Короткі історії про те,
як децентралізація впливає на життя громад
м. Київ, грудень 2018 року

Видання підготовлено в рамках Проекту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України реалізує 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.

КНИГА УСПІХІВ
Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад
2018 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
Радий представити четвертий у 2018 році випуск Книги успіхів. Ці коротенькі історії, яких увійшло до видання близько 80, описують позитивні зміни, що стали можливими у житті українських
громад завдяки децентралізації.
Для всіх вже очевидно, що отримані громадами нові фінанси та нові повноваження стали новими можливостями для розвитку та руху вперед до підвищення якості життя українців. Органи
місцевого самоврядування тепер самостійно вирішують, які потреби є першочерговими і на які
проекти слід спрямувати кошти. Але дуже важливо навчитися ефективно управляти ресурсами,
визначати пріоритетні напрями, планувати розвиток громади.
Щиро сподіваюся, що зібрані у цьому виданні історії успіхів слугуватимуть корисним досвідом
та надихнуть громади на подальші звершення.
Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації міст України,
кандидат наук з державного управління
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
м. Маріуполь. Донецька область

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ЗРОСТАЄ
Завдяки фінансовій децентралізації у 2019 році на розвиток Маріуполя з місцевого бюджету планується спрямувати понад 2 млрд грн. Це на 1 млрд гривень більше, ніж у 2018 році.
Дохідна частина в проекті бюджету без урахування трансфертів – 3 млрд 144 млн грн. У порівнянні
з 2018 роком вона зросла на 430 млн грн. Збільшення доходів передбачається за рахунок надходжень
від податку на прибуток, а також земельного, єдиного та акцизного податків. Також на розвиток міста
залучаються і донорські кошти.
Маріупольська міська рада Голова: Бойченко Вадим Сергійович
пр. Миру ,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
(067) 345-1555; (050) 345-1555 mar.v@dn.gov.ua

Славська ОТГ. Львівська область

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НАПОВНЮЮТЬ ПОДАТКИ
Після створення Славської ОТГ змінилися джерела наповнення бюджету: тепер громада отримує
60% від суми податків з доходів фізичних осіб, а також – єдиний податок, туристичний збір, акциз та
інші місцеві податки і збори.
До об’єднання сукупний бюджет громад, які увійшли до складу Славської ОТГ, становив 17 млн грн,
після – бюджет громади разом із субвенціями складає 124 млн грн, з яких – 81 млн грн це податок на
доходи фізичних осіб.
Також у 2018 році громада отримала 50 млн грн з ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку.
Славська селищна ОТГ Голова: Бега Володимир Миронович
вул. Івасюка,10, смт Славське, Львівська обл., 82660
(3251) 4-21-62, 4-22-98 slavske_rada@ukr.net

5

Іванівська ОТГ. Тернопільська область

ФІНАНСОВИЙ РЕСУРС НА РОЗВИТОК СІЛ
Після об’єднання громада отримала нові можливості, зокрема і фінансові, для розвитку сіл. У 2018 році
місцевий бюджет складає понад 25 млн грн і є більшим, ніж у 2017 році на 30%. Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який забезпечує 62,3 % обсягу власних доходів загального фонду місцевого бюджету.
Завдяки зростанню власних доходів громади було переведено на альтернативні види палива соціальні
заклади, організовано безкоштовне харчування для школярів, обладнано нові комп’ютерні класи з інтерактивними дошками у чотирьох школах, проведено заходи з енергоефективності, відремонтовано будинки
культури.
Також громада за власні кошти ремонтує дороги, встановлює вуличне освітлення у селах, закуповує
спецтехніку для комунальних потреб.
Іванівська сільська ОТГ Голова: Шафранович Руслан Васильович
с. Іванівка, Тернопільська обл., 48137
(3551) 4-73-42 silrada2015@ukr.net

Степанівська ОТГ. Сумська область

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ ЗРІС УЧЕТВЕРО
Бюджет Степанівської ОТГ у 2018 році – 38 млн грн. Це майже учетверо більше, ніж сукупний бюджет
десяти населенних пунктів, що увійшли до складу громади.
На території ОТГ працюють понад 150 підприємств, податки й збори від яких складають майже дві третини доходів місцевого бюджету.
Громада витрачає кошти на ремонт навчальних закладів, освітлення населених пунктів, утримання медичних установ. Також готується приміщення для ЦНАПу.
Степанівська селищна ОТГ Голова: Лукаш Володимир Олександрович
вул. Центральна,46, смт Степанівка, Сумська обл., 42305
(542) 69-91-82, 69-91-99 steprada@ukr.net
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Недобоївська ОТГ. Чернівецька область

П’ЯТЬ ПРОЕКТІВ «БЮДЖЕТУ УЧАСТІ»
За кошти місцевого бюджету у селах громади впроваджуються п’ять проектів, які отримали найбільше
голосів жителів ОТГ в рамках конкурсу «Бюджет участі». Усього було подано 18 проектів.
У с.Ставчани облаштовано відпочинково-дослідницьку зону у дендрологічному парку поруч зі школою.
У с.Керстенці укріплено укіс центральної дороги, а також відремонтовано методичний кабінет у дитсадку.
У с.Долиняни та с.Недобоївці встановлюються дитячі ігрові майданчики.
У 2018 році на «Бюджет участі» передбачено 100 тис. грн.
Недобоївська сільська ОТГ Голова: Юзва Юрій Михайлович
вул. Головна, 28а, с. Недобоївці, Чернівецька обл., 60035
(3731) 4-32-40 nedoboivtsi14@ukr.net

Андріївська ОТГ. Донецька область

ЛІДЕР ЗІ ЗРОСТАННЯ БЮДЖЕТУ
За показниками виконання бюджету у 2018 році Андріївська ОТГ вийшла у лідери серед громад Донецької області. Після створення ОТГ місцевий бюджет без урахування державних субвенцій складає понад
30 млн грн.
Гроші громада вкладає у розвиток комунальної, освітньої, медичної, культурної сфер. Було відремонтовано Центр культури та дозвілля, зокрема замінено дах та проведено енергозберігаючі заходи. Зекономлені від тендерних закупівель гроші громада додала до коштів з держбюджету і придбала шкільний
автобус. Триває будівництво Центру безпеки громадян.
Андріївська сільська ОТГ Голова: Діхтенко Микола Якович
вул. Миру, 7 б. с. Андріївка, Донецька обл., 84192
(626) 63-86-23 04342045@mail.gov.ua
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МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
м.Тернопіль

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК
У Тернополі виділено 15 га землі промислового призначення на вул. Микулинецькій для створення індустріального парку. У рішенні вказано, що на цій території планується створити майданчик з необхідними
інженерними комунікаціями для роботи підприємств. Вже підписано меморандуми з підприємцями, які
працюватимуть у сферах впровадження інноваційних проектів та переробки сільськогосподарської продукції.
Міська рада бере на себе зобов’язання підвести необхідні комунікації. Інвестор має збудувати приміщення, організувати виробничий процес та створити нові робочі місця для жителів громади. Створення
індустріального парку сприятиме наповненню міського бюджету та підвищенню рівня зайнятості населення міста.
Тернопільська міська рада Голова: Надал Сергій Віталійович
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Любешівська ОТГ. Волинська область

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО – ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОМАДИ
На території Любешівської громади працюють шість лісництв, два лісгоспи та кілька промислових підприємств. Площа лісів сягає 23 тис.га, тому лісопереробна діяльність забезпечує наповнення бюджету
ОТГ. Так, у громаді за рік заготовляють 35-40 тис. м3 деревини, майже половина якої йде на переробку.
На ДП «Любешівагроліс» виготовляються різноманітні пиломатеріали та заготовки для європіддонів,
що йдуть на експорт. Також підприємство займається збором та заготівлею грибів і ягід, виготовляє соки,
зокрема й для дитячого харчування. «Любешівагроліс» вчасно та в повному обсязі сплачує податки.
Любешівська селищна ОТГ Голова: Кух Олег Іванович
вул. Бондаренка,90а, смт Любешів, Волинська обл., 44200
(3362) 3-00-63 lubeshiv@ukr.net
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Довбиська ОТГ. Житомирська область

СОНЯЧНА СТАНЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Селищна рада надала в оренду земельну ділянку для будівництва сонячної електростанції потужністю
9 МВт. Інвестор планує звести її у 2019 році.
Громада має отримати близько 250 тис. грн плати за оренду земельної ділянки, нові робочі місця та
ПДФО від будівництва сонячної станції.
Крім того, планується співробітництво з інвестором у реалізації соціальних проектів в громаді, а також
використання сонячних панелей для енергетичної автономізації закладів бюджетної сфери.
Довбиська селищна ОТГ Голова: Домашин Юрій Григорович
вул. Поліська, 20, смт Довбиш, Житомирська обл.,12724
(4144) 5-13-46 dovbych_selrada@ukr.net

Кролевецька ОТГ. Сумська область

РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ
На території колишньої ткацької фабрики у м. Кролевець інвестор відкрив текстильну фабрику «Ярослав», де працюють 100 жителів ОТГ. У наступному році планується збільшити кількість працівників до 300.
Підприємство спеціалізується на виготовленні трикотажної білизни, домашнього трикотажу, постільної
білизни, спецодягу.
Важливо, що випускники Кролевецького вищого професійного училища №23 за спеціальностями «ткач
ручного художнього ткацтва», «кравець», «кравець-закрійник», «вишивальник-кравець» зможуть влаштуватися на фабрику, не покидаючи місця проживання у громаді.

Кролевецька міська ОТГ Голова: Бобровицький Олександр Михайлович
вул.Грушевського, 19, м. Кролевець, Сумська обл., 41300
(5453) 9-55-42 krolrada@ukr.net
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Карашинська ОТГ. Черкаська область

КООПЕРАТИВ ЗАЙМАЄТЬСЯ ТВАРИННИЦТВОМ
У новому кооперативі, який відкрито у селі Глушки, що входить до складу Карашинської ОТГ, утримується 170 кіз.
Крім створення робочих місць, на підприємстві заплановано нові можливості для власного розвитку –
виробництво та продаж сирів поза межами громади.
Це четвертий кооператив в громаді. В Глушках вже кілька років успішно працює сімейна козина ферма.
Карашинська сільська ОТГ Голова: Пархоменко Анатолій Сергійович
вул. Кільцева, 41, с. Карашина, Черкаська обл., 19431
(4735) 3-00-85 karashynska.otg@ukr.net

Калинівська ОТГ. Вінницька область

ПІДПРИЄМСТВА НАПОВНЮЮТЬ БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
Калинівський машинобудівний завод та фермерське господарство в селі Нападівка – це два великі
підприємства, завдяки яким наповнюється бюджет ОТГ.
На машинобудівному заводі виготовляється обладнання для харчової та переробної промисловості, яке постачається як на українські підприємства, так і йде на експорт. Тут працюють близько 400 жителів громади.
Калинівська міська ОТГ Голова: Шамалюк Анатолій Васильович
вул. В.Нестерчука, 47, м. Калинівка, Вінницька обл., 22400
(4333) 2-16-37 sekretar-kl@ukr.net

Маловисківська ОТГ. Кіровоградська область

ЗЕМЛЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Маловисківська ОТГ виділила інвестору земельну ділянку площею 25 гектарів за межами населеного
пункту для будівництва сонячної електростанції.
Проект нового об’єкту був підтриманий під час громадських слухань. Представник компанії-інвестора ознайомив жителів громади з перевагами, які матиме громада від роботи електростанції. Перш за все, це створення близько 20 робочих місць, сплата податків у бюджет ОТГ та підтримка соціальних проектів громади.
Спорудження станції планується розпочати у лютому 2019 року.
Маловисківська міська ОТГ Голова: Гульдас Юрій Леонідович
вул. Спортивна, 6, м. Мала Виска, Кіровоградська обл., 26200
(5258) 5-16-90 mviskarada@ukr.net
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
м. Київ

ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ У ДИТЯЧОМУ САДКУ
Завдяки заходам з підвищення енергоефективності дитячий садочок №8 «Плай» Подільського району
Києва заощаджує енергію.
За кошти столичного бюджету у будівлі закладу було проведено термосанацію, завдяки якій витрачається на 20% менше електроенергії, і встановлено сонячні колектори на даху, які забезпечують гарячою
водою дитсадок. Також було замінено батареї, систему освітлення, встановлено індивідуальний тепловий
пункт.
Загалом на модернізацію та ремонт садочка місто витратило близько 10 млн грн.
Київська міська рада Голова: Кличко Віталій Володимирович
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044
(44) 202-75-94 zvernen@kmda.gov.ua

м.Лозова. Харківська область

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ
У місті Лозова чотири пішохідні переходи у темний час доби освітлюються за допомогою ліхтарів на
сонячних панелях. Кошти на це нововведення виділила міська рада. Вартість одного комплекту, до якого
входить сонячна панель, світильник та акумулятор, складає 24 тис. грн.
У темний час доби сонячні панелі дають можливість освітити переходи та убезпечити пішоходів та водіїв транспортних засобів від порушень правил дорожнього руху.
Лозівська міська рада Голова: Зеленський Сергій Володимирович
вул. Ярослава Мудрого, 1, м.Лозова, Харківська обл., 64602
(5745) 2-37-67 mr_lozova@ukr.net
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м. Миколаїв

ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ МІСЬКОЇ ШКОЛИ
У Миколаївській міській школі № 60, якій виповнилося 139 років, проведено комплексну термомодернізацію - у кожному класі встановлено електронні термостати, радіатори з елементами терморегулювання, а також датчики температури, рівня CO2 та вологості. У будівлі замінено на сучасні 88 вікон, утеплено
фасад, облаштовано систему вентиляції з рекуперацією, оновлено освітлення та систему опалення. За
оцінкою фахівців, економія енергоносіїв після цих заходів складе 38%.
Це перший соціальний об’єкт, де за кошти місцевого бюджету у рамках міської програми з енергоефективності проведено термомодернізацію.
Наразі розробляється програмне забезпечення для того, щоб батьки учнів могли віддалено проконтролювати умови перебування дітей. Зекономлені на опаленні бюджетні кошти місто планує використати для
поліпшення інфраструктури міста та купівлі нових комп’ютерів для школярів.
Миколаївська міська рада Голова: Сєнкевич Олександр Федорович
вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54001
(512) 372-521 mer@nikgor.mk.ua

м. Славутич. Київська область

КОТЕЛЬНЯ НА БІОПАЛИВІ
Рік тому у м. Славутич почала діяти котельня потужністю 10,5 МВт, що працює на біологічному паливі,
а саме – виробляє тепло із тріски.
Котельня не працювала декілька років, але після модернізації була запущена на початку минулорічного
опалювального сезону. Тепер вона виробляє тепло та гарячу воду для жителів міста.
Завдяки роботі нової установки Славутич зменшив залежність від газу на 40%. Наступний крок – встановлення біоТЕЦ потужністю 12,5 МВт електричної та 29 МВт теплової енергії. Крім того, планується засадити 5 тис. га земель рослинами, які стануть джерелом біомаси.
Славутицька міська рада Голова: Фомічев Юрій Кирилович
Центральна площа, 7, м. Славутич, Київська обл., 07100
(4579) 2-75-55т vykonkom@slav.gov.ua
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Первозванівська ОТГ. Кіровоградська область

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
У селі Степове Первозванівської громади проводяться заходи з енергоефективності. Наприкінці жовтня
сучасну енергоефективну систему опалення встановлено в Будинку культури. На черзі – адміністративна
будівля, де знаходиться сільрада, житлово-комунальна дільниця, пошта, ФАП і магазини.
У Будинку культури за кошти громади встановлено котли, які працюють на брикетах та дровах. Громада змогла виділити для цього 120 тис.грн.
Первозванівська сільська ОТГ Голова: Мудрак Прасковія Петрівна
вул. Гагаріна,1, с. Первозванівка, Кіровоградська обл., 27652
(522)31-61-22, 31-61-71 pervozvanivka.sil.rada@ukr.net

м.Тернопіль

ТЕПЛОВІЗОР ДЛЯ ОСББ
В рамках «Громадського бюджету – 2018» для виявлення тепловтрат в будинках ОСББ Тернополя закуплено тепловізор, та інші прилади для господарських потреб об’єднань, управителів житлового фонду та
громадських будівель міста.
Проект «Придбання спецобладнання для Ресурсного центру підтримки ОСББ з питань чистої енергії»,
бюджет якого складає 200 тис.грн, ініціювали голови правлінь ОСББ Тернополя ще у 2017 році.
Тепловізор надаватиметься в користування безкоштовно. Голови об’єднань співвласників зможуть обстежувати будинки та за результатами проводити необхідну енергомодернізацію.

Тернопільська міська рада Голова: Надал Сергій Віталійович
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net
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Мачухівська ОТГ. Полтавська область

АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ
У школі села Плосків, яке входить до ОТГ, встановлено сучасну енергоефективну систему опалення в рамках державної програми «Енергосервіс». Термомодернізація допомагає зменшити плату за енергоносії та комунальні послуги.
Громада однією з перших в Україні підписала договір з енергосервісною компанією, що дозволяє модернізувати енергообладнання без власних інвестицій. Компанія-виконавець здійснила повний комплекс
робіт - від монтажу обладнання до його обслуговування при експлуатації. У школі замінено всю систему
опалення, воно тепер автономне. Ці заходи повинні дати більше 25% економії в опалювальний сезон.
Мачухівська сільська ОТГ Голова: Білокінь Валерій Васильович
вул. Історична ,1, с. Мачухи, Полтавська обл., 38754
(5326) 4-42-33 rada@machtg.gov.ua

Гніванська ОТГ. Вінницька область

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
У Гніванській ОТГ розпочато реалізацію проекту енергоефективності загальною вартісттю майже
970 тис. євро за кошти міжнародної технічної допомоги ЄС на умовах співфінансування з місцевого
бюджету.
У м. Гнівань енергоефективні заходи проводяться у гімназії №2, дитячому садочку та центрі первинної
медико-санітарної допомоги.
Завдяки впровадженню проекту громада планує скоротити споживання електроенергії та зменшити
викиди вуглецю в атмосферу.
Гніванська міська ОТГ Голова: Кулешов Володимир Володимирович
вул. Соборна, 64, м. Гнівань, Вінницька обл., 23310
(4355) 3-40-88 oﬁsrada64@ukr.net
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
м.Київ

ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

У Києві у листопаді розпочалось тестування системи електронного квитка для проїзду у громадському
транспорті. Таким чином місто фактично виходить на фінішну пряму у питанні впровадження єдиного
проїзного документа. Для пасажирів єдиний квиток на всі види транспорту – це зручність і комфорт.
Е-квиток дозволить столичній владі здійснювати облік реального пасажиропотоку, допоможе оптимізувати маршрут, підвищити рівень безпеки на дорозі, а також вирішити проблему компенсацій за пільговий
проїзд.
Запровадження е-квитка відбувається в рамках ініціативи Kyiv Smart City.
Київська міська рада Голова: Кличко Віталій Володимирович
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044
(44) 202-75-94 zvernen@kmda.gov.ua

м. Тернопіль

НОВІ МАРШРУТИ ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ
Затверджено маршрути приміського сполучення Тернопільської тергромади. Населені пункти, що приєдналися до м.Тернопіль, а саме Малашовецька, Кобзарівська, Чернихівська та Курівецька сільські ради
за рішенням виконавчого комітету міськради забезпечуються транспортним сполученням.
Перевізники, що обслуговуватимуть автобусні маршрути загального користування, обиратимуться на конкурсній основі, після чого будуть розроблені розклади руху та виготовлені паспорти автобусних маршрутів.
Також жителі сіл, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади, у всьому громадському транспорті міста користуватимуться пільгами та зможуть оформити «Картку тернополянина».
Тернопільська міська рада Голова: Надал Сергій Віталійович
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 52-20-21 ternopil_rada@ukr.net
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м. Ірпінь. Київська область

СТАНЦІЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ВОДИ
Громада збудувала першу станцію знезалізнення та підготовки води потужністю 3,5 тис.м3 води/добу.
Для цього місцевого бюджету було виділено майже 9 млн грн. Нова станція дозволить покращити якість
питної води для жителів мікрорайону СМУ.
Також відкрито лабораторію, де водоканал робитиме дослідження питної води. Замовити перевірку
якості води зможуть жителі міста.
Ірпінська міська рада В.о. міського голови - секретар ради: Попсуй Анастасія Вікторівна
вул. Шевченка, 2а, м.Ірпінь, Київська область, 08200
(4597) 6-14-07 inform@imr.gov.ua

Глобинська ОТГ. Полтавська область

СИСТЕМА ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ
Глобинська ОТГ закупила 500 пластикових контейнерів для збирання ТПВ для кожного домогосподарства приватної забудови міста. Також було придбано спеціальний автомобіль, який буде вивозити сміття.
Поки ця практика працює в одному мікрорайоні, але жителі підтримують таку ініціативу. Зараз триває
процедура укладання договорів. Громада планує придбати ще 2500 контейнерів.
Глобинська міська ОТГ Голова: Джусь Станіслав Васильович
вул. Центральна, 285, м. Глобине, Полтавська обл., 39000
(5365) 2-55-40 globino.mr@i.ua

Краснопільська ОТГ. Житомирська область

ВОДОПОСТАЧАННЯ У СЕЛА ГРОМАДИ
Новий водогін протяжністю майже 60 км забезпечуватиме централізованим водопостачанням жителів
п’яти сіл Краснопільської ОТГ. Усього мережа охопить 1046 домогосподарств.
Проект реалізовується за кошти ДФРР, субвенції на розвиток інфраструктури та власні кошти громади.
Загальна вартість водогону складає понад 9 млн грн.
Краснопільська сільська ОТГ Голова: Патей Іван Володимирович
вул. Центральна,1, с. Краснопіль, Житомирська обл., 13264
(4139) 4-55-31 04345078@ukr.net
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Більшівцівська ОТГ. Івано-Франківська область

КОШТИ ВІД ЗДАЧІ ВТОРСИРОВИНИ ЙДУТЬ НА БЛАГОУСТРІЙ
ГРОМАДИ
Більшівцівська ОТГ запроваджує роздільне збирання відходів. Сортування ТПВ вже працює у селищі
Більшівці, а найближчим часом контейнерні майданчики будуть влаштовані в усіх дев’яти селах громади.
Перші три майданчики з контейнерами для різних видів сміття у Більшівцях були встановлені ще 2013
року: поруч зі школою, дитсадком та Народним домом. Місцевий підприємець збирає скло, папір та пластикові пляшки, самостійно здає їх, а кошти віддає громаді. За ці гроші придбано фруктові дерева, висаджені у парку біля школи та церкви, облаштовано дитячий майданчик з освітленням на сонячних батареях.
Частину сміття, яке не підлягає сортуванню, двічі на місяць вивозить на полігон сміттєвоз.
Більшівцівська селищна ОТГ Голова: Саноцький Василь Павлович
майд. Вічевий, 1, смт. Більшівці, Івано-Франківська обл., 77146
(3431) 6-17-72 bilsrada@ukr.net

Якимівська ОТГ. Запорізька область

ОНОВЛЮЄТЬСЯ МЕРЕЖА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Забезпечення населення якісною питною водою - один з пріоритетних напрямків роботи Якимівської
громади. У селі Мала Тернівка розпочато ремонт системи водопостачання. На реконструкцію водогону
довжиною понад кілометр громада виділила 200 тис. грн.
Оновлення водопроводу відбувається на виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Якимівської селищної ради на 2018 рік.
Якимівська селищна ОТГ Голова: Громихіна Валентина Миколаївна
вул. Молодих Патріотів, 10а, смт Якимівка, Запорізька обл., 72500-504
(6131) 9-12-51 akimovka-ps@ukr.net
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Степанецька ОТГ. Черкаська область

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

У селі Степанець, яке входить до складу ОТГ, влаштовано освітлення дороги вздовж греблі річки Росава.
Кошти на реалізацію проекту «Будівництво мереж вуличного освітлення» в сумі майже 114 тис.грн виділила сільська рада з бюджету громади.
Освітлення цієї місцевості жителі громади чекали вже давно, адже такі заходи сприятимуть безпеці
руху на цій частині дороги та зменшенню правопорушень.
Степанецька сільська ОТГ Голова: Яременко Олександр Іванович
вул. Лісна, 4, с. Степанці, Черкаська обл., 19031
(4736) 9-64-24 473696416@ukr.net

Музиківська ОТГ. Херсонська область

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Музиківська сільська ОТГ почала масштабне оновлення системи водозабезпечення населених пунктів, що
входять до складу громади. На заміну мереж, встановлених 40-50 років тому, у селі Східне спрямовано 2,7 млн
грн. З них 1,7 млн грн - інфраструктурна субвенція з державного бюджету, 1 млн грн – кошти місцевого бюджету.
Наступного року заміна мереж водопостачання почнеться ще в двох селах. Загалом у реконструкцію
водопроводу у трьох селах громада має намір інвестувати 5,7 млн грн.
Музиківська сільська ОТГ Голова: Лейбзон Савелій Нолєвич
вул. 40-річчя Перемоги, 35, с. Музиківка, Херсонська обл., 75023
(5547) 5-63-86 muz-rada@meta.ua

Великобагачанська ОТГ. Полтавська область

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ ПОПОВНЮЄ БЮДЖЕТ
Гроиада запровадила роздільне збирання відходів майже рік тому. Для цього на території ОТГ розміщені спеціальні баки для скла, паперу, пластикових відходів і металу. Окремо збираються ПЕТ-пляшки.
Гроші\, отримані від здачі вторинної сировини, громада витрачає на забезпечення діяльності комунального підприємства «Великобагачанський житлосервіс», зокрема, на заробітну плату, закупівлю пакетів
для сміття, ремонт техніки тощо.
Великобагачанська селищна ОТГ Голова: Саковський Юрій Борисович
вул. Каштанова, 20, смт Велика Багачка, Полтавська обл., 38300
(5345) 9-13-72 velbagahka@meta.ua
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Олександрівська ОТГ. Донецька область

СПЕЦТЕХНІКА ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДИ
Після створеня громади було прийнято рішення придбати спеціальну техніку для обслуговування доріг
і вулиць комунальної власності та інших комунальних потреб.
З місцевого бюджету виділено майже 1 млн грн, за який закуплено три трактори та відвали. Щоб нова
техніка могла задовольняти потреби жителів кожного населеного пункту ОТГ було вирішено розмістити її
у старостинських округах.
Нові трактори допомогатимуть у благоустрої громади, розчистці доріг і тротуарів взимку, покосі трави
влітку, зборі та вивезенні сміття.
Олександрівська селищна ОТГ Голова: Борисевич Людмила Вікторівна
вул. Центральна, 15, смт Олександрівка, Донецька обл., 84000
(6269) 2-17-91 A_POSSOVET@I.UA

Іллінецька ОТГ. Вінницька область

СМІТТЄСОРТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
В громаді відкрито сміттєсортувальний комплекс КП «Добробут», який обслуговуватиме населені пункти Іллінецької ОТГ, сусідньої Дашівської ОТГ та Оратівського району.
Обладнання для утилізації ТПВ коштувало 12 млн грн. На підприємстві створено 20 робочих місць.
Сміттєсортувальна станція, окрім покращення екологічної ситуації, дозволить громаді заробляти на реалізації відсортованих відходів.
На території Іллінецької ОТГ вже запроваджено роздільний збір сміття та встановлено окремі контейнери для пластику.
Іллінецька міська ОТГ Голова: Ящук Володимир Миколайович
вул Соборна,19, м.Іллінці, Вінницька обл.,22700
(4345) 2-35-38 ill_m_rada@ukr.net
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
м. Суми

ВІДРЕМОНТОВАНО ДВА ВІДДІЛЕННЯ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ
У Сумах у 2018 році ремонтні роботи ведуться в усіх лікарнях. Один з прикладів використання отриманих в рамках бюджетної децентралізації коштів - це капітальний ремонт двох ортопедично-травматологічних відділень міської клінічної лікарні №1, який до цього не проводився з часу відкриття лікарні. Два
відділення (на 30 ліжок кожне) ремонтувалися по черзі. З міського бюджету на ці роботи було спрямовано
майже 1,9 млн грн.
Загалом у 2018 році з бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів у медичних закладах
міста виділено майже 7 млн грн.
Сумська міська рада Голова: Лисенко Олександр Миколайович
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030
(542) 700-560 inform@smr.gov.ua

Глобинська ОТГ. Полтавська область

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АМБУЛАТОРІЇ
У селі Опришки, що входить до складу Глобинської ОТГ, триває ремонт амбулаторії, збудованої 60 років
тому. Кошти на проведення робіт громада змогла виділити завдяки об’єднанню.
В амбулаторії створюються комфортні умови для роботи персоналу та прийому і перебування пацієнтів, проводиться благоустрій прилеглої території. Також буде придбано нові сучасні меблі та медичне
обладнання.
Для сімейного лікаря, який працюватиме в амбулаторії, у приміщенні закладу облаштовується двокімнатна квартира з усіма зручностями.
Глобинська міська ОТГ Голова: Джусь Станіслав Васильович
вул. Центральна, 285, м. Глобине, Полтавська обл., 39000
(5365) 2-55-40 globino.mr@i.ua
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м.Мелітополь. Запорізька область

ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
Стоматологія у м. Мелітополь як комунальне неприбуткове підприємство надає платні та безкоштовні
послуги. Однак вартість платних послуг, порівняно з послугами приватних закладів, є нижчою у п’ять разів.
Тому одним із першочергових завдань, які ставить перед собою міська влада, є підтримка комунальних
медичних установ, де жителі можуть отримати якісну та доступну допомогу.
За кошти місцевого бюджету були придбані два нові крісла та обладнання для дитячого відділення комунальної стоматології вартістю 200 тис.грн. Ремонт в кабінетах виконано за рахунок лікарні.
Мелітопольська міська рада Голова: Мінько Сергій Анатолійович
вул. М.Грушевського, 5, м. Мелітополь, Запорізька обл, 72312
(619) 421-358 mail@mlt.gov.ua

Зеленопідська ОТГ. Херсонська область

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
Завдяки децентралізації та нарощуванню дохідної частини бюджету Зеленопідська ОТГ ефективно втілює галузеві реформи. Громада виділила кошти на капітальний ремонт амбулаторії у Зеленому Поді та
приміщень ФАПів у селах Архангельська Слобода, Дмитрівка, а також фельдшерських пунктів у селах
Калинівка та Петропавлівка.
Також була оновлена матеріально-технічна база медичних закладів ОТГ: придбано сучасне медичне
обладнання, комп’ютерну техніку, здійснено підключення до мережі Інтернет із зоною Wi-Fi.
Зеленопідська сільська ОТГ Голова: Лобунько Галина Павлівна
вул. Миру, 12, смт Зелений Під, Херсонська обл., 74853
(5536) 9-01-30, 9-01-98 cperekop@ukr.net
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м. Мукачево. Закарпатська область

МІСЬКА ПРОГРАМА МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ
Сесія Мукачівської міської ради схвалила Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами певних груп населення на 2019-2020 роки. Для її реалізації загалом місто планує виділити понад 49 млн грн, з яких 25,5 млн грн – у 2019 році.
Кошти будуть спрямовані на забезпечення хворих на цукровий діабет, в тому числі і дітей, лікарськими
препаратами та тестами для визначення цукру.
Також програма передбачає пільгове зубопротезування, лікування онкохворих, хворих на гепатити В та
С, розсіяний склероз та ін.
Мукачівська міська рада Голова: Балога Андрій Вікторович
пл. Духновича, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600
(3131) 5-44-68 mvk@mukachevo-rada.gov.ua

Старосинявська ОТГ. Хмельницька область

ОНОВЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Обов’язковою умовою успішної реформи охорони здоров’я є належне матеріальне забезпечення медичних
закладів. Так, у комунальному підприємстві «Старосинявська центральна районна лікарня» відремонтовано
реанімаційне відділення та санітарні кімнати, також проводиться капітальний ремонт терапевтичного відділення.
Загальна вартість робіт становить понад 1,5 млн грн. З державного бюджету громада отримала субвенцію місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
у розмірі майже 700 тис. грн. Решту коштів буде виділено із місцевого бюджету.
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
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Первозванівська ОТГ. Кіровоградська область

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ДЛЯ МЕДСЕСТРИ ФАПУ
Для зручності обслуговування пацієнтів на дому в селі Степовому, що входить до складу Первозванівської
ОТГ, придбано електровелосипед для медичної сестри, яка працює у ФАПі. З бюджету громади для цього було
виділено 16 тис.грн. Для керування транспортом не потрібно особливих навичок і водійських прав. Медична
сестра, користуючись електровелосипедом, зможе відвідати більше пацієнтів та приділяти їм більше уваги.
Первозванівська сільська ОТГ Голова: Мудрак Прасковія Петрівна
вул. Гагаріна,1, с. Первозванівка, Кіровоградська обл., 27652
(522) 31-61-22, 31-61-71 per_sil_rada@ukr.net

Вільховецька ОТГ. Закарпатська область

СІЛЬСЬКА АМБУЛАТОРІЯ
У с. Добрянське, що входить до ОТГ, відкрито оновлену амбулаторію загальної практики сімейної медицини. За кошти місцевого бюджету (600 тис. грн) проведено капітальний ремонт приміщення, оновлено
систему опалення, придбано необхідне обладнання, оргтехніку та меблі.
В амбулаторії діють реєстратура, дитячий та долікарський кабінети, лабораторія, денний стаціонар на
чотири ліжка та кабінет сімейного лікаря.
Вільховецька сільська ОТГ Голова: Цірик Михайло Михайлович
вул. Центральна, 118, с. Вільхівці, Закарпатська обл., 90542
(3134) 4-90-81 vilhivci1986@ukr.net

м. Ірпінь. Київська область

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ
У 2018 році для Ірпінського пологового будинку було придбано сучасний неонатальний кювез, гінекологічне крісло, ліжко-трансформер для пологів. На це та інше важливе й необхідне обладнання з міського
бюджету було виділено понад 1 млн грн.
Міська рада планує й надалі оновлювати матеріальну базу медичних закладів громади. Для цього у бюджет
наступного року закладаються відповідні витрати та налагоджуються зв’язки з міжнародними партнерами.
Ірпінська міська рада В.о. міського голови - секретар ради: Попсуй Анастасія Вікторівна
вул. Шевченка, 2а, м.Ірпінь, Київська область, 08200
(4597) 6-14-07 inform@imr.gov.ua
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ОСВІТА
м. Кропивницький. Кіровоградська область

ГРУПА МОНТЕССОРІ У МІСЬКОМУ ДИТСАДКУ
У дитсадку №72 Кропивницького дошкільнята віком 1,5-3 років навчатимуться за методикою Монтессорі. Вже відкрито першу групу. Виховaтелі тa директор дошкільного зaклaду пройшли спеціaльне нaвчaння і тепер готові виховувaти мaлюків зa новою системою.
Кошти на реалізацію ідеї та оснащення кімнати у сумі 200 тис. грн виділено з міського бюджету. Досвід планують поширювати і в інших освітніх закладах міста, для цього вихователі мають отримати відповідні сертифікати.
Методикa Монтессорі полягaє в тому, що вихованців об’єднують зa принципом родини: дітки різновікові, aле зaймaються в одній дошкільній групі. Дітям не нaв’язують нaвчaння, а спонукaють до сaмовиховaння тa сaморозвитку.
Кропивницька міська рада Голова: Райкович Андрій Павлович
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25006
(522) 240-824 kmvk@krmr.gov.ua

Немирівська ОТГ. Вінницька область

УРОКИ З РОБОТОТЕХНІКИ
У Немирівському НВК №2 для посилення зацікавленості учнів предметами природничо-математичного
циклу впроваджується STEM-орієнтоване навчання. Одним із напрямів цієї роботи є вивчення робототехніки, яка об’єднує вивчення математики, фізики та інформатики. Під час таких уроків діти мають можливість
засвоювати знання через діяльність і творчість, що стимулює інтерес та поглиблює знання з цих предметів.
Заняття з робототехніки проходять з наборами Lego Mindstorm EV3, придбаними завдяки співфінансуванню
за рахунок грантових коштів (20 тис. грн) та коштів місцевого бюджету (14 тис. грн).
Немирівська міська ОТГ Голова: Качур Віктор Миколайович
вул. Соборна,26, м. Немирів, Вінницька обл., 22800
(4331) 2-24-01 nemyrivotg@gmail.com
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Пирятинська ОТГ. Полтавська область

У ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЬНЯХ ДІТИ РОЗРАХОВУЮТЬСЯ ЗА ОБІД КАРТКАМИ
У Пирятинській ОТГ працюють п’ять загальноосвітніх навчальних закладів, з яких три – опорні школи.
Тут навчаються понад 2 тисячі учнів.
Після створення ОТГ громада вирішила запровадити в навчальних закладах безготівковий розрахунок
за шкільні обіди. Така ідея виникла, щоб батьки могли контролювати витрати своїх дітей, а також точно
знати, що гроші з банківської карти витрачаються на гарячий комплексний обід.
Рада громади налагодила співпрацю з банком, який видав картки, та встановлення терміналів шкільних у їдальнях.
Пирятинська міська ОТГ Голова: Рябоконь Олексій Петрович
вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська обл., 37000
(5358) 2-05-80 pyriatyn_mr@ukr.net

Мокрокалигірська ОТГ. Черкаська область

ВІДРЕМОНТОВАНО ДИТЯЧИЙ САДОК
У с. Суха Калигірка, що входить до складу Мокрокалигірської ОТГ, відкрито оновлений дошкільний заклад.
Капітальний ремонт проведено за кошти місцевого та державного бюджетів. Фінансову підтримку також надали підприємці громади. Загалом було витрачено майже 740 тис.грн.
У новому реконструйованому приміщенні, де працює садок, планується також відкрити спортивний зал.
Мокрокалигірська сільська ОТГ Голова: Пипа Вікторія Вікторівна
вул. Богдана Хмельницького, 21, с. Мокра Калигірка, Черкаська обл., 20540
(4742) 9-12-42 m-cr@meta.ua
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Тростянецька ОТГ. Сумська область

СУЧАСНА ОНОВЛЕНА БІБЛІОТЕКА
Завдяки реформі з децентралізації у місті Тростянець, що є центром ОТГ, оновлено публічну бібліотеку.
У читальні було проведено капітальний ремонт, осучаснено дизайн та придбано нові яскраві меблі. Тут
створено відкритий простір для спілкування, де є можливість обговорювати громадські ініціативи, проводити соціокультурні заходи, займатися творчістю та читати в комфортних умовах.
Читачі, які мають «Картку мешканця Тростянецької ОТГ», зможуть користуватися нею і у бібліотеці. Крім
того, видача літератури повністю автоматизована – від електронного каталогу до електронного формуляра.
Тростянецька міська ОТГ Голова: Бова Юрій Анатолійович
вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська обл., 42600
(5458) 5-11-50, 5-13-80 mail@trostyanets-miskrada.gov.ua

Жванецька ОТГ. Хмельницька область

ПЛАНШЕТИ ДЛЯ ПЕРШАЧКІВ
Завдяки оптимізації шкільної мережі громаді вдалося уникнути зайвих витрат та забезпечити вищу
якість освіти для своїх жителів. Тепер до місця навчання учнів доставляють шкільні автобуси.
Зекономлені кошти дали змогу більш ефективно впроваджувати принципи Нової української школи на
території громади. Так, кожний першокласних, а їх 50 в ОТГ, отримав планшет, придбаний за кошти громади. У трьох перших класах Жванецького, Гавриловецького і Сокільського навчальних закладів проведено капітальні ремонти, закуплено нові меблі, інтерактивні дошки та всі необхідні дидактичні матеріали.
А замість Цвікловецького НВК, закритого через малокомплектність, громада відкрила відкрили новий
сучасний дитячий садок.
Жванецька сільська ОТГ Голова: Криворучко Тетяна Володимирівна
вул. Центральна, 57, с. Жванець, Хмельницька обл., 32365
(3849) 7-53-42 zhvanecsr@ukr.net
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Рудківська ОТГ. Львівська область

НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК У СЕЛІ
У селі Підгайчики, яке входить до складу ОТГ, запрацював дитячий садок «Дивосвіт» на три групи, які
відвідують 45 дітей. Також тут створено 22 робочих місця.
Дошкільний заклад збудовано на умовах співфінансування за кошти ДФРР, субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території, обласного та місцевих бюджетів. Загальна вартість
будівлі склала майже 8,8 млн грн.
У садку створено всі умови для навчання та виховання дітей, а саме: просторі групові приміщення,
спальні кімнати, кабінети, харчоблок, санітарно-гігієнічні кімнати. Заклад забезпечено холодною та гарячою водою. У дворі обладнано сучасний ігровий майданчик.
Рудківська міська ОТГ Голова: Лозинський Іван Михайлович
пл. Відродження, 1, м. Рудки, Львівська обл., 81440
(3236) 4-52-32 rudkyrada@ukr.net

Авангардівська ОТГ. Одеська область

ВІДКРИТО СКЕЙТ-ПАРК
На прохання молоді у селі Авангард збудовано місце для дозвілля - скейт-парк. Кошти на обладнання в
обсязі 1,450 млн грн були виділені з місцевого бюджету.
Скейт-парк створено для занять скейтбордингом, катання на роликах, самокатах, велосипедах. Проект
розроблено для всіх рівнів спортивної підготовки: початкового, середнього та професійного. У скейт-парку є можливість проводити змагання як місцеві, так і міжнародні.
Авангардівська селищна ОТГ Голова: Хрустовський Сергій Григорович
вул. Добрянського, 26, смт Авангард, Одеська обл., 67806
(48) 707-15-70 avangard_xryst@meta.ua
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Теребовлянська ОТГ. Тернопільська область

НОВІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ
У 2018 році Теребовлянська міська ОТГ виділила близько 2,75 млн грн для обладнання класних кімнат
для першачків. Загалом у міських та опорних школах ОТГ облаштовано 11 класів за стандартами Нової
української школи. Також громада за власні кошти дофінансувала придбання меблів, мультимедійного
обладнання тощо. Майже 1 млн грн було виділено на ремонт інших класів.
З державного бюджету до громади надійшло 912 тис. грн у вигляді субвенції на нові парти, обладнання,
дидактичні матеріали тощо.
Теребовлянська міська ОТГ Голова: Поперечний Сергій Іванович
вул. Шевченка, 8, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48100
(3551) 2-14-62 miska_rada_terebovlya@ukr.net

Чемеровецька ОТГ. Хмельницька область

ДИТЯЧА ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ
У Чемеровецькій ОТГ в парку відпочинку відкрито дитячу платформу розвитку – місце для активного відпочинку дітей. Тут проводяться конкурси, квести, майстер-класи та ігри для наймолодших жителів громади.
Для зручності спілкування дітей між собою було встановлено нові круглі столи та лавочки. Їх придбання і
встановлення стало можливим завдяки проекту «Успішні локальні громади» польського фонду «Освіта для
демократії» та українських громадських організацій
Чемеровецька селищна ОТГ Голова: Собань Олександр Володимирович
вул. Центральна, 40, смт Чемерівці, Хмельницька обл., 31600
(3859) 9-10-61 rada_chemotg@ukr.net
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
м. Чернігів

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ НАРОДЖУВАНОСТІ
У Чернігові діє місцева Програма підтримки народжуваності на 2017-2022 роки. Молодим родинам, в яких народилася дитина, з місцевого бюджету додатково до державної допомоги виплачується
5 тис. грн за першу, 10 тис. грн за другу та 20 тис. грн за третю дитину.
Програма діє вже другий рік. За цей час 2006 родин отримали виплати на загальну суму понад 17
млн грн. Допомога видається одному з батьків, які постійно проживають з дитиною і місце проживання яких зареєстровано в місті Чернігові, та за висновком спеціальної комісії.
Чернігівська міська рада Голова: Атрошенко Владислав Анатолійович
вул. Магістратська, м. Чернігів, 714000
(462) 67-53-04 gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua

Бугринська ОТГ. Рівненська область

АКЦІЯ «ІСКОРКИ ДОБРА»
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» провів акцію «Іскорки добра» для сімей
з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Всі небайдужі жителі громади долучилися
до збору речей - одягу, взуття, канцтоварів, іграшок тощо.
Завдяки акції шість родин, що перебувають у скрутному матеріальному становищі, отримали гуманітарну допомогу.
Бугринська сільська ОТГ Голова: Пилипчук Сергій Костянтинович
вул.Перемоги 1, с.Бугрин, Рівненська обл., 35442
(3650) 42-1-81, 42-1-94
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м. Славута. Хмельницька область

БАНК ВЖИВАНИХ РЕЧЕЙ
Для надання соціальної допомоги самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям, які постраждали від стихійного лиха, пожежі, інших надзвичайних ситуацій, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, які потребують підтримки, у Славутській громаді діє Банк вживаних
речей. Він створений на базі комунальної установи «Славутський районний центр надання соціальних
послуг» і поповнюється завдяки благодійним організаціям та небайдужим жителям громади.
Працівники Центру надають послуги соціально незахищеним жителям громади і безкоштовно видають
бувший у вжитку теплий одяг та інші речі.
Славутська міська рада Голова: Сидор Василь Богданович
вул. Соборності, 7, м. Славута, Хмельницька обл., 30000
(3842) 7-11-66 sl_mvk@ukr.net

Сторожинецька ОТГ. Чернівецька область

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
У рамках реалізації Меморандуму про долучення Чернівецької області до Всеукраїнського проекту «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», який реалізується у співпраці з Міністерством науки і освіти
України, відкрито комунальну установу «Сторожинецький інклюзивно-ресурсний центр».
Понад 200 дітей з особливими освітніми потребами зможуть здобувати тут дошкільну та загальну середню освіту. Основним напрямком діяльності закладу є надання психолого-педагогічної допомоги та
забезпечення системного кваліфікованого супроводження компенсуючого типу учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл. Тут працюватимуть вчитель-логопед, вчитель- дефектолог, вчитель з лікувальної фізкультури, практичний психолог.
У 2018 році на облаштування Центру виділено 370 тис. грн, зокрема 200 тис. грн - з субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які спрямовані на закупівлю обладнання для інклюзивно-ресурсного центру, 120 тис. грн - кошти
місцевого бюджету та 50 тис. грн – благодійні внески, які спрямовано на проведення ремонтних робіт та
закуплю обладнання. Громада виділила для Центру приміщення площею 120 кв.м.
Сторожинецька міська ОТГ Голова: Карлійчук Микола Миколайович
вул. Грушевського, 6, м. Сторожинець, Чернівецька обл., 59000
(3735) 2-12-00 stor-misk-r@ukr.net
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Чмирівська ОТГ. Луганська область

«ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР МАТЕРІ Й ДИТИНИ»
Ініціативна група активних жінок села Вишневе Чмирівської ОТГ впровадила проект «Громадський простір матері й дитини» за кошти гранту міжнародної технічної допомоги у сумі 127 тис.грн.
В його рамках було переоснащено приміщення площею 30 кв.м у Вишнівській школі: обладнано окремий вхід, створено комфортні умови для тимчасового перебування дітей дошкільного віку, встановлено
ігрові та спортивно-розвивальниі тренажери.
Відтепер жінки, які потребують соціальної підтримки, можуть залишити дітей в ігровій кімнаті за взаємодомовленістю по догляду за ними та продуктивно використати вільний час.
Крім того, облаштований простір дає можливість жінкам проводити зустрічі для обговорення питань
виховання дітей, отримувати консультації психологів, здобувати знання для боротьби з домашнім насильством тощо.
Обслуговування приміщення, оплата за житлово-комунальні та телекомунікаційні послуги здійснюватимуться за рахунок бюджету ОТГ.
Чмирівська сільська ОТГ Голова: Войтенко Сергій Онисимович
вул. Повітрянофлотська, 52А, с. Чмирівка, Луганська обл., 92740
(6461) 2-49-36 chmyrivska.rada@gmail.com

Узинська ОТГ. Київська область

ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У приміщенні Узинської школи №1 відкрито комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр». З
місцевого та обласного бюджетів на обладнання Центру було виділено 1,5 млн грн, за які придбано необхідну техніку, дидактичні та наочні матеріали, меблі, проведено капітальний ремонт усіх приміщень.
Фахівці ІРЦ забезпечуватимуть методичний, логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами, надаватимуть корекційно-розвиткові послуги за місцем проживання тощо.
Узинська міська ОТГ Голова: Гринчук Віталій Юрійович
вул. Незалежності, 16/1 м. Узин, Київська обл., 09161
(4563) 2-11-55 uzyn_gov@ukr.net
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Носівська ОТГ. Чернігівська область

ЖИТЛО ДЛЯ МОЛОДИХ ЛІКАРІВ
Подружжя лікарів Олександра та Яни Шевцових, які працюють у районній центральній лікарні на території Носівської ОТГ, отримали службове житло у м. Носівка.
Кошти на придбання житла було виділено з місцевого бюджету на умовах співфінансування в рамках
програми забезпечення медичних працівників службовим житлом на 2017-2019 роки.
Через десять років лікарі отримають право безкоштовно приватизувати помешкання.
Носівська міська ОТГ Голова: Ігнатченко Володимир Миколайович
вул. Центральна, 20, м. Носівка, Чернігівська обл.,17100
(4642) 2-15-40 nosivka_miskrada@ukr.net

Новострілищанська ОТГ. Львівська область

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
У Новострілищанській ОТГ відкривається комунальна установа «Центр соціального обслуговування».
Центр надаватиме послуги громадянам, які потребують допомоги, проводитиме соціально-профілактичну роботу з молоддю, здійснюватиме супровід родин, які перебувають у складних життєвих обставинах.
На отримання соціальних послуг в центрі матимуть право громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, безробітні, учасники АТО, члени малозабезпечених родин та інші громадяни, які потребують соціальної допомоги.
Зокрема, Центр надаватиме такі послуги: догляд вдома, консультування, представництво інтересів, посередництво (медіація), інформаційні та соціально-економічні послуги (надання натуральної чи грошової
допомоги) та інші.
Новострілищанська селищна ОТГ Голова: Козяр Галина Іванівна
вул. Шевченка,12, смт Нові Стрілища, Львівська обл., 81714
(3239) 6-93-30 novisrtylyshcha@ukr.net
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
м. Запоріжжя

ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ МОЖНА У ЦНАПІ
Департаменти надання адмінпослуг і охорони здоров’я Запорізької міської ради підписали меморандум про
співпрацю з метою посилення інформування населення щодо всеукраїнської кампанії «Обери свого лікаря».
У кожному ЦНАПі тепер працює представник департаменту охорони здоров’я, у якого є список сімейних лікарів району. Будь-який відвідувач Центру може укласти декларацію з лікарем, якого він обрав,
прямо на місці.
Запорізька міська рада Голова: Буряк Володимир Вікторович
пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69105
(612) 224-69-00 zgik@meriazp.gov.ua

Миколаївська ОТГ. Донецька область

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АДМІНПОСЛУГ
В Миколаївській ОТГ відкрито Центр надання адміністративних та соціальних послуг. Тепер жителі громади можуть отримати 150 послуг в одному місці, не витрачаючи час і гроші на поїздки в місто.
Новий ЦНАП забезпечує максимальну зручність і доступність для громадян. Обидва відділи працюють за принципом “open space”. Реалізувати проект вдалося завдяки фінансовій допомозі міжнародних
партнерів – було реконструйовано будівлю, придбано техніку, меблі та обладнання. Також 1 млн грн було
виділено з бюджету громади.
Миколаївська міська ОТГ Голова: Цикунова Олена Миколаївна
пл. Енергетиків, 2/14, м. Миколаївка, Донецька обл, 84182
(6262) 4-24-56 sovet@mykolaivka-rada.gov.ua
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м.Канів. Черкаська область

«МОБІЛЬНИЙ АДМІНІСТРАТОР»
У Центрі надання адміністративних послуг Канівської міської ради запроваджено послугу «Мобільний
адміністратор». Головна мета – забезпечити послугами людей, які з різних причин не можуть самостійно
відвідати ЦНАП і отримати необхідну послугу. Здебільшого, це люди з обмеженими можливостями чи похилого віку.
Працівник зі спеціальним обладнанням на службовому авто виїжджатиме до громадян для надання
адмінпослуги. Для цього треба подати заявку. Зробити це може хтось із рідних, особа за довіреністю або
соціальний працівник. До заяви також потрібно додати підтверджуючий документ про стан здоров’я. Потім адміністратор повідомляє заявника про час прибуття працівника до нього додому.
Канівська міська рада Голова: Ренькас Ігор Олександрович
вул. Олега Кошового, 3, м. Канів, Черкаська обл., 19000
(4736) 3-33-83 mvkkaniv@ukr.net

Шахівська ОТГ. Донецька область

ГРОМАДА МАЄ ВЛАСНИЙ ЦНАП
У Шахівській сільській ОТГ відкрито Центр надання адміністративних послуг. Тут вже надається 86 видів послуг.
Реконструкція будівлі під ЦНАП здійснювалася за кошти субвенції на формування інфраструктури ОТГ
в 2017 році. Для Центру адмінпослуг у Шаховому було направлено 2, 19 млн грн. На закупівлю обладнання
і меблів було виділено – 1, 35 млн грн з місцевого бюджету.
Шахівська селищна ОТГ Голова: Кучеріненко Володимир Миколайович
вул. М.Ф.Чернявського, 14, с. Шахове, Донецька обл., 85050
(6277) 9-11-81 oktyabr_sovet@meta.ua
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м. Нововолинськ. Волинська область

РАЦС ПРАЦЮЄ У ФОРМАТІ OPEN SPACE
Новий РАЦС європейського зразка «Open Space», який відкрився у Нововолинську наприкінці жовтня
2018 року, вже демонструє перші результати роботи.
Тут жителі міста в комфортних умовах – без черг та годинних очікувань - можуть отримати послуги
з реєстрації народження дитини, реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу чи зміни імені, внесення змін до
актових записів цивільного стану тощо. Ці послуги надаються у зручному форматі «єдиного вікна» з використанням електронної черги. Більшість з них можна отримати за декілька хвилин.
Нововолинськ першим у Волинській області отримав пілотний проект Міністерства юстиції з надання
послуг в органах ДРАЦСу за європейськими стандартами. В рамках сервісу «Open Space» Нововолинському РАЦСу із держбюджету виділено майже 500 тис. грн на проведення ремонту в холі приміщення,
близько 80 тис. грн - було передбачено у міському бюджеті.
Нововолинська міська рада Голова: Сапожніков Віктор Борисович
пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400
(3344) 4-12-02

Великогаївська ОТГ. Тернопільська область

«ПРОЗОРИЙ ОФІС» У СІЛЬРАДІ
У Тернопільскій області заплановано відкрити п’ять ЦНАПів у форматі «Прозорий офіс. Перший відкрився у Великогаївській ОТГ. Створення таких центрів відбувається відповідно до програми Міністерства
соціальної політики України. На облаштування ЦНАПу спрямовано майже 2 млн грн: 160 тис. грн – власні
кошти громади, 840 тис. грн – субвенція з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ та 1 млн
грн – кошти Мінсоцполітики.
У ЦНАПі створено 13 робочих місць. Тут надаватимуться 130 адміністративних та соціальних послуг.
Центр облаштовано на першому поверсі адмінбудинку Великогаївської сільської ради.
Великогаївська сільська ОТГ Голова: Кохман Олег Андрійович
вул. Галицька, 47, с. Великі Гаї, Тернопільська обл., 47722
(352) 490-098 04394875@mail.gov.ua
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Лиманська ОТГ. Донецька область

МОБІЛЬНИЙ КЕЙС ДЛЯ ЦНАПУ
ЦНАП у Лиманській громаді отримав мобільний кейс для віддаленої роботи Центру. Така послуга запроваджена для обслуговування людей похилого віку та з особливими потребами. Мобільний адміністратор надає 112 видів послуг.
В середньому «мобільне» обслуговування триває 20 хвилин.
Лиманська міська ОТГ Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Фрунзе, 46, м. Красний Лиман, Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82 rada@krliman.gov.ua

Чмирівська ОТГ. Луганська область

ID-ПАСПОРТ МОЖНА ОТРИМАТИ У ГРОМАДІ
ЦНАП, який надає послуги жителям Чмирівської ОТГ, створено за кошти місцевого бюджету та проекту
міжнародної технічної допомоги. У приміщені проведено капітальний ремонт з врахуванням енергозбереження та облаштовано пандус. Для потреб Центру придбано обладнання, меблі, комп’ютери, сучасну
систему електронного адміністрування.
З грудня 2018 року у ЦНАПі працює сектор оформлення біометричних документів, де можна отримати
біометричний закордонний паспорт та паспорт громадянина України у формі ID-картки.
Для зручності жителів громади організовано одне віддалене робоче місце адміністратора.
Чмирівська сільська ОТГ Голова: Войтенко Сергій Онисимович
вул. Повітрянофлотська, 52А, с. Чмирівка, Луганська обл., 92740
(6461) 2-49-36 chmyrivska.rada@gmail.com
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
ТА КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДОЮ
м. Вінниця

СЕРВІС ДЛЯ ЯКІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН
У Вінниці запущено проект «Всі з I4C», спрямований на налагодження діалогу «влада-громада» та
залучення громадян до процесу прийняття рішень через використання інструменту е-демократії «I4C»
(Informer for citizens).
Цей проект покликаний зацікавити громадян використовувати інструменти електронної демократії через підвищення обізнаності та залучення нових цільових аудиторій.
В рамках ініціативи планується використовувати популярні онлайн-інструменти, зокрема інтеграція
бази Інформера з месенджерами WhatsApp, Telegram, Viber.
Проект реалізується за кошти міжнародної технічної допомоги.
Вінницька міська рада Голова: Моргунов Сергій Анатолійович
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
(432) 595-363 vinrada@vmr.gov.ua

Мереф’янська ОТГ. Харківська область

СТЕНДИ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДИ
З метою більш ефективного висвітлення життя Мереф’янської громади було виготовлено та встановлено на території ОТГ 14 інформаційних стендів.
На інформаційних табло можна ознайомитись із правилами благоустрою, оголошеннями виконкому
Мереф’янської міської ради, а також розмістити власні оголошення.
Всього у громаді буде встановлено 36 стендів.
Мереф’янська міська ОТГ Голова: Сітов Веніамін Іванович
вул. Дніпропетровська, 213, м. Мерефа, Харківська обл., 62472
(57) 748-46-45 merefa-gor@ukr.net
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Сновська ОТГ. Чернігівська область

ГРОМАДСЬКА ДУМКА ВИВЧАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ SMS
Для проведення опитування жителів щодо різноманітних питань життєдіяльності громади рада ОТГ
затвердила «Положення про порядок з’ясування громадської думки за допомогою телекомунікаційних
технологій — СМС-повідомлення». Для цього рада укладатиме договір із мобільним оператором, а мешканці зможуть писати повідомлення до 160 символів латиницею чи 70 символів кирилицею.
У Положенні зазначено, що процес формування громадської думки має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, анонімності та гласності. Ніхто з громадян не може бути примушений
або обмежений в участі.
Процес опитування відбуватиметься наступним чином: рада публікує на сайтах чи в газетах оголошення про старт збору думок, потім збирає, аналізує та впродовж десяти днів публікує результати опитування.

Сновська міська ОТГ Голова: Медведьов Олександр Олександрович
вул. Банкова, 5, м. Сновськ, Чернігівська обл., 15200
(4654) 2-15-42 snovmr@ukr.net

м. Кремінна. Луганська область

НОВА ЗАЛА ДЛЯ РОБОТИ РАДИ
Для зали засідань Кремінської міської ради було придбано нові меблі та систему відкритого поіменного
голосування. Таке оновлення проведено в рамках проекту «Зміцнення громадської довіри» за кошти міжнародної технічної допомоги.
Було встановлено стаціонарну систему голосування «Віче», програмне забезпечення, систему відеотрансляцій засідань ради, а також придбано меблі, комп’ютери, телевізори на суму 566 тис.грн.
Всі жителі громади мають змогу слідкувати за сесіями ради. Для цього встановлено телевізор у приміщенні міської ради, а також у центрі міста працює світлодіодний екран, який транслює засідання ради в
онлайн режимі.
Кремінська міська рада Голова: Прокопенко Юрій Олексійович
пр. Дружби, 13, м. Кремінна, Луганська обл., 92900
(6454) 2-16-40 info@kremrada.gov.ua
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м.Біла Церква. Київська область

СТВОРЮЄТЬСЯ МУНІЦИПАЛЬНА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА «СПІЛЬНО»
Для створення можливості комунікації між владою та громадою у місті впроваджується муніципальна
соцмережа «Спільно». Ця інтернет-платформа має стати інтерактивним помічником активної громади та
дасть змогу максимально об’єднати всі міські інструменти демократії на одному електронному ресурсі.
Розробником мережі є громадська організація, з якою Білоцерківська міська рада підписала меморандум. Після розробки платформи за рахунок грантових коштів громадська організація на безоплатній основі передасть міськраді онлайн-сервіс, який буде розміщено на офіційному веб-сайті ради. Соцмережа
запрацює у 2019 році.
Платформа передбачатиме можливість створення персональної сторінки будь-якого інституту громадянського суспільства, ведення власних блогів, інформування про свою діяльність тощо. Крім того, у організацій буде можливість оприлюднювати свої ініціативи, ідеї, проекти, пропозиції, знайти однодумців,
партнерів, волонтерів, спонсорів.
Білоцерківська міська рада Голова: Дикий Геннадій Анатолійович
вул. Ярослава Мудрого,15, м.Біла Церква, Київська обл., 09117
(456) 39-28-60, 39-21-59 bc_mvk@bc-rada.gov.ua

м. Кам’янець-Подільський. Хмельницька область

БРОШУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Брошуру-роз’яснення про громадський бюджет для дітей випустила місцева громадська організація за
фінансової підтримки міської ради в рамках конкурсу проектів, що проводився Департаментом соціального
захисту населення.
Видання містить 16 сторінок чітко структурованої у вигляді інфографіки інформації, яка спрямована на
аудиторію школярів і студентів. Головна мета - долучити більше молодих людей до генерації ідей впровадження справді важливих проектів через механізм громадського бюджету.
Кам’янець-Подільська міська рада Голова: Сімашкевич Михайло Євстафійович
майдан Відродження, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,32300
(3849) 5-16-50 vikonkom@kam-pod.gov.ua
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БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
Старобогородчанська ОТГ. Івано-Франківська область

ПОЛІЦЕЙСЬКА СТАНЦІЯ У ГРОМАДІ
У Старобогородчанській ОТГ відкрито поліцейську станцію, яка буде обслуговувати жителів п’яти сіл
громади. Облаштувано приміщення за кошти місцевого бюджету. Станція забезпечена технікою, камерами відеоспостереження та автомобілем.
Відтепер працівники поліції зможуть скоріше і якісніше надавати допомогу населенню, а також оперативно реагувати на виклики.
Старобогородчанська сільська ОТГ Голова: Здерка Ярослав Михайлович
вул. Івана Франка,1, с. Старі Богородчани, Івано-Франківська обл., 77712
(3471) 5-17-00 st_bogorodchany@i.ua

м.Олександрія. Кіровоградська область

МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
В Олександрії у 2017 році було створено комунальне підприємство «Муніципальна поліція». Організація допомагає правоохоронним органам забезпечувати у місті належний громадський порядок та попереджати адміністративні правопорушення.
Сьогодні на підприємстві працює 19 інспекторів. Вони здійснюють контроль за дотриманням правил благоустрою, земельного та природоохоронного законодавства, проводять онлайн-моніторинг території міста.
Успішну роботу муніципальної поліції демонструє ефективна боротьба зі стихійною торгівлею, попередження злочинів, забезпечення дотримання правил благоустрою та інше.
Олександрійська міська рада Голова: Цапюк Степан Кирилович
пр. Соборний, 59, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
(5235) 7-13-40 rada@olexrada.gov.ua
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Дунаєвецька ОТГ. Хмельницька область

СУЧАСНА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
З метою створення безпечного середовища для жителів громади у м. Дунаївці було встановлено сучасну систему відеонагляду, яка під’єднана до моніторів у черговій частині Дунаєвецького відділу поліції.
Відтепер за порядком у місті слідкують 19 камер, частина з них – інтелектуальні зі здатністю наближення та розпізнавання номерних знаків. Камери розташовані на всіх в’їздах-виїздах у місто, а також в місцях
найбільшої концентрації людей: біля ринку, навчальних закладів, пішохідних переходів тощо.
Такі заходи допомагатимуть поліцейським оперативно реагувати на правопорушення та підтримувати
порядок у місті.
Дунаєвецька міська ОТГ Голова: Заяць Веліна Владиславівна
вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці, Хмельницька обл., 32400
(3858) 3-12-95, 3-16-94 dunorg@i.ua

Ленковецька ОТГ. Хмельницька область

ПОЖЕЖНА ОХОРОНА СІЛ ГРОМАДИ
У с. Чотирбоки Ленковецької ОТГ до чергування приступив новий підрозділ місцевої пожежної команди. Це дозволить скоротити час прибуття допомоги вдвічі, адже пожежники обслуговуватимуть 17 навколишніх сіл.
Для забезпечення роботи підрозділу у короткий термін було обладнано повноцінний рятувальний пост:
гараж-стоянка на два виїзди, зручні кімнати відпочинку, їдальня, санвузол і побутові кімнати. Також підрозділ забезпечено новим пожежним автомобілем, трактором, сучасним пожежно-рятувальним обладнанням та захисним одягом.
Це вже 91 підрозділ місцевої пожежної охорони на Хмельниччині.
Ленковецька сільска ОТГ Голова: Криворчук Юрій Петрович
вул. Коськовецька, 55, с. Ленківці, Хмельницька обл., 30443
(3840) 2-03-56 lenkovecka-rada@ukr.net

41

Компаніївська ОТГ. Кіровоградська область

ПРОЕКТ «БЕЗПЕЧНЕ СЕЛИЩЕ»
В рамках проекту «Безпечне селище» у Компаніївці встановлено 14 камер відеоспостереження. Відеонагляд організовано в місцях з підвищеною небезпекою – на в’їздах-виїздах з селища, перехрестях, а
також місцях масового скупчення громадян. Зйомка ведеться цілодобово, відео автоматично записується
та зберігається на сервері, який розташований у Компаніївському відділенні поліції.
З місцевого і районного бюджетів на встановлення камер було виділено 200 тис.грн.
Компаніївська селищна ОТГ Голова: Маслюков Олександр Андрійович
вул. Садова, 95, смт Компаніївка, Кіровоградська обл., 28400
(5240) 2-01-97 kompselrada@meta.ua

Чмирівська ОТГ. Луганська область

ПОЛІЦЕЙСЬКА СТАНЦІЯ ОБСЛУГОВУЄ СЕЛА
У Чмирівській ОТГ працює поліцейська станція, яка обслуговує вісім сіл, що входять до ОТГ. Дільничні
офіцери надають консультації та правову допомогу жителям громади. Також вони можуть швидко зреагувати на правопорушення у населених пунктах.
Станція обладнана за кошти місцевого бюджету та проекту міжнародної технічної допомоги. У двох кабінетах, які розміщені в одній будівлі з ЦНАП, зроблено сучасний ремонт, а робочі місця для поліцейських
оснащені необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою тощо.
Чмирівська сільська ОТГ Голова: Войтенко Сергій Онисимович
вул. Повітрянофлотська, 52А, с. Чмирівка, Луганська обл., 92740
(6461) 2-49-36 chmyrivska.rada@gmail.com
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Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад

Вертіївська ОТГ. Чернігівська область

ГРОМАДА ТУРБУЄТЬСЯ ПРО ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ
Вертіївська громада придбала вісім інфрачервоних камер відеонагляду та встановила їх на стовпах
освітлення. Система відеонагляду у тестовому режимі під’єднана до моніторів у сільській раді. Камери
дозволяють отримувати чітке зображення навіть в умовах повної темряви. Для цього з місцевого бюджету
було виділено 93 тис.грн.
У 2019 році планується закупити ще більше двох десятків камер і встановити у всіх населених пунктах
ОТГ. Також у наступному році очікується відкриття поліцейської дільниці в Вертіївці.
Вертіївська сільська ОТГ Голова: Мороз Ігор Григорович
вул. Миру, 126, с. Вертіївка, Чернігівська обл.,16624
(4631) 6-81-35 vertievka_rada2@ukr.net

Авангардівська ОТГ. Одеська область

БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН
На території Авангардівської громади розпочалося будівництво Центру безпеки громадян, де будуть знаходитися пожежна охорона, станція швидкої медичної допомоги і кабінет дільничного офіцера поліції. Вартість проекту складає майже 12 млн грн. З державного бюджету виділено 3,5 млн грн, решта – місцеві кошти.
У двоповерховому Центрі площею майже 500 кв.м також передбачена єдина диспетчерська служба,
яка буде координувати роботу пожежно-рятувального підрозділу, адресувати виклики поліції, медичній
допомозі. Центр буде укомплектований технікою і рятувальними автомобілями.
Роботи планується завершити до 30 березня 2019 року.
Авангардівська селищна ОТГ Голова: Хрустовський Сергій Григорович
вул. Добрянського, 26, смт Авангард, Одеська обл., 67806
(48) 707-15-70 avangard_xryst@meta.ua
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Красилівська ОТГ. Хмельницька область

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
У Красилівській ОТГ встановлено перші 28 камер, які дають змогу контролювати ситуацію на в’їздах в
місто та у найбільш людних місцях. Система відеосопостереження підключена до моніторів у міському
відділку поліції та у міській раді.
Кошти на встановлення системи було виділено з місцевого бюджету: закуплено сервер і камери. Громада планує придбати обладнання, щоб забезпечити повноцінне функціонування безпекової системи на
всій своїй території, включаючи школи.
Красилівська міська ОТГ Голова: Островська Ніла Василівна
пл. Незалежності, 2, м. Красилів, Хмельницька обл., 31000
(3855) 4-29-86 krasyliv_rada@ukr.net

Славська ОТГ. Львівська область

ГРОМАДА ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ПОЛІЕТИЛЕНУ
Сесія Славської селищної ради прийняла рішення з рекомендаціями місцевим жителям відмовитися
від використання поліетиленових пакетів.
Депутати закликали жителів подбати про довкілля та рекомендували замінити поліетиленові пакети
паперовими або тканинними торбинками. Також селищна рада схвалила звернення до Верховної Ради
України щодо внесення змін у законодавство для заборони використання поліетиленових пакетів.
Крім того, планується провести інформаційну кампанію з метою популяризації ідеї відмови від використання поліетиленових пакетів як чинника екологічної безпеки громади.
Славська селищна ОТГ Голова: Бега Володимир Миронович
вул. Івасюка,10, смт Славське, Львівська обл., 82660
(3251) 4-21-62, 4-22-98 slavske_rada@ukr.net
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