КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РІВНЕ
Передумови
У 2004 році виконавчий комітет Рівненської
міської ради було обрано пілотним для реалізації
Проекту «Муніципальна програма врядування та
сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні. Суть проекту полягала в мобілізації громади
з метою покращення умов проживання шляхом
об’єднання фінансових та трудових ресурсів міськвиконкому, ПРООН в Україні та громад міста.
Для забезпечення реалізації Програми в
структурі виконавчого комітету було створено
відділ підтримки проектів ООН, працівники якого
пройшли спеціальні тренінги.
Враховуючи активність громадян, позитивні
результати реалізації місцевих ініціатив та набутий досвід, міське управління економіки розробило власну Муніципальну програму сталого
розвитку м. Рівного (далі МПСР). В її основу покладені ідеї та принципи сталого розвитку, механізми співпраці з Програмою розвитку ООН в
Україні та Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного.
Оскільки в місцевому бюджеті Рівного, як і
переважної більшості міст, катастрофічно не вистачає коштів на реалізацію повноважень орга-

Муніципальна програма
сталого розвитку
на 2013-2017 роки
нів місцевого самоврядування у сфері ЖКГ, ініціативи городян головним чином спрямовані на
ремонт житлових будинків.
Одним з дієвих інструментів формування
ефективного власника житла є ОСББ. Розвиток
цих об’єднань сприяє покращенню управління
житловим фондом та створенню конкурентного
середовища на ринку житлово-комунальних послуг. ОСББ потребують не лише матеріальної, а
й консультативної допомоги та інституційної підтримки від міської влади.

Практика
Муніципальна програма сталого розвитку на
2013-2017 роки, що діє у Рівному, передбачає
заходи з самоорганізації та соціальної активізації
громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення якості життя жителів міста.
Відповідно до Програми муніципалітет може
надавати підтримку громадам, які самі ініціюють
розв’язання соціально-економічних та екологічних проблем.
Допомогу на реалізацію ініціативи може отримати кожна громада міста, що є юридичною осо-
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бою та демонструє
готовність зробити
фінансовий внесок
у вирішення власних
проблем і забезпечити подальше самостійне утримання
проекту.
Для отримання
підтримки від муніципалітету громада
(наприклад, товариство жителів будинку) має визначити
головну проблему та
звернутися з листом
до міського голови,
а також подати проектну заявку у відділ
підтримки проектів
ООН Управління економіки міської ради.
Відбір та затвердження
проектів,
покладене на Дорадчий комітет, проводиться за
такими пріоритетами: житлово-комунальна сфера, енергозбереження в бюджетних установах,
соціальна сфера, екологія, здоровий спосіб життя. Ресурси міського бюджету витрачаються за
принципом забезпечення максимального соціально-економічного ефекту.

Громада не лише виступає ініціатором конкретного проекту, а й відбирає виконавців, підписує угоди, бере участь у фінансуванні, проводить
громадський аудит.
Фінансування ініціатив проводиться в обсязі,
не більшому за 300 тис. грн. у такому співвідношенні: муніципалітет – 50% - 80%; громада, спонсори – 20% і більше.
Кошти на реалізацію проекту перераховуються безпосередньо Замовнику через Управління
державної казначейської служби в Україні м. Рівного.
Після реалізації проекту громада повинна
прийняти на баланс об’єкт та забезпечити його
подальше утримання.
Щодо виконаних робіт, передбачених проектом, проводиться громадський аудит, у якому беруть участь виконавці робіт, представники громади і міської влади, а також запрошуються місцеві
ЗМІ. За результатами перевірки підписується акт
про прийняття і введення в експлуатацію.
Інформація про реалізацію програми, кількісні та якісні результати проектів, громадські аудити
місцевих ініціатив є відкритою та доступною. Завдяки цьому використання коштів міського бюджету в частині фінансування ОСББ є прозорим
і зрозумілим для громади.

Результати
Протягом 2009-2013 років у Рівному було
реалізовано 131 проект, ініційований громада-
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ми, загальною вартістю більше 19 млн. грн., зокрема, за такими напрямками: ремонт покрівлі
– 41, ремонт систем водопостачання, водовідведення, опалення, встановлення регуляторів тепла
і лічильників – 39, заміни віконних блоків - 25,
ремонт стиків, утеплення будинків – 16, заміна
електромереж та щитової – 2, інше – 8. Бенефіціантами проектів стали 61,5 тисяч жителів міста.
На 2014 рік заплановано реалізувати 40 проектів, вартість яких становить 6,9 млн. грн., за такими напрямками: ремонт покрівлі – 3, ремонт
інженерних мереж – 11, заміни віконних блоків
- 7, ремонт стиків, утеплення будинків – 8, ремонт
ліфтів – 8, укріплення фундаментів – 3.
Досвід показує, що результатами Програми є

навіть не ті безпосередні вигоди, які отримують
жителі міста. Її цінність полягає в усвідомленні
громадянами того, що чимало питань щодо власного добробуту вони можуть вирішити самостійно, співпрацюючи з владою. Крім того, рівняни
переконалися, що місцева влада може виступати
надійним партнером.
Реалізація проектів дала міським громадам
впевненість у своїх силах. Здобувши досвід спільної роботи, мешканці будинків, охоплених заходами МПСР, вже розробляють і впроваджують
мікропроекти за власні кошти, покладаючи відповідальність за свій добробут на самих себе.
Ця практика Рівненської міської ради стала
призером Конкурсу «Кращі практики місцевого
самоврядування-2013», який проводила Програма Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в
Україні».

Інформація для контактів
Васильчук Сергій Миколайович,
заступник міського голови
вул. Поштова,2,
м. Рівне, 33000
телефон 362- 22 40 87, факс 26 66 25
ел. пошта: uem@rv.uar.net
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