримувало 45 млн грн 
власних надходжень, у 2016 - вже 77 млн грн, а 
цьогоріч в планах - близько 100 млн грн. Впер-
ше в історії  Ізюму міська рада виділила на ре-
монт доріг безпрецедентну суму – 11 млн грн. За 
ці кошти планують відремонтувати 47 вулиць. 
У попередні роки на ці потреби виділялося що-
найбільше 2 млн грн. Децентралізація владних 
повноважень дозволила містам активно вико-

ристовувати кошти ДФРР, сплачуючи лише 10% 
від вартості робіт. За такою схемою минулоріч 
розпочали реконструкцію водозабору вартістю 
90 млн грн. На черзі – капітальний ремонт цен-
трального корпусу міської лікарні на суму 30 млн 
грн. Децентралізація фінансів стала поштовхом і 
для активного пошуку грантових коштів, які зде-
більшого йдуть на утеплення та реконструкцію 
закладів освіти та соціальної сфери. Лише мину-
лого року вдалося залучити 1,2 млн євро.

Новоукраїнська міська ОТГ
Голова: Корінний Олександр Олександрович
вул. Покровська, 70,  м. Новоукраїнка, 
Кіровоградська обл., 27100 
(5251) 2-14-31

Ізюмська міська рада 
Голова: Марченко Валерій Віталійович
пл. Центральна, 1,  м. Ізюм, Харківська обл., 64309
(5743) 2-20-53, 2-22-07
imrada@city-izyum.gov.ua

м.Ізюм. Харківська область
НА РЕМОНТ ДОРІГ ВИДІЛЕНО БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ СУМУ - 11 МЛН ГРН
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Здобутками бюджетної де-
централізації  стало збіль-
шення ресурсної бази міс-
цевого бюджету, питомої 
ваги видатків розвитку, 
підвищення рівня фінансо-
вої незалежності місцевого 

бюджету. Завдяки перевиконанню його дохідної 
частини курортному селищу Лазурне нареш-
ті вдалося вирішити питання, до яких черга не 
доходила десятками років: проведено ремонт 
та облаштування доріг, набережної, освітлення, 
висадку паркових культур, встановлено кон-
тейнери для сміття – загалом на понад 1,2 млн 
грн; після пожежі частково відновлено будинок 
культури (200 тис грн). У селищі створили умо-
ви для безперебійного водопостачання. Місцеве 
комунальне підприємство з благоустрою у сезон 

опікується комплексом послуг на узбережжі, 
підтриманням порядку на 18 га місцевих пляжів. 
У 2016 році виконано першу чергу робіт з ре-
конструкції  шкільної системи опалення (350 тис 
грн); роботи з енергозбереження - встановлено 
понад 20 вікон. ДНЗ «Сонечко» отримав нове 
обладнання для харчоблоку, понад 115 тис грн 
витратили на реконструкцію будівлі. За рівнем 
оснащеності та організації  виховного процесу 
цей садок вважається одним з кращих в області.

смт. Лазурне. Херсонська область 
ВИРІШУЮТЬСЯ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВІДКЛАДАЛИСЬ ДЕСЯТИРІЧЧЯМИ

Лазурненська селищна рада
Голова: Бєлий Олександр Валентинович 
вул. Жовтнева, 57, смт. Лазурне, Херсонська обл., 75722
(5537) 3-03-19
public@lazurnerada.gov.ua

Макіївська ОТГ. Чернігівська область
МАЛЕНЬКА ГРОМАДА ІЗ ЗНАЧНИМ БЮДЖЕТОМ

Макії вська ОТГ - одна з десяти найменших в Україні. 
Попри це за минулий рік їй вдалося розробити та 
реалізувати чотири важливі соціальні проекти.  До 
об’єднання бюджет сільської ради був близько 1 млн 
грн, після - збільшився до 10 млн грн.  Громада отри-

мала державну субвенцію на розвиток інфраструк-
тури у розмірі 2,5 млн грн, які вирішено спрямувати 
на соціальну сферу. Ще 500 тис грн виділено з міс-
цевого бюджету. Проекти реконструкції  розробили 
так, щоб кожен населений пункт отримав частину 
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Пустотине реконструйовано 
частину школи, щоб розмі-
стити дошкільну групу. Також 
вдалося відновити Ганівський 
ФАП. У центрі громади від-
ремонтовано будівлю сіль-

ського будинку культури. Продовжуються роботи з 
реконструкції  вуличного освітлення, тротуарів, бла-
гоустрою. У планах – закупівля шкільного автобусу. 
Ще один реалізований проект - не тільки соціаль-
ний, а й інфраструктурний, що стосується безпеки 
мешканців. У селі нещодавно трапилася пожежа, 
що призвела до людських жертв. Тож створення 

пожежного депо – одне з найважливіших питань в 
ОТГ. Особовий штат відкритого нового підрозділу 
складає 8 чоловік. Цілодобове чергування забезпе-
чують 2 вогнеборці, які можуть оперативно виїхати 
за викликом. Територія обслуговування місцевої 
пожежної команди охоплює 6 населених пунктів. 
До цього часу найближча пожежна частина від села 
Макії вка знаходилася в райцентрі на відстані 45 км.

Макії вська сільська ОТГ
Голова: Баклан Петро Андрійович
вул. Центральна, 27, с. Макії вка, Чернігівська обл., 17152
(4642) 2-42-31
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У 2016 році Народицькій 
ОТГ з державного бюджету 
на розвиток інфраструкту-
ри виділено майже 22 млн 
грн, за рахунок яких гро-
мада реалізувала 27 соці-
ально важливих проектів: 

10 - у галузі освіти, 4 – у галузі охорони здоров’я, 
2 – у сфері культури та капітальний ремонт до-
ріг. Найбільше коштів використано для: капі-
тального ремонту приміщення освітніх закладів 
– гімназії  та ДНЗ «Сонечко», Базарського НВК; 
ремонту Cелецького та Ласківського будинків 
культури; відновлення  водогінної мережі та 

ремонту доріг в селищі Народичі та в селі Но-
ринці; реконструкції  котелень в освітніх закла-
дах ОТГ; оснащення системи теплопостачання 
з встановленням модульного теплогенератора 
для опалення Народицької ЦРЛ. Також за кошти 
державної субвенції  придбано шкільний авто-
бус, екскаватор та самоскид для КП «Народичі-
комунсервіс».

Народницька ОТГ. Житомирська область
ГРОМАДА РЕАЛІЗУВАЛА 27 СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ПРОЕКТІВ

Народицька селищна ОТГ
Голова: Леончук Анатолій Олександрович
вул. Свято-Миколаївська, 175, смт. Народичі, 
Житомирська обл., 11401
(4140) 2-14-87
naroduchiOTG@i.ua

Веселівська ОТГ. Запорізька область
ВЛАСНИЙ АСФАЛЬТОВИЙ МІНІ-ЗАВОД ДЛЯ РЕМОНТУ ДОРІГ 

У Веселівській ОТГ зробили 
інноваційний крок у напрям-
ку обслуговування шляхів на 
власній території . Тут придба-
ли міні-завод з виробництва 
асфальту. Тепер ремонти до-
ріг будуть робити власним 

коштом і власним асфальтом. Залишки старого 
асфальтного покриття переплавлятимуться ра-
зом зі спеціальною сумішшю. Економія для ОТГ 
буде суттєва, оскільки вартість доставки асфальту 
з Мелітополя та послуг зовнішніх компаній була 

дуже великою. Громада також планує заробляти 
на цьому проекті гроші, надаючи послуги сусіднім 
громадам. Вартість міні-заводу склала близько 127 
тис грн, які виділила селищна рада. Це не єдиний 
інноваційний проект, який реалізує Веселівська 
ОТГ. Незабаром тут відкриють дитячий басейн, де 
всі діти громади зможуть вчитися плаванню. 

Веселівська селищна ОТГ
Голова: Кіяшко Петро Миколайович
вул. Центральна, 162, смт. Веселе, Запорізька обл., 72202
(6136) 2-14-46
vesele_rada@ukr.net
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Поле зі штучним покриттям 
для міні-футболу, єдиний в 
області скейт-майданчик, 
оновлення центральної 
районної лікарні, встанов-
лення сучасних систем ві-
деоспостереження – такими 

досягненнями хизується новостворена Корю-
ківська ОТГ. Бюджет громади є фінансово са-
мостійним і виступає донором державного бю-
джету. Власних надходжень бюджету ОТГ - 50 
млн грн. Гордість громади – КП «Корюківка-Во-
доканал», що здатне будувати до 10 км водого-
ну на рік. За п’ять місяців господарювання для 
нього вже придбали два трактори. Активний 
розвиток відбувається і в селах ОТГ: впоряд-
ковуються сміттєзвалища, налагоджено вивіз 
ТПВ, виділено кошти на будівництво водогону, 

ведеться капітальний ремонт водопровідних 
мереж, буриться свердловина, грейдуються 
дороги і проектується освітлення. На майбутнє 
у громади ще амбітніші проекти - будівництво 
спортмайданчика зі штучним поліуретановим 
покриттям вартістю 15 млн грн, повна термо-
санація опорної школи, будівництво новітнього 
ЦНАПу за концепцією прозорого офісу та влас-
ною філософією «послуга за один візит».

Корюківська ОТГ. Чернігівська область
ДОСЯГНЕННЯ ГРОМАДИ РУЙНУЮТЬ МІФИ ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ

Корюківська міська ОТГ
Голова: Ахмедов Ратан Ратанович
вул. Бульварна, 6,  м. Корюківка,  Чернігівська обл., 15300 
(4657) 2-12-42
koryukivka.rada@gmail.com

Завдяки децентралізації  
Борсуківській ОТГ, створе-
ній у грудні 2016 року, вда-
лося акумулювати кошти 
на розвиток інфраструкту-
ри. Сільська рада заявила 
про спроможність виділи-

ти 100 тис грн на відновлення покриття авто-

шляху «Ланівці-Вишнівець» протяжністю 30 
км, значна частина якого пролягає через села 
ОТГ. На початку 2017 року громада звернула-
ся до служби автомобільних доріг із пропози-
цією спільно профінансувати відрізок дороги. 
У результаті – ще 100 тис грн на ремонт пе-
рерахувала Служба автомобільних доріг об-
ласті. Навесні ремонтні роботи на автошляху 

Борсуківська ОТГ. Тернопільська область
ДОРОГИ РЕМОНТУЮТЬ ВПЕРШЕ ЗА 30 РОКІВ
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Богданівська громада з’я-
вилася на мапі Дніпро-
петровщини більше року 
тому. Згуртувалися дев’ять 
сіл – майже 8 тисяч жите-
лів. Утеплення школи, ре-
конструкція дитячого сад-

ка, ремонт доріг, відкриття ЦНАПу - це далеко 
не всі інфраструктурні проекти, якими пиша-
ються в ОТГ. Напівзруйновану будівлю, яка не 
працювала з 90-их років, реконструйовано в 
сучасний дитсадок на чотири групи із затишни-
ми кімнатами та новими меблями. Комфортні 
умови створені і в Богданівській школі. Тут за-
мінили дах, установили енергозберігаючі вікна, 

утеплили фасад. Тепер навчання в радість для 
136 учнів школи. Цьогоріч планують замінити 
систему опалення та відремонтувати котель-
ню. Гордістю Богданівської ОТГ є й інші реалізо-
вані проекти: ремонт будівель сільської ради, 
культурного центру, приміщення під ЦНАП, від-
новлення сільських доріг протяжністю 2 646 м. 
Усі ці зміни стали можливими завдяки новому 
статусу громади.

розпочалися. Паралельно провели зрізання і 
планування узбіч, відновлення профілю водо-
відвідних канав. Асфальтобетонне покриття на 
відрізку «Ланівці-Вишнівець» відремонтують 
вперше за 30 років.

Борсуківська сільська ОТГ
Голова: Друзь Іван Володимирович
с. Борсуки, Тернопільська обл., 47412
(3549) 4-41-42, 4-41-48
borsuky.sr@gmail.com

Богданівська ОТГ. Дніпровська область
ПРІОРИТЕТ – ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК 

Богданівська сільська ОТГ
Голова: Грищенко Олексій Григорович
вул. Жовтнева, 35-а, с. Богданівка, Дніпровська обл., 51464
(5630) 9-57-85
bss35a@i.ua
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Піщанська ОТГ. Полтавська область
ОСВІТА, КУЛЬТУРА, СПОРТ – У ЦЕНТРІ УВАГИ  

Близько 30 проектів реалізували минулого року 
в Піщанській ОТГ. Серед них: капітальний ре-
монт приміщень, заміна вікон, ремонт їдалень 
і спортзалів в гімназії  та двох НВК; відновлен-

ня вуличного освітлення; ремонт під’ї зних доріг 
до гімназії , сільської ради і стадіону. За кошти 
субвенції  на розвиток інфраструктури - понад 
200 тис грн - переобладнали систему опалення 
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в Гориславському клубі, де 
знаходиться бібліотека та 
зал для тренувань творчих 
колективів. Тут обладнали 
повітряну систему опален-
ня замість водяної та вста-
новили твердопаливний 

котел. Також за кошти субвенції  придбали авто-

мобіль швидкої допомоги та шкільний автобус. 
Серед завдань на цей рік – відкриття ЦНАПу. 

Лише за 4 місяці цього року 
понад 2 млн грн селищно-
го бюджету спрямовано 
на вирішення важливих 
соціально-економічних 
проблем громади і вже є 
перші результати: встанов-
лено огорожу на  території  

школи, амбулаторії , торгівельного майданчика, 
кладовища; здійснено ремонт в приміщенні не-
відкладної медичної допомоги та амбулаторії ; 
в соціально важливих об’єктах громади (амбу-
латорії , школі, дитячому яслах-садку) встанов-
лено твердопаливні котли; в НВК облаштовано 
сучасний логопедичний кабінет, розпочато ре-
монт в приміщенні для роботи хореографічно-

го гуртка «Альтаїр»; придбано дитячі майдан-
чики для встановлення в селищах Молочне, 
Питомник, Іллінка; здійснено ямковий ремонт 
дорожнього покриття; в населених пунктах ОТГ 
встановлено майже 150 індивідуальних ліхтарів 
вуличного освітлення; здійснено благоустрій 
території  та посадку дерев. 

Асканія-Нова ОТГ. Херсонська область
ВІДЧУТНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЖЕ ЗА ПЕРШІ МІСЯЦІ В СТАТУСІ ОТГ 

Піщанська сільська ОТГ
Голова: Красницький Олександр Петрович 
вул. Київська, 104, с. Піщане, Полтавська обл., 39701 
(5367) 2-78-10
selsovet-kremenchug@ukr.netÐÎ
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Асканія-Нова селищна ОТГ
Голова:Свінціцький Віталій Каземирович
вул. Соборна, 28, смт. Асканія-Нова, Херсонська обл., 75230
(5538) 6-12-33
a-nova_sr@i.ua
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Сокирянська міська ОТГ
Голова: Равлик Василь Степанович 
вул. Грушевського, 6а,  м. Сокиряни, Чернівецька обл., 60200
(239) 2-11-73, 2-26-31
misk-rada@ukr.net

У 2016 році Сокирянська 
ОТГ отримала державну 
субвенцію на розвиток інф-
раструктури у розмірі 2,3 
млн грн. За ці кошти вдало-
ся здійснити капітальний 
ремонт доріг з асфальтобе-

тонним покриттям на вулицях громади. У шко-
лах і дитсадках ОТГ відновили спортивні зали, 
реконструювали системи опалення. За власні 
кошти громади облаштували дитячий ігровий 
майданчик, сквер із фонтаном. Громада при-
дбала контейнери для збору твердих побуто-

вих відходів та сміттєвоз. А з метою впорядку-
вання та утримання у належному санітарному 
стані сміттєзвалищ закупили бульдозер Т-170. 
Також рада громади врегулювала пасажирські 
перевезення за двома маршрутами у межах 
ОТГ.

У 2016 році видаткова ча-
стина бюджету Біляївської 
ОТГ склала 103 млн 147,8 
тис грн. Серед досягнень 
громади, що впливають на 
якість життя мешканців, - 
відновлено роботу шкіль-

них їдалень. Безкоштовним харчуванням забез-
печено 886 учнів початкової школи та школярів 
пільгових категорій. Розпочато реконструкцію 
Біляївської ЗОШ №2 – прибудова приміщень, 

актового залу та шести навчальних класів. 
Минулого року створено міську ДЮСШ на 270 
учнів, що фінансується із місцевого бюджету. 
Також здійснено капітальний ремонт будинку 
культури села Майори на суму 1 млн 494 тис 
грн. Для комунального підприємства оновлено 
парк комунальної техніки - придбано автогрей-
дер та екскаватор-навантажувач. На території  
ОТГ здійснено капітальний ремонт водопровід-
ної насосної станції  «Майори», проведено ре-
монт зовнішнього вуличного освітлення та низ-

Сокирянська ОТГ. Чернівецька область
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ДЛЯ 
КОМФОРТУ МЕШКАНЦІВ

Біляївська ОТГ. Одеська область
БІЛЬШЕ 100 МЛН ГРН  - НА ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ
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Громада утворилася ще у 
2015 році, тож нині вже має 
що показати новачкам. У 
селі Милячі відкрили до-
даткову групу у дитячому 
садку, тепер садочок від-
відують 80 діток - 4 гру-

пи. На ремонтні роботи та закупівлю меблів 
витратили 461 тис грн. Громада організувала 
довезення до садка діток із сусіднього села 
Жадень, оскільки там взагалі немає садочку. 
Гордість громади – ЦНАП, створений в рамках 
проекту GIZ, облаштований за європейськими 
стандартами. У Центрі люди можуть отримати 
чимало різних послуг - довідки про склад сім’ї , 
виписки, реєстрацію та інші. Тут працює двоє 
працівників, у певні дні приїжджає представ-
ник пенсійного фонду та державний реєстра-
тор. З ЦНАПом віддалено працюють старости 
сіл, їх робочі місця обладнали вже у кожному 

селі. Особливу увагу громада приділяє розвит-
ку спортивної галузі. У селі Жадень будують 
спортивний зал ангарного типу вартістю 2 млн 
300 тис грн, де передбачено дві роздягальні з 
душовими, світлодіодне освітлення, електричні 
конвектори для обігріву. Інший спортивний зал 
облаштовують у віддаленому селі Будимля. Ва-
гомою підтримкою для громади стала освітня 
субвенція, за яку у всі школи придбали нові ме-
тодичні матеріали, мультимедійні комплекси, 
комп’ютери та інше обладнання. 

ки тротуарних доріжок. На поточний ремонт 
дорожнього покриття вулиць громади спрямо-
вано 2 млн 784,7 тис грн. Також покращено ро-
боту інформаційно-туристичного візит-центру 
«Дністер». З метою економічного розвитку ОТГ 
складено інвестиційний паспорт громади.

Біляївська міська ОТГ
Голова: Бухтіяров Михайло Петрович
пр. Незалежності, 9, м. Біляївка, Одеська обл., 67602 
(4852) 2-18-81
biljaivka_otg@ukr.net

Миляцька сільська ОТГ
Голова: Хлебович Федір Федорович
вул. Василевського, 122б, с. Миляч, Рівненська обл., 34133
(3658) 2-25-02
milgromada@ukr.net

Миляцька ОТГ. Рівненська область
ОСВІТА, ІНФРАСТРУКТУРА, ЯКІСНІ ПОСЛУГИ – 
ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ
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Мокрокалигірська сільська 
ОТГ вже понад рік живе за 
новими правилами та може 
похвалитися успішними ре-
зультатами: це і відремонто-
вані дороги, і благоустрій те-
риторій, ремонт ФАПу, шкіл 

та інше. Незабаром у громаді на базі місцевої ам-
булаторії  загальної практики сімейної медицини 
відкриється Реабілітаційний центр для інвалідів та 
учасників АТО. Понад 300 тис грн на його облаш-
тування громада отримала з ДФРРу. Вже закупили 
медичне обладнання: електрофорези, інгалятори, 

шведські стінки, масажний стіл, бігові доріжки. 
Нині завершують ремонтні роботи в приміщенні. 
У громаді проживають понад півсотні учасників 
АТО, а також чимало людей з обмеженими фізич-
ними можливостями. Тож було прийнято рішення 
відкрити лікувально-оздоровчий центр, де можна 
пройти безкоштовну реабілітацію. 

Мокрокалигірська ОТГ. Черкаська область
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ТА УЧАСНИКІВ АТО

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

Серед проектів у сфері охо-
рони здоров’я міська рада 
працює над програмами за-
лучення у громаду молодих 
спеціалістів – лікарів. ОТГ 
має особливо гостру потре-
бу в сімейних лікарях. На 16 

тисяч населення - лише три сімейних лікарі. Місь-
ка програма «Житло» передбачає оплату оренди 
житла та часткову оплату комунальних послуг 
для молодого працевлаштованого спеціаліста. 
Лікар, який відпрацює в громаді 10 років, - отри-
мує право це житло приватизувати. Програма 

«Заохочення і підтримка молодих спеціалістів» 
передбачає виплату одразу 5 місячних окладів 
молодому спеціалісту, якщо він при працевлаш-
туванні укладе договір із роботодавцем терміном 
на 5 років. У Глобинській ОТГ вже створили ко-
мунальний заклад медицини «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги», що надаватиме 
первинну медичну допомогу. На черзі - отриман-
ня ліцензії  та вирішення організаційних питань.  

Глобинська ОТГ. Полтавська область
ГРОМАДА СТИМУЛЮЄ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ - ЛІКАРІВ

Глобинська міська ОТГ 
Джусь Станіслав Васильович 
вул. Центральна, 285, м. Глобине, Полтавська обл., 39000
(5365) 2-42-78, 2-55-40
off ice@globyne-rada.gov.ua
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Всі побоювання жителів 
Сторожинецької ОТГ щодо 
закриття лікувальних за-
кладів виявилися пере-
більшеними. Більше того, 
селяни почали отримувати 
додаткові медичні послуги. 

Відкриття пункту екстреної медичної допомоги 
у селі Банилів-Підгірний – давно очікувана подія 
як для жителів, так і для лікарів. Село віддалене 
від райцентру - найближчий пункт швидкої до-
помоги за 27 кілометрів. Уже найближчим ча-
сом на приміщення лікувального закладу чекає 
капітальний ремонт. Об’єднана громада, а до 

неї входить 12 населених пунктів, де проживає 
понад 10 тисяч людей, для цього виділила 900 
тис грн. В планах – облаштування в цій будівлі 
і стаціонарного відділення. Діяльність пунктів 
екстреної медичної допомоги в особливо від-
далених населених пунктах значно покращить 
медичне обслуговування населення.

Через велику відстань до 
районного центру у жи-
телів громади виникали 
труднощі з отриманням 
якісної та вчасної медичної 
допомоги. Тому за спіль-
ним рішенням мешканців 

громади та місцевої влади створено меди-
ко-санітарний центр. Його створили на основі 
медичного закладу, що раніше працював на те-
риторії  села Сурсько-Литовське. Тепер базове 
питання з надання жителям громади якісної та 
вчасної медичної допомоги у власному закладі 
охорони здоров’я первинного рівня вирішено. 

Сторожинецька ОТГ. Чернівецька область
ПУНКТИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ - В ОСОБЛИВО 
ВІДДАЛЕНИХ СЕЛАХ  

Сторожинецька міська ОТГ
Голова: Карлійчук Микола Миколайович
вул. Грушевського, 6, м. Сторожинець, Чернівецька обл., 
59000
(3735) 2-50-53

Сурсько-Литовська ОТГ. Дніпропетровська область
ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ВЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
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ля реконструкції  відкрили також дитячий садок 
та створили тут додаткову групу. Тепер садок 
відвідують 60 дітей села, що на 100% задоволь-
няє потребу. На реконструкції  дитячого закладу, 
що почалася у 2014 році, з обласного і місцевого 
бюджетів виділено понад 1,3 млн грн. 

Сурсько-Литовська сільська ОТГ
Голова: Андрєєв Григорій Дмитрович
вул. Польова,58, с. Сурсько-Литовське, Дніпровська 
обл., 52064
(562) 711-21-68, 711-21-75 
sur-lit@i.ua

Протягом минулого року 
у Деснянській ОТГ відбу-
лося чимало позитивних 
змін: оновлено матеріаль-
но-технічну базу та при-
міщення адмінбудівель в 
селах Косачівка та Короп’є; 

розпочато ремонт дороги Лошакова Гута - Со-
рокошичі; завершено будівництво підвідного 
газопроводу до села Отрохи; відремонтовано 
будинки культури в селах Короп’є та Морівськ; 
здійснено ремонт покрівлі в Деснянській ЗОШ 
та капітальний ремонт системи опалення та 
даху в Тужарській ЗОШ; розпочато переоблад-
нання вуличного освітлення енергозберігаючи-
ми лампами. Наразі на території  громади - 3 
амбулаторії  та 5 ФАПів, які потребують єдиного 

підходу в організації  надання медичної допо-
моги. Тож в ОТГ розпочато процес створення 
Центру первинної медичної допомоги за власні 
кошти громади. Вже прийнято відповідну про-
граму, проведено реєстрацію та чекають на от-
римання ліцензії . Деснянська ОТГ є спромож-
ною громадою з реверсною дотацією 6,8 млн 
грн. Тож громада має достатньо фінансових 
ресурсів для створення медичного закладу.

Деснянська ОТГ. Чернігівська область
КОШТИ ГРОМАДИ -  В РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ 

Деснянська селищна ОТГ
Голова: Осташевський Юрій Валентинович
вул. Ювілейна, 1а, смт. Десна, Чернігівська обл., 17024, 
(4646) 4-61-17
desnaselrada@ukr.net
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Завдяки бюджетній децен-
тралізації  молодій Гладків-
ській ОТГ вдається підніма-
ти якісний рівень освітніх 
закладів громади. Відчутне 
покращення матеріаль-
но-технічної бази відчула 

Гладківська школа: замінено вікна та двері, 
проведено капітальний ремонт туалетів за 
кошти громади  у розмірі 280 тис грн. Виділе-
но гроші і на фінансово-матеріальне зміцнен-
ня бази дитячого садка «Ялинка»: в харчоблок 
придбано витяжну шафу (47 тис грн), закуплено 

6 нових столів (11 тис грн), замінено 9 вікон (36 
тис грн), зроблено капітальний ремонт другого 
поверху - облаштовано опалювальну систему, 
обладнано кабінети, відремонтовано коридор, 
придбано меблі, посуд, пісочниці, встановлено 
новий опалювальний котел на твердому паливі 
та електричний котел, генератор. Тепер заклад 
готовий до відкриття ще однієї групи.

Дошкільний заклад, від-
новлений у селі Зоря Усти-
лузької ОТГ, розрахований 
на 25 дітей. Збудований у 
80-х роках минулого сто-
ліття садок пропрацював 
лише 5 років, а потім стояв 

пусткою. У 2013 році вдалось частково відре-
монтувати приміщення і відкрити невеличку 
групу із короткочасним перебуванням. Повно-
цінно дитячий заклад, який має назву «Капіто-
шка», запрацював лише, коли село Зоря увійш-

ло до складу новоствореної Устилузької ОТГ. 
На ремонт дитсадка з бюджетів різних рівнів 
витрачено 2,5 млн грн.

Гладківська ОТГ. Херсонська область
ПЕРШОЧЕРГОВІ ТУРБОТИ ПРО ДІТЕЙ

Устилузька ОТГ. Волинська область
НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ДІТЕЙ

Гладківська сільська ОТГ
Голова: Форощук Олександр Володимирович
вул. Леніна, 173, с. Гладківка, Херсонська обл., 75633  
(5539) 3-36-45

Устилузька міська ОТГ
Голова: Поліщук Віктор Ростиславович 
вул. Володимирська, 40, м. Устилуг, Волинська обл., 44731
(3342) 9-34-48, 9-37-00
ustylugmr@gmail.com
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У Ходорівській міській ОТГ 
культура та мистецтво - се-
ред пріоритетів. Так у 2017 
році на ці сфери громада 
спрямує 10 779 тис грн. 
Усього бюджет ОТГ скла-
дає 127 141,06 тис грн. У 

Ходорові та населених пунктах громади - 37 
закладів культури, 35 народних домів, 2 музеї, 
9 народних колективів. Невдовзі їх може стати 

ще більше, адже Ходорівська школа мистецтв 
відкрила свої відділення ще у 4 населених пунк-
тах. Тут дітей навчають грі на музичних інстру-
ментах, образотворчому, хореографічному та 
театральному мистецтву.

Садочок був зведений у 
1961 року, aле з 90-х років 
він був закритий. Нещо-
давно нову відремонтова-
ну та сучасно устатковану 
будівлю було відкрито. Ре-
конструкцію здійснено за 

фінансування німецької компанії  GIZ у рамках 
реалізації  проекту «Розвиток соціальної інф-
раструктури у зв’язку зі збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених осіб». Зі свого боку 
місто впорядковувало територію біля дошкіль-
ного закладу. Міська влада також передала 
установі комп’ютерну та побутову техніку. Уні-

кальність садочку полягає в тому, що він пра-
цюватиме за принципами інклюзії , тобто діти 
з особливостями розвитку зможуть навчатися 
разом з однолітками і у такий спосіб легше ін-
тегруватись у суспільне життя. Дитячий садок 
№100 розрахований на чотири групи та 75 
місць. 

м. Запоріжжя
ПЕРШИЙ НА ЗАПОРІЖЖІ ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИТСАДОК

Ходорівська ОТГ. Львівська область
НА КУЛЬТУРУ І МИСТЕЦТВО ГРОМАДА СПРЯМУВАЛА 
ПОНАД 10 МЛН ГРН

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

Ходорівська міська ОТГ
Голова: Коцовський Олег Теодорович
вул. Грушевського, 38, м. Ходорів, Львівська обл., 81750
(3239) 5-33-31, 5-32-30
chodoriw@ukr.net
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У Садківській ОТГ відкри-
то ДНЗ  «Ластівка», який 
отримав власне сучасне 
комфортне і затишне при-
міщення на дві групи – 
«Сонечко» та «Веселка» - з 
окремими входами, роздя-

гальнями, спальнями, ігровими та навчальни-
ми кімнатами, санвузлами. Приміщення садка 
має теплу підлогу, термоізоляцію, економну та 
ефективну систему обігріву, зону Wi-Fi. Дитя-
чий садочок оснащений новітньою системою 
відеофіксації , що дозволить батькам малечі че-
рез мережу Інтернет відразу з кількох відеока-

мер спостерігати за своїми чадами як на прогу-
лянці, так і в будівлі закладу. На реконструкцію 
садочку у приміщенні, яке з 1994 року не ви-
користовувалося, спрямовано 3,8 млн грн: 3,4 
млн грн з ДФРР та майже 0,4 млн грн (10%) як 
співфінансування з місцевого бюджету. Рекон-
струкція дошкільного закладу тривала менше 1 
року. Садочок відвідує 36 малят.

Садківська ОТГ. Житомирська область
ЗА ВИХОВАНЦЯМИ ДИТСАДКА БАТЬКИ МОЖУТЬ 
СПОСТЕРІГАЮТЬ ОН - ЛАЙН

Садківська сільська ОТГ
Голова: Козаков Володимир Олександрович
вул.Тімірязєва, 40, с. Садки, Житомирська обл., 12411
(4124) 9-63-16

ÎÑ
Â²

ÒÀ

У дошкільних навчальних 
закладах Черкас змінили 
меню, покращили його і 
уніфікували. Над ним пра-
цювали технологи, дієто-
логи, освітяни. Однакове 
меню для усіх міських са-

дочків розробили відповідно до рішення вико-

навчого комітету міської ради. В раціоні дітей 
збільшено обсяги м’яса, молочних продуктів, 
овочів та фруктів. Натомість зменшене спожи-
вання круп та макаронних виробів. Все це ста-
ло можливим завдяки збільшенню фінансуван-
ня із міського бюджету. У порівнянні з минулим 
роком вартість меню збільшилася на 10 і 15 грн 
відповідно до вікових груп. При цьому батьки 

м.Черкаси
ЗАПРОВАДЖЕНО ЄДИНЕ УНІФІКОВАНЕ МЕНЮ 
У ВСІХ ДИТСАДКАХ МІСТА



ДРУГИЙ КВАРТАЛ 2017 23
ÎÑ

Â²
ÒÀ

У Глобинській ОТГ працю-
ють над 63 проектами. Таку 
кількість охопили завдяки 
тому, що минулого року 
надходження до бюджету 
громади зросли до 83 млн 
грн (у порівнянні з попе-

реднім роком збільшилися  в 4 рази). Серед 
проектів - «Програма підтримки обдарованих 
дітей на 2016-2020 роки» у рамках місцевої 
чотирирічної комплексної програми розвитку 
освіти в ОТГ вартістю понад 60 млн грн. Вона 
передбачає виділення 100 тис грн на рік пере-
можцям обласних, всеукраїнських, міжнарод-
них змагань в освітньо-культурній, науковій 

та спортивній галузях. Для прикладу: призери 
міжнародних спортивних змагань за І місце от-
римають 10 тис грн, всеукраїнських - 3 тис грн, 
обласних – 1 тис грн. Окрім цього, щомісячну 
стипендію 300 грн надаватимуть відмінникам 
навчання, претендентам на медалі, перемож-
цям олімпіад, конкурсів і різних змагань. Ви-
нагороду також отримуватимуть і тренери чи 
керівники учнів. 

Ресурс hA p://makiv-osvita.at.ua/ розпочав 
свою роботу у березні 2017 року і вже став по-
пулярним серед тих, хто дотичний до отриман-
ня чи надання освітніх послуг у громаді. Сайт 

слугує новим каналом зв’язку між вчителями, 
батьками та учнями і дає змогу оперативно 
ознайомитися з новинами освіти Маківської 
ОТГ та дізнатися важливу інформацію про за-

Глобинська ОТГ. Полтавська область
СТИПЕНДІЇ ОБДАРОВАНИМ ДІТЯМ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Маківська ОТГ. Хмельницька область
ЗАПРАЦЮВАВ САЙТ ОСВІТИ ГРОМАДИ

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

платять 60% вартості харчування, а 40% - від-
шкодовується коштом міського бюджету. Тепер 
батькам дошкільнят не потрібно хвилюватися 
- харчування у всіх ДНЗ уніфіковано, а раціон 
покращено. 

Черкаська міська рада
Голова: Бондаренко Анатолій Васильович
вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18000
(472) 36-01-70 
admin@rada.ck.ua 
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У селі Ляшківка скоро від-
криють новий дитячий са-
док. Двоповерхова будівля 
з просторими кімнатами, 
енергозберігаючими ві-
кнами та новими мебля-
ми – готова. Залишається 

лише облаштувати ігрові майданчики на по-
двір’ї . Тридцять років тому у Ляшківці починали 
зводити сільський клуб, проте далі стін будів-
ництво не пішло - об’єкт заморозили. Тепер, 
коли створено об’єднану громаду, вирішили 
перетворити довгобуд на дитячий садок. Ро-
боти розпочались влітку 2016. Садочок відвіду-
ватимуть 70 дітей. Потреба села у місцях для 

дошкільнят стовідсотково покривається. На-
гадаємо, за останній рік на Дніпропетровщині 
відремонтували 18 НВК та садків, збудували «з 
нуля» ще два – у Слобожанському та Дніпрі. 
Зробили це без залучення державних коштів, 
виключно за бюджети громад та області. У пла-
нах на цей рік – будівництво та ремонт ще 16 
дитсадків.

Ляшківська ОТГ. Дніпропетровська область
ДОВГОБУД ПЕРЕТВОРИЛИ НА ДИТЯЧИЙ САДОК

ÎÑ
Â²

ÒÀ

Ляшківська сільська ОТГ
Голова громади: Омелян Юлія Вікторівна 
вул. Центральна, 1, с. Ляшківка, Дніпропетровська обл., 
51012 
(5690) 6-26-10
lsilr@ukr.net

ходи, програми, вчителів, 
учнів, перемоги і здобутки 
шкіл та чимало іншого. Тут 
розміщені електронні порт-
фоліо вчителів, інформація 
про нормативні акти у сфе-
рі освіти, дані про особли-

вості та проходження ЗНО, каталог корисних 
посилань та багато інших зручних розділів. На 
сайті доступна реєстрація, тож усі зареєстрова-

ні користувачі можуть брати участь у створен-
ні тем та обговоренні питань на форумі освіти 
Маківської ОТГ.

Маківська сільська ОТГ
Голова: Кушнір Анатолій Аркадійович 
вул. Чапаєва, 22, с.Маків, Хмельницька обл., 32445
(3858) 2-10-30
makivlg@gmail.com
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Школу у Вертії вській ОТГ 
визначено опорною. Однак 
ремонті роботи не прово-
дилися у ній вже дуже дав-
но. За час існування ОТГ у 
школі провели відчутну мо-
дернізацію: замінено вікна 

1-2 поверхів, відремонтовано стелю їдальні, 
закуплено нові плити, покращено харчування, 
а саме введено сніданки для учнів 1-4 класів, 
закуплено меблі і стенди, відкрито методич-
ний кабінет, учительську та кабінет заступника 
директора, введено в дію кімнату відпочинку 
для учнів 1-4 класів, закуплено новий спортін-
вентар. Все це зроблено за кошти ОТГ. Зміни 
після об’єднання торкнулися і дитячого садка 
«Колосок». Навчальний заклад знаходиться в 
історико-архітектурній будівлі, яка не ремон-

тувалася протягом довгого часу і була аварій-
ною. За час діяльності ОТГ: проведено капіталь-
ний ремонт ясельного приміщення, придбано 
меблі та оновлено матеріально технічну базу, 
встановлено 5 вікон у вітальню, закуплено кан-
целярські приладдя для навчально-пізнаваль-
ної роботи. Харчування забзепечено на 100% 
за рахунок бюджету сільської ради. Завдяки 
ремонтним роботам у ДНЗ стало можливим 
відкриття ще однієї групи молодшого віку «Пі-
знайки». 

Вертіївська ОТГ. Чернігівська область
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Вертії вська сільська ОТГ
Голова: Мороз Ігор Григорович
вул. Миру, 126, с. Вертії вка, Чернігівська обл., 16624
(4631) 6-81-35
vertievka_rada@ukr.net
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Острожецька ОТГ - єдина 
громада на Рівненщині, яка 
створила соціальну картку 
населення. В громаді про-
вели демографічний аналіз 
населення аби чітко розу-
міти скільки на її  території  

дітей дошкільного та шкільного віку, дорослих, 
пенсіонерів, соціально незахищених грома-
дян. Тепер тут чітко формують подальші цілі, 
розуміють можливості для розвитку громади, 

ефективно планують бюджетні розрахунки. 
Наступний крок - реєстрація комунальних та 
приватних підприємств, господарських струк-
тур на території  громади. Такий реєстр – полег-
шить контроль за надходженнями та видатка-
ми ОТГ. 

Незабаром у Семенівці 
з’явиться будинок для лю-
дей похилого віку, спору-
дження якого розпочали 
минулого року. Нежитлову 
будівлю реконструюють в 
«Будинок захищеної старо-

сті», розрахований на 22 місця. У ньому знай-
дуть прихисток одинокі люди похилого віку з 
числа мешканців ОТГ. Окрім цього, створюєть-
ся 10 нових робочих місць для громади. За-
гальна вартість реконструкції  – 4,5 млн грн. У 
Будинку люди отримуватимуть повний спектр 

допомоги: медичну та психологічну, для них 
організовуватимуть дозвілля. Раціонально ви-
користали і будівлю колишнього військкомату. 
Громада взяла його на баланс і передала для 
потреб територіального центру соціального за-
хисту. Зараз там функціонує центр обслугову-
вання пенсіонерів, інвалідів, працюють меди-
ки, діє Університет ІІІ віку.

Острожецька ОТГ. Рівненська область
СТВОРЕНО СОЦІАЛЬНУ КАРТКУ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ

Семенівська ОТГ. Полтавська область
НОВАЦІЇ ГРОМАДИ - БУДИНОК ЗАХИЩЕНОЇ СТАРОСТІ

Острожецька сільська ОТГ
Голова: Гордійчук Тарас Миколайович
вул. Незалежності, 12, с. Острожець, Рівненська обл., 35113
(3659) 5-11-39, 5-11-83
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Семенівська селищна ОТГ
Голова: Юрченко Віктор Васильович
вул. Незалежності, 44, смт. Семенівка, Полтавська обл., 38200
(5341) 9-19-03
sem_rada@ukr.net
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Соціальний центр для лю-
дей похилого віку відкрили 
на базі міської амбулаторії . 
4 кімнати зайняло відділен-
ня денного перебування КП 
«Бахмутський районний 
територіальний центр соці-

ального обслуговування». У них розмістилися 
масажний кабінет, кімната медичних послуг, 
тренажерний зал і кабінет для занять. Пенсі-
онери громади - жителі міста та довколишніх 
сіл - можуть безкоштовно відвідувати центр і 

отримувати послуги. Тут можна безкоштовно 
пройти курс масажу, виміряти тиск, отримати 
медичну консультацію і позайматися на тре-
нажерах. У планах - організація комп’ютерних 
курсів, проведення зустрічей та інших культур-
них заходів. Це перша ластівка в мережі соці-
альних установ області.

Сіверська ОТГ. Донецька область
БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Сіверська міська ОТГ
Голова:  Масюженко Василь Анатолійович
вул. Центральна, 8, м. Сіверськ, Донецька обл., 84522
(6274) 5-20-00, 5-27-66

У Теребовлі у відремонто-
ваному приміщенні Тери-
торіального центру будуть 
надаватися інформаційні, 
соціальні, психологічні по-
слуги, проводитимуться 
заняття з лікувальної фіз-

культури, діятиме клуб активного довголіття 
для літніх мешканців ОТГ та людей з особливи-
ми потребами. Ремонт приміщення здійснено 
у рамках обласного конкурсу проектів розвит-
ку місцевого самоврядування. Тернопільська 
облрада виділила на реалізацію проекту майже 

60 тис грн. Частину необхідного обладнання на-
дали і представники товариства Червоного Хре-
ста Німеччини та Польщі. Теребовлянська ОТГ є 
прикладом того, як потрібно дбати про вразливі 
категорії  населення. Саме тут першими в Україні 
почали створювати і центри культури та дозвіл-
ля, у яких основний акцент робиться на розви-
ток юного покоління.

Теребовлянська ОТГ. Тернопільська область
ВІДРЕМОНТОВАНО ТЕРЦЕНТР З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Теребовлянська міська ОТГ
Голова: Поперечний Сергій Іванович 
вул.Шевченка, 8, м.Теребовля, Тернопільська обл., 48100
(3551) 2-14-62
miska_rada_terebovlya@ukr.net
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Новітні технології  для по-
кращення надання адміні-
стративних та соціальних 
послуг населенню при-
йшли і в Музиківську ОТГ. 
Тут намагаються карди-
нально змінити підхід до 

надання послуг, що дозволить подолати черги. 
Один із ключових моментів - робота з автома-
тизованим Реєстром застрахованих осіб Пен-
сійного фонду. Тепер тут будуть акумульовані 
та актуалізуватимуться в електронному вигляді 
всі персональні дані про кожну застраховану 
особу. Наприклад, пенсіонер може ознайоми-
тися зі своєю електронною пенсійною справою. 

Нова система також відкриває можливості для 
обслуговування громадян не лише в управлін-
нях Пенсійного фонду на рівні району чи мі-
ста, а й безпосередньо в ЦНАПі ОТГ. Отримане 
громадою право надавати послуги Пенсійного 
фонду значно полегшить якість та доступність 
адміністративних послуг для жителів. ОТГ вже 
виділила робочі місця для фахівців Фонду. 

Музиківська ОТГ. Херсонська область
ГРОМАДА ДБАЄ ПРО ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ 

Музиківська сільська ОТГ
Голова: Лейбзон Олександр Арнольдович
вул.40 років Перемоги, 35, с. Музиківка, 
Херсонська обл., 75023
(5547) 33-2-34, 56-3-86
muzsr@bilozerka-rda.gov.ua
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У травні в Кам’янському 
ЦНАПі розпочали реаліза-
цію соціального проекту 
«Мобільний офіс», який 
має на меті наблизити 
адмінпослуги до жителів 
міста. Відтепер можна от-

римати послугу просто з дому. Адміністратор 
ЦНАПу зі спеціальним кейсом, в якому є вся не-
обхідна техніка, виїжджає за місцем проживан-
ня людини з обмеженими можливостями та на 
місці видає необхідні документи. З метою без-
пеки його супроводжують на спецавтомобілі 

представники охоронної фірми. Оплата послуг 
здійснюється через Інтернет. До запроваджен-
ня «Мобільного офісу» громадяни з обмеже-
ними можливостями ставали заручниками за-
конодавчої колізії , оскільки отримання деяких 
послуг можливе лише у присутності  заявника.

У Печеніжинській ОТГ 
функціонує сучасний 
ЦНАП у відремонтовано-
му і належно оснащеному 
приміщенні. З відкриттям 
Центру громада стала на 
крок ближче до європей-

ських стандартів. З січня 2017 року ЦНАП на-
дав понад 3 тисячі послуг. Тут можна отримати 
більше 40 послуг, серед яких: оформлення та 
видача паспорта громадянина України, реє-
страція місця проживання, надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою, внесення 

відомостей до Державного земельного када-
стру. Найбільший обсяг роботи - опрацювання 
звернень щодо земельних, архітектурних і мі-
граційних питань. Завдяки створенню ЦНАПу у 
Печеніжині наближено адміністративні послу-
ги до людей та створено нові робочі місця, по-
кращено обслуговування жителів ОТГ.

м.Кам’янське. Дніпровська область
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «МОБІЛЬНИЙ ОФІС»  

Печеніжинська ОТГ. Івано-Франківська область
ЦНАП НАБЛИЖУЄ ПОСЛУГИ ДО ЛЮДЕЙ

Кам’янська міська рада
Голова: Білоусов Андрій Леонідович
майдан П.Калнишевського, 2, м. Кам’янське, 
Дніпровська область, 51931
(0569) 53-30-70
miskrada@dndz.gov.ua

Печеніжинська селищна ОТГ
Голова: Довірак Ігор Васильович
вул. Незалежності,15, смт. Печеніжин, 
Івано-Франківська обл., 78274
(3433) 6-45-40
pechenizhyn_s_rada@ukr.net
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У кожній ОТГ потрібно 
забезпечити доступні та 
якісні адміністративні по-
слуги - сюди входить і роз-
ташування центру надання 
послуг, і перелік самих по-
слуг, шо надаватимуться в 

такому центрі. Для розміщення ЦНАПу у Ли-
манській ОТГ повністю реорганізовано перший 
поверх будівлі міської ради, проведено рекон-
струкцію та ремонт приміщення. На облашту-

вання Центру з пандусами і кімнатами гігієни 
витратили понад 3,5 млн грн. Завдяки створен-
ню ЦНАПу жителі громади можуть отримати 
понад 80 адміністративних послуг у різних спе-
ціалістів в одному приміщенні зручно, швидко і 
в комфортних умовах.

ЦНАП у Пирятинській ОТГ 
створено на умовах співфі-
нансування: 1 млн 390 тис 
грн – виділено міжнародним 
проектом GIZ, з бюджету 
ОТГ надано 840 тис грн. Ра-
ніше в приміщенні, в яко-

му знаходиться ЦНАП, був гуртожиток, в якому 
проживало лише кілька інвалідів. Минулого року 
громада придбала для них квартири, а будівлю 
відремонтували та добудували. Відтепер на пер-
шому поверсі розташовано ЦНАП, на другому 
– відділ ЖКГ міської ради. У Центрі надаються 
муніципальні та адміністративні послуги, працює 
5 адміністраторів та 3 державні реєстратори: з 
реєстрації  речових прав і бізнесу, держреєстру та 

спеціаліст з реєстрації  громадян. Пирятинський 
ЦНАП відповідає всім сучасним європейським 
вимогам: необхідне обладнання, електронний 
документообіг та електронна черга. Крім того, у 
Олександрівському старостаті, селах Олексан-
дрівка та Калиновий Міст, створено два відда-
лених робочих місця для реєстраторів. Тут готові 
прийняти на роботу спеціалістів з районної адмі-
ністрації , але за умови, що ЦНАП Пирятинської 
громади обслуговуватиме не лише жителів ОТГ, 
а й всього району. 

Лиманська ОТГ. Донецька область
ПОНАД 80 ЯКІСНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Пирятинська ОТГ. Полтавська область
ВИГРАЛИ КОНКУРС – ОТРИМАЛИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦНАП

Лиманська міська ОТГ
Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Незалежності, 46, м. Лиман, Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82
rada@krliman.gov.ua
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Пирятинська міська ОТГ
Голова: Рябоконь Олексій Петрович
вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська обл., 37000
(5358) 2-05-81, 2-05-80
pyriatyn_mr@ukr.net
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ÈКоропська ОТГ. Чернігівська область
ГРОМАДА ВВЕЛА ПОСАДУ СПЕЦІАЛІСТА ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ГРАНТІВ

Білозірська ОТГ. Черкаська область
ПЕРШІ В РАЙОНІ ЗАПРОВАДИЛИ СИСТЕМУ 
ЕЛЕКТРОННОГО ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

В Коропській ОТГ запро-
ваджено посаду головного 
спеціаліста відділу муніци-
пальних ініціатив, інвести-
цій та енергоменеджмен-
ту. У сферу його діяльності 
входить підвищення енер-

гоефективності всіх споруд, підпорядкованих 
ОТГ в адміністративному центрі та селах, а 
також проектна робота - написання гранто-
вих пропозицій, заяв на співфінансування та 
участь в різноманітних конкурсах, співпраця з 
донорами та інвесторами. Для швидкого зв’яз-
ку з жителями спеціаліст із залучення грантів 

ініціює створення на офіційному сайті громади 
спецрозділу, в якому будуть відображатися ре-
алізовані програми, а також проблемні питан-
ня, що потребують вирішення. Свої пропозиції  
та зауваження зможуть вносити всі жителі ОТГ.

Місцеві депутати на сесії  
сільської ради голосують 
за допомогою системи 
«Рада». Тепер голосуван-
ня стало динамічнішим, 
продуктивнішим і менш 
виснажливим. На черзі – 

підключення до мережі Інтернет, щоб жителі 

громади могли слідкувати за сесійними засі-
даннями он-лайн. Окрім цього, для інформу-
вання громади місцева влада використовує 
друковані засоби інформації  та дротове радіо. 
Вже понад рік тут видають газету «Вісник Бі-
лозірської громади», де щомісяця інформують 
жителів про події , прийняті сесійні рішення, а 
також проекти рішень, які потребують громад-

Коропська селищна ОТГ
Голова: Журавель Віктор Іванович
вул. Горького, 9, смт. Короп, Чернігівська обл., 16200
(4656) 2-16-75, 2-12-63
kpselrada@ukr.net
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ського обговорення. Також раз на тиждень по 
дротовому радіо лунають місцеві новини та ін-
формація про заходи, які відбуваються в селах 
громади. Для цього на території  села діють дві 
радіоточки, на черзі – встановлення ще трьох.

ОТГ всіх областей
У 366 ОТГ ПРАЦЮВАТИМУТЬ МЕНЕДЖЕРИ 
З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ 

Невдовзі в об’єднаних гро-
мадах з’являться «культур-
ні» менеджери. Це буде не 
просто організатор свят, а 
обізнаний професіонал – 
топ-менеджер, маркетолог 
та комунікаційник міжна-

родного рівня. Оскільки українські ВУЗи не го-
тують культурних менеджерів, навчання нових 
посадовців відбудеться в рамках п’ятирічного 
проекту з Євросоюзом для 366 об’єднаних гро-

мад. Це буде півторарічний курс, що склада-
тиметься з п’яти навчальних модулів. Головна 
умова — проживання за місцем роботи. Після 
навчання топ-менеджери входитимуть у штат 
ОТГ і отримуватимуть зарплатню з бюджету ОТГ. 
Планується, що культурний департамент в гро-
маді називатиметься департаментом культурної 
політики та ресурсів. Розвиток культури матиме 
наслідком розвиток бізнесу – готельного, ресто-
ранного, удосконалення транспортних послуг. 
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È Білозірська сільська ОТГ

Голова: Міцук Володимир Павлович
вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я, Черкаська обл., 19635
(472) 30-04-00, 30-02-15
26323367@mail.gov.ua
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Стратегію розвитку Ста-
робогородчанської громади 
на період 2016-2026 форму-
вали протягом року на ос-
нові аналізу опитування жи-
телів. Найчастіше в анкетах 
вони нарікали на стан доріг 

і вимагали покращення якості питної води. На 
підставі анкетування у стратегії  розвитку виокре-
мили три головні цільові напрямки: громада з 
комфортними умовами проживання; громада, 
сприятлива для ведення бізнесу та інвестицій; 
громада з добрим урядуванням та активними 
мешканцями. Для кожного з напрямків описали 

коротко- та довгострокові перспективи. Загалом 
Стратегія розвитку ОТГ на 2017-2026 роки займає 
120 сторінок – це детальний документ, який роз-
писує цілі і шлях розвитку громади на десятиліт-
тя. Напрацьовували її  спільно з фахівцями за під-
тримки міжнародних експертів.

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

Старобогородчанська ОТГ. Івано-Франківська область
ГРОМАДА РОЗРОБИЛА СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ НА ДЕСЯТЬ РОКІВ 

Древній Острог на Рівнен-
щині стає привабливішим 
для туристів. В рамках від-
криття туристичного се-
зону в місті презентовано 
перший в області Центр 
туристичної інформації . 

Острог має великий туристичний потенціал – 
тут розташовано багато пам’ятників архітек-
тури та музеїв. Відкриття Центру сприятиме 
збільшенню туристичного потоку. Тут можна 
отримати корисну інформацію про місто укра-

їнською, польською та англійською мовами. 
Скориставшись послугами ЦТІ, туристи мак-
симально ефективно спланують маршрут по-
дорожі, отримають інформацію про культурні 
події . Також у Центрі можна придбати буклети 
про Острог і сувеніри, вирішити питання щодо 
проживання та харчування.
Острозька міська рада
Голова: Шикер Олександр Федорович
вул. Героїв Майдану, 4, м. Острог, Рівненська обл., 35800
(3654) 2-22-60
ostrog_amu@ukr.net

м. Острог. Рівненська область
ПЕРШИЙ НА РІВНЕНЩИНІ ЦЕНТР ТУРИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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Підприємство у селі Адам-
піль Старосинявської ОТГ 
виготовлятиме соєву олію 
вищого ґатунку та шрот для 
харчової промисловості. 
Перед приходом інвестора 
у громаду, рада ОТГ орга-

нізувала топографічну зйомку місцевості та під-
готувала схему планування району – фактично 
складено інвестиційну карту громади. Завод, що 
будується, забезпечить громаді понад 200 робо-
чих місць, регулярні надходження від ПДФО та 
земельного податку, стане стимулом розвитку 
довколишніх територій. Соєвий завод активно 

застосовуватиме енергоефективні технології : він 
працюватиме не на газі, а на звичайній соломі. 
Найбільшою проблемою стала відсутність у сіль-
ській місцевості кваліфікованих кадрів, тому ін-
вестор організував для майбутнього персоналу 
навчальні курси, залучивши фахівців з-за кордо-
ну. Для вирішення кадрової проблеми плануєть-
ся також створити у селі профільну школу, випус-
кники якої зможуть працювати на виробництві.
Старосинявська селищна ОТГ
Голова: Здебський Віталій Едуардович
вул. Івана Франка, 8, смт. Стара Синява, 
Хмельницька обл., 31400
(3850) 2-13-49
selichna_ss@ukr.net

Старосинявська ОТГ. Хмельницька область
В ОТГ БУДЕ НАЙБІЛЬШИЙ У ЄВРОПІ ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ СОЇ 

м.Ірпінь. Київська область
СТВОРЕНО МІСЦЕВУ АГЕНЦІЮ РОЗВИТКУ «IRPIN DEVELOPMENT»

Міська рада вивчила досвід 
утворення та роботи роз-
виткових інституцій в Укра-
їні, провела консультації  з 
громадською радою, пред-
ставниками бізнесу та гро-
мадськості, та створила ГО 

- Ірпінську Агенцію розвитку (Irpin Development 
Agency). Його засновниками стали 15 громад-
ських організацій. Основними функціями аген-
ції  визначено залучення інвестицій в економі-
ку міста, розвиток підприємництва, навчання 

проектному менеджменту, підготовка та реалі-
зація проектів у соціальній та гуманітарній сфе-
рах, участь у впровадженні Стратегії  розвитку 
міста. Ірпінь отримав сучасний інструмент 
розвитку та реальну платформу для залучення 
грантових коштів. 

Ірпінська міська рада
Голова: Карплюк Володимир Андрійович
вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 
(4597) 61-407
inform@imr.gov.ua
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Стратегію Куцурубської 
«мега-громади» до 2026 
року сформовано місце-
вою стратегічною радою 
за результатами аналізу 
анкетувань та проведення 
фокус-груп жителів 12 сіл 

об’єднаної громади. У майбутньому Куцуруб-
ська громада буде така: соціально-орієнтована, 
яка створює середовище соціального благопо-
луччя для своїх жителів за рахунок ефективно-
го управління її  ресурсами; самодостатня, що 
розвиває свою інфраструктуру; комфортна, яка 
досягла високої якості життя для всіх громадян; 
регіональний туристичний та культурно-пізна-

вальний центр; екологічно чиста зона зеленої 
енергетики на базі діючих 18-вітряків електро-
станції ; центр виноградарства і виноробства, 
місце розвитку зернового та м’ясо-молочного 
виробництва; територія для розвитку портово-
го та морегосподарського комплексу; іннова-
ційна – місце апробації  та розвитку сучасних 
моделей та технологій управління.

Куцурубська сільська ОТГ
Голова: Копійка Інна Василівна
вул. Очаківська, 120, с. Куцуруб, Миколаївська обл., 57550
(5154) 9-42-31
ksrs@ukr.net

Куцурубська ОТГ. Миколаївська область
БАЧЕННЯ ЖИТЕЛІВ ЛЯГЛО В ОСНОВУ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ «МЕГА-ГРОМАДИ»  
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Створення ОТГ дало мож-
ливість утворити у громаді 
структуру для забезпечен-
ня громадського порядку, 
охорони комунальної та 
приватної власності. Безпе-
ка життя людей та їх житла 

стала одним із пріоритетних напрямів діяльно-
сті ОТГ. Селищна рада прийняла рішення про 
створення КП «Пісківська варта» та затвердила 
його статут. Підприємство забезпечує охорону 

громадського порядку та безпеку шляхом па-
трулювання вулиць, нагляду та охорони помеш-
кань і громадських будинків, обслуговування 
систем спостереження, проведення розсліду-
вань. У громаді переконані, що зі створенням 
комунальної варти у населених пунктах змен-
шиться рівень злочинності. 

У Глобиному з минулого 
року працює 9 камер віде-
оспостереження. Таким чи-
ном в місті попереджають 
злочини та спонукають лю-
дей до бережного ставлен-
ня до громадського майна. 

Цього року планується закупити ще 9 камер, 
які будуть встановлені в селах Глобинської ОТГ, 
особливо на в’ї здах на територію громади, де 
відбувається найбільше крадіжок. Камери 
обійшлися громаді  в 200 тис грн. На придбан-
ня виділено ще 190 тис грн. Відеоспостережен-
ня ведуть поліція та муніципальна варта, яка 

в ОТГ слідкує за благоустроєм, громадською 
безпекою і допомагає в роботі поліції . З місце-
вого бюджету муніципальній варті виділяють 
гроші на обмундирування, сплату комунальних 
послуг, бензин тощо. В Глобиному вже відчу-
ли перші позитивні наслідки від камер у місті. 
Саме вони зафіксували злодії в, які пограбували 
кабінет заступника міського голови. 

Пісківська селищна ОТГ
Голова: Рудніченко Анатолій Миколайович
вул. Дачна, 66, смт. Пісківка, Київська обл., 07820
(4577) 3-30-53
piskivka@ukr.net

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

Пісківська ОТГ. Київська область
ДЛЯ БЕЗПЕКИ МЕШКАНЦІВ СТВОРЕНО КОМУНАЛЬНУ ВАРТУ  

Глобинська ОТГ. Полтавська область
КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
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Протягом 2016 року грома-
да працювала над розроб-
кою стратегічного плану 
розвитку – проводились 
опитування та анкетуван-
ня жителів. За результата-
ми у Стратегії  Новоборів-

ської ОТГ до 2020 року визначено пріоритети 
- захист дітей та безпека мешканців громади. 
У подальшому у громаді створять місцеву му-
ніципальну варту. Нині ж вже діє громадське 
формування з охорони громадського порядку 

на базі місцевої пожежної охорони у кількості 
20 працівників. На території  встановлюють ка-
мери спостереження у місцях масового пере-
бування людей, збільшують кількість ліхтарів 
для освітлення вулиць у нічний час.

З 1 квітня 2017 року при 
виконкомі Маразлії вської 
сільської ради почало діяти 
громадське формування з 
охорони громадського по-
рядку «Маразлії вська вар-
та». Члени громадського 

формування, серед яких є і охоронці бюджет-
них установ, вже патрулюють заклади освіти і 
соціальної сфери. Також сформовано мобільну 
групу, яка разом з дільничним інспектором вже 
приступила до здійснення регулярних рейдів 
по території  об’єднаної громади, що проходять 

на спеціально виділеному автомобілі. Крім 
того, в минулому році з місцевого бюджету 
було виділено 190 тис грн на установку охорон-
ної електронної сигналізації  на всіх будівлях 
бюджетної сфери у всіх населених пунктах ОТГ. 
В селах громади вже спостерігається тенденція 
до зниження загального рівня злочинності. 

Новоборівська селищна ОТГ
Голова: Рудюк Григорій Лаврентійович
вул. Незалежності, 9а, смт. Нова Борова, 
Житомирська обл., 12114 
(4145) 9-51-57
selrada_novaborova@ukr.net

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

Новоборівська ОТГ. Житомирська область
БЕЗПЕКА – ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ  

Маразліївська ОТГ. Одеська область
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ОХОРОНЯЄ МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА
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У квітні 2017 року відбулося 
відкриття станції  місцевої 
пожежної команди в сели-
щі Берегове. Рятувальники 
МПК гарантуватимуть без-
пеку 15 населених пунктів, 
у яких проживає близько 6 

тисяч людей. Місцева пожежна команда ство-
рена на території  місцевого приватного підпри-
ємства, яке із власної ініціативи запропонувало 
приміщення для несення служби рятувальника-
ми. Цей підрозділ, створений, насамперед, для 

гарантування безпеки жителів ОТГ, а також для 
формування тісної взаємодії  із ДНС Мостись-
кого району. У Берегівській пожежній команді 
працюватиме 4 рятувальників. Для них уже за-
куплено спеціальний одяг та взуття, передано 
пожежний автомобіль та технічне обладнання.

У квітні 2017 року у селі Бі-
лоберізка відкрили Центр 
безпеки громади, до складу 
якого входить місцева по-
жежна охорона та екстрена 
медична допомога. На по-
жежному автомобілі висо-

кої прохідності почергово працює троє водії в, а 
саму пожежну охорону сформовано з волонте-
рів, які у разі потреби, надаватимуть допомогу. 
Адже з Верховини через погані дороги пожеж-
никам потрібно на подолання шляху в ОТГ ви-
тратити годину. А з Білоберізки до найвіддале-

нішого населеного пункту ОТГ - можна дістатися 
максимум за 20 хвилин. Кошти на зарплати во-
діям, бензин тощо заклали у місцевому бюджеті. 
А пожежну машину громаді відповідно до дого-
вору передало обласне управління ДСНС. Також 
на території  Білоберізької ОТГ працюватиме екс-
трена медична допомога, кошти на функціону-
вання якої виділено з державного бюджету.

Мостиська міська ОТГ
Голова: Сторожук Сергій Степанович
вул. Грушевського, 6, м. Мостиська, Львівська обл., 81300 
(3234) 4-14-92

Білоберізька сільська ОТГ
Голова: Іванюк Дмитро Іванович
с. Білоберізка, Івано-Франківська обл., 78713
(3432) 3-45-46
0679650973@ukr.net

Мостиська ОТГ. Львівська область
МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА КОМАНДА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ОТГ

Білоберізька ОТГ. Івано-Франківська область
ЦЕНТР ПОЖЕЖНОЇ І МЕДИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
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У громаді довгий час існу-
вала проблема із збором 
та вивезенням сміття, утво-
рювалися стихійні смітт-
єзвалища. Але з моменту 
створення ОТГ тут вже на-
лагодили централізований 

вивіз сміття із більшості сіл на паспортизова-
не сміттєзвалище біля селища Війтівці. Також 
громада створила комунальне підприємство, 
що надає спеціалізовані комунальні послуги, 
а за кошти субвенції  на розвиток ОТГ для його 

потреб придбано спецтехніку: вантажну ма-
шину та трактор з причіпом для вивозу сміття 
та упорядкування сміттєзвалищ.  Окрім цього, 
при кожному старості громади є працівник КП, 
який контролює процес надання послуг, а під 
час вивезення сміття допомагає літнім людям. 

Маленька станція автома-
тичного керування пере-
творювача частоти повно-
цінно замінює водонапірну 
башту висотою 35 метрів та 
ще й дозволяє економити 
електроенергію. По суті, це 

сучасний комп’ютер, який задає імпульс арте-
зіанському глибинному насосу, що автоматич-
но вимикається, коли немає розбору води в 
системі. Таким чином одна станція заощаджує 
близько 8 тис грн щомісяця на електроенергії . 
Також станція обладнана GPS-передавачем, 
нею можна управляти у віддаленому режимі, 

наприклад, через мобільний Інтернет. Вартість 
такого обладнання – 200 тис грн. Реалізовано 
проект за кошти ОТГ. Загальний термін окуп-
ності – 2 роки. Таких станцій в громаді поки 4, 
а у планах – ще 10. У програмі розвитку гро-
мади передбачена повна диспетчеризація всіх 
водозаборів. Завдяки сучасним технологіям в 
Глобинській ОТГ одна з найнижчих цін на воду 
в Полтавській області.

Війтовецька селищна ОТГ
Голова: Степанюк Ігор Ігорович
вул. Героїв України, 4, смт. Війтівці, Хмельницька обл., 31256
(3845) 9-52-62
viitivrada@ukr.net

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

Війтовецька ОТГ. Хмельницька область
ВПОРЯДКОВАНО ПРОБЛЕМУ ВИВЕЗЕННЯ ТПВ

Глобинська ОТГ. Полтавська область
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛЯЮТЬ ПОДАЧЕЮ ВОДИ 
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Покращення стану ЖКГ 
в громаді розпочали зі 
створення багатофункці-
онального КП «Громада». 
Селищна рада для його 
потреб придбала спеціа-
лізовану техніку. Зокрема, 

новий сміттєвоз завдяки системі завантажен-
ня-пресування забирає втричі більше сміття, 
при цьому споживає у два рази менше палива. 
Придбано і два трактори. А для здешевлення 
вартості дорожніх ремонтних робіт для КП за-
купили набір обладнання, необхідний для ям-
кового ремонту. Дбають і про економію коштів 
на опалення. За 900 тис грн у селищі встанов-
лено модульну котельню на альтернативних 

видах палива. Вже за півтора місяці відчутна 
економія коштів у три рази. У якості палива 
використовуються пелети з переробленого 
насіння соняшника, які виробляє підприємець 
на території  ОТГ. У майбутньому на такий вид 
опалення переведуть усі школи та бюджетні 
установи. Працює громада і над благоустроєм 
території . У минулому році за власні кошти в 
селах громади встановлено 200 світлодіодних 
ліхтарів. А для дітлахів облаштовано 8 нових 
дитячих майданчиків.
Черкаська селищна ОТГ
Голова: Падалка Сергій Володимирович
вул. Ясна, 3, смт. Черкаське, Донецька обл., 84162
(6262) 9-72-93
ch_rada@ukr.net

Черкаська ОТГ. Донецька область
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗПОЧАЛИ 
ЗІ СТВОРЕННЯ КП «ГРОМАДА»

Сурсько-Литовська ОТГ. Дніпровська область
З ПИТНОЮ ВОДОЮ 7 ТИСЯЧ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ

Не зважаючи на те, що села 
ОТГ розташовані вздовж 
берегів річки Мокра Сура, 
придатної для пиття води у 
них не було. Десятиріччями 
жителі споживали колодяз-
ну та привізну воду, а  про 

централізоване водопостачання тільки мріяли. 

Після об’єднання навесні 2016 року в ОТГ роз-
почали будівництво нового водогону. Вже про-
тягли труби до Сурсько-Литовського та почали 
розведення по селу, змонтували дві водонапірні 
вежі. Використовують нові технології  – замість 
металевих труб кладуть поліетиленові. Такий во-
допровід збирається легко, матеріал не виділяє 
шкідливих речовин і не впливає на смак води, 
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має гарантію в 50 років. Усього прокладуть 30 
км труб та встановлять три водонапірні башти. З 
водою будуть майже 7 тисяч мешканців. Роботи 
будуть завершені восени 2017 року. 

Æ
ÊÃСурсько-Литовська сільська ОТГ

Голова: Андрєєв Григорій Дмитрович
вул. Польова, 58, с. Сурсько-Литовське, Дніпровська обл., 52064
(5627) 11-21-68, 11-21-75 
surlitgromada@gmail.com

Першу на Сумщині сонячну 
електростанцію встановлять 
у місті Тростянець. Німецька 
компанія Global Green Energy 
підписала меморандум про 
співпрацю з міською радою 
щодо енергетичного співро-

бітництва. Тут побудують електростанцію на со-
нячних панелях потужністю 50 МВт на земельній 
ділянці площею 21 гектар. На першому етапі у 
зведення СЕС інвестують 10 млн євро. Після бу-
дівництва ця станція зможе забезпечити місто 
електроенергією і дати йому енергетичну неза-

лежність. На додачу, реалізація проекту забезпе-
чить додаткові надходження у міський бюджет - 
близько 180 тис грн за оренду земельних ділянок. 
Це вже не перший проект з сонячної енергетики в 
Тростянці. Не менш важливим є створення місь-
кої системи вуличного освітлення з ліхтарями на 
сонячних елементах живлення, яка успішно пра-
цює в місті вже протягом кількох років.

Антонівська загальноосвіт-
ня школа №21 - унікальна 
«зелена школа», збудована 
за новітніми технологіями, 
подарована місту урядом 
Фінляндії . За підсумками 
першого опалювального 
сезону експлуатація енер-

гоефективної споруди площею 1,2 тисячі м кв 
обійшлася майже в 10 разів дешевше, ніж су-
сідній звичайний корпус з такою ж площею. 
Електроенергією новий корпус забезпечували 
сонячні батареї, а опаленням – тепловий насос. 
Старий корпус обігравала звичайна твердопа-
ливна котельня. Невдовзі «Зелена школа» ста-
не єдиним навчальним закладом України, що 

Тростянецька міська рада
Голова: Бова Юрій Анатолійович
вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська обл., 642600
(5458) 5-13-80, 5-11-50
mail@trostyanets-miskrada.gov.ua

м.Тростянець. Сумська область
БУДУЄТЬСЯ ПЕРША НА СУМЩИНІ СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

смт. Антонівка. Херсонська область
ПЕРША В УКРАЇНІ «ЗЕЛЕНА» ШКОЛА, ЩО ПОСТАЧАЄ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
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постачатиме електроенергію для національної 
енергосистеми. Адже в теплий період сучасні ге-
ліобатареї на даху нового навчального корпусу 
виробляють набагато більше енергії , ніж потріб-
но закладу. Тож її  продаватимуть за «зеленим 
тарифом», а кошти направлятимуть на потреби 
школи. Кошти стануть у нагоді для утеплення 

будівлі старого корпусу школи, де сьогодні на-
вчається 130 учнів

Антонівська селищна рада
Голова: Семенчев Ігор Ігорович         
вул. Будьоного, 48-а, смт. Антонівка, Херсонська обл., 73486
(552) 36-01-18, 36-01-10

Після створення ОТГ для 
надання послуг жителям 
Зноб-Новгородське та най-
ближчим селам громади з 
водозабезпечення, водовід-
ведення, вивезення твер-
дих побутових відходів, ре-

монту комунальних доріг та систем освітлення, 
благоустрою території  впроваджено проект зі 
створення комунального підприємства. Вартість 
реалізації  проекту - 2,252 млн грн, з яких кошти 
ДФРР - 2,02 млн грн, решта - з селищного бюдже-
ту. Для потреб підприємства  придбано необхідне 
обладнання та транспортні засоби, а також отри-
мано відповідні ліцензії  та дозвільні документи. У 
результаті створення власного комунального під-

приємства у громаді покращився благоустрій та 
екологічний стан, створено механізм утримання 
та удосконалення комунальної інфраструктури, 
відпрацьована ефективна модель надання кому-
нальних послуг для подальшого поширення серед 
інших громад району, ліквідовано незаконні схеми 
використання природних ресурсів. Окрім цього, 
відбувається економія коштів, адже раніше грома-
да змушена була наймати сторонні організації  для 
виконання робіт, що призводило до необґрунтова-
них витрат коштів з місцевого бюджету.

Зноб-Новгородська селищна ОТГ
Голова: Гончаров Петро Васильович
вул. Шкільна, 1, смт. Зноб-Новгородське, Сумська обл., 41022
(5451) 7-32-42

Зноб-Новгородська ОТГ. Сумська область
ВЛАСНЕ КП ЕКОНОМИТЬ КОШТИ ГРОМАДИ

Довгий час у громаді існувала проблема зас-
мічення лісосмуг та доріг відходами пластику 
та шкідливих металів. Для вирішення цього пи-

тання міська рада придбала нову спецмашину 
для збирання і вивезення побутових відходів 
вартістю 1 млн 250 тис грн, з яких 765 тис грн – 

Іллінецька ОТГ.  Вінницька область
ГРОМАДА ЗАРОБЛЯЄ ГРОШІ НА СМІТТІ
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виділено з обласного фон-
ду охорони навколишнього 
середовища, а 485 тис грн – 
з бюджету громади. Новий 
сміттєвоз дозволить грома-
ді економити на вивезенні 
сміття від 500 до 1000 грн 

на добу. Згодом місто запланувало придбати і 
встановити сміттєсортувальну лінію. У райцен-
трі і в прилеглих селах також навчилися сорту-
вати сміття. Для цього на вулицях розставили 
більше 30 контейнерів для роздільного збору. 
А за кошти місцевого бюджету придбали прес, 

що робить брикети, які продають спеціалізова-
ним підприємствам. Виручені кошти надходять 
до місцевого бюджету. Громада на цьому не зу-
пиняється і біля міського сміттєзвалища вже 
розпочалось будівництво сміттєсортувального 
заводу, який перероблятиме 120 м куб твердих 
побутових відходів за добу.

Іллінецька міська ОТГ
Голова: Ящук Володимир Миколайович
вул Соборна, 19, м. Іллінці, Вінницька обл., 22700 
(4345) 2-35-38
ill_m_rada@ukr.net

На території  Великомихай-
лівської ОТГ завершили бу-
дівництво нового об’єкту 
- двох резервуарів по 1000 
кубометрів для очищеної 
питної води. На їх будів-
ництво минулого року ви-

трачено 8 млн грн. Резервуари побудовані за 
новою технологією без використання бетону, 
що дозволило істотно заощадити гроші. Ємно-
сті для очищеної води встановлені на підвище-
ній території , а селище знаходиться в долині. 
Вночі вода накачується, очищується і відстою-
ється, а вдень - самопливом надходить в сели-
ще. Така система дозволяє не тільки забезпе-
чити безперебійну подачу питної води, але і не 

підвищувати тарифи для населення. До слова, 
у минулому році за рахунок бюджету громади 
були капітально відремонтовані і побудовані 
водогони у Великій Михайлівці, Новоселівці, 
Гіржевому, Великокомарівці, Василівці, а також 
відремонтовано дві водонапірні башти. Відзна-
чимо, за рік роботи ОТГ вдалося реалізувати 
понад 40 інфраструктурних проектів, а дохідна 
частина бюджету ОТГ в 2016 році склала більше 
26 млн грн, що у два рази більше у порівнянні з 
попереднім роком.

Великомихайлівська селищна ОТГ
Голова: Жарська Тетяна Володимирівна 
вул. Карбишева, 10, смт. Велика Михайлівка, 
Одеська обл., 67100 
(4859) 2-12-46

Великомихайлівська ОТГ. Одеська область
ЧИСТА ПИТНА ВОДА ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА
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У громаді з’ясували, що 
чимало земель сільсько-
господарського призна-
чення використовуються 
неефективно, а подекуди 
без сплати відповідних 
податків. На одній з перших 

сесій нещодавно створена громада передбачи-
ла у бюджеті кошти на придбання агрометра. 
Агрометр - це професійна система вимірюван-
ня площі і обліку полів високої точності, що 

дозволяє точно визначити периметр і відстань, 
зберігати результати вимірювань і складати 
карту полів на персональному комп’ютері. Но-
вий прилад дасть можливість провести у гро-
маді ефективну інвентаризацію земель та залу-
чити до місцевого бюджету додаткові кошти.

У Новоукраїнській ОТГ про-
вели аерофотозйомку те-
риторії  міста за допомогою 
безпілотного літального 
апарату. Це перший крок в 
роботі з виготовлення гене-
ральних планів населених 

пунктів ОТГ. Це також одне із завдань затвер-
дженої Стратегії  розвитку громади, спрямова-
не на створення належної нормативної бази, 
що забезпечить привабливий інвестиційний 
клімат та організаційні умови для залучення 
фінансування. Затвердження актуальних ге-

неральних планів населених пунктів громади 
з розмежуванням економічних та житлових 
зон дасть можливість створити  єдиний реєстр 
об’єктів нерухомої комунальної власності (віль-
них земельних ділянок та майна), запровадити 
регламент прав та обов’язків інвесторів і забу-
довників.

Коноплянська сільська ОТГ
Голова: Волошин Олександр Антонович 
вул. Перемоги, 152, с. Конопляне, Одеська обл., 67220
(4854) 4-22-42

Новоукраїнська міська ОТГ
Голова: Корінний Олександр Олександрович
вул. Покровська, 70,  м. Новоукраїнка, 
Кіровоградська обл., 27100 
(5251) 2-14-31
secretar@nu-rada.gov.ua

Коноплянська ОТГ. Одеська область
АГРОМЕТР ДОПОМАГАЄ ЗАЛУЧАТИ КОШТИ 
У БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

Новоукраїнська ОТГ. Кіровоградська область
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МІСТА ГОТУЄТЬСЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ АЕРОФОТОЗЙОМКИ




