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КНИГА УСПІХІВ
Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад
2018 рік, м.Київ
Видання є збіркою історій успіхів громад, які стали результатом реформ з децентралізації
повноважень і фінансів, об’єднання територіальних громад, та ілюструють механізми ефективного
використання місцевих бюджетів і залучення ресурсів для розвитку інфраструктури.
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.
Видання «Книга успіхів» доступне на сайті АМУ у розділі «БІБЛІОТЕКА»: h=ps://www.auc.org.ua/
library, а більше історій успіху - у розділі «УСПІХИ»: h=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
У цьому випуску Книги успіхів ми публікуємо більше 80 історій, які демонструють позитивний
вплив децентралізації на життя громад.
Отримавши завдяки реформам нові повноваження та ресурси, органи місцевого самоврядування мають можливість спрямовувати збільшені бюджети на покращення комфорту та підвищення
якості життя у громадах. Важливо, що зміни на краще спостерігаються практично в усіх сферах –
від освіти та охорони здоров’я до ЖКГ. Громади вкладають кошти у соціальні проекти, благоустрій
та громадську безпеку, підвищується ефективність місцевого самоврядування, покращується доступність публічних послуг, завдяки проектам енергозбереження економляться ресурси. Хочу звернути увагу, що нагальним питанням стає місцевий економічний розвиток, адже ресурси громади
потрібно розумно використовувати та примножувати, створювати привабливі для інвесторів умови, сприяти підприємництву.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на Дні діалогу з владою, який АМУ провела у Тернополі 24 вересня 2018 року, наголосив, що реформу децентралізації буде продовжено, і переданий
на місця ресурс треба конвертувати в нову якість життя людей.
Тому традиційно хочу висловити сподівання, що зібрані Асоціацією міст України історії успіхів
надихнуть органи місцевого самоврядування на подальшу плідну роботу задля створення дійсно
європейських умов життя у своїх громадах.
Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації міст України,
кандидат наук з державного управління
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Лиманська ОТГ. Одеська область

ГРОМАДА НАРОЩУЄ ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Лиманська ОТГ утворилася на початку 2018 року і об’єднала чотири села - Лиман, Новоселиця, Трапівка та Зарічне. Завдяки фінансовій децентралізації бюджет ОТГ складає 28,5 млн грн. Близько 6 млн
грн - це власні надходження, більша частина з яких - це плата за землю. Бюджет громади наповнюється за рахунок діяльності фермерських господарств, хлібопекарень, а також функціонування бази
відпочинку на курорті «Катранка». Для розвитку цієї рекреаційної зони громада планує збудувати
дорогу, проект вже замовлено.
Протягом літа в ОТГ зроблено ремонт двох шкіл в Лимані і Трапівці, капітально відремонтовано садок в
Новоселиці, а також облаштовано адміністративне приміщення Лиманської громади, яке об’єднує в собі
Будинок культури, бібліотеку і музичну школу.
Великим успіхом громади є перехід всіх комунальних підприємств на альтернативне паливо - пелети.
Щоб вирішити проблему нестачі кадрів, вирішено підготувати житло для медиків і педагогів.
Лиманська сільська ОТГ Голова: Резніченко Василь Іванович
вул. Героїв України, 47 а, с. Лиман, Одеська обл., 68141
(4844) 9-42-19 of.liman@meta.ua
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Баранинська ОТГ. Закарпатська область

НОВИЙ БЮДЖЕТ СПРИЯЄ РОЗВИТКУ СІЛ
У поточному фінансовому році доходи бюджету Баранинської ОТГ сягнуть більше 70 млн грн, з них майже 30 млн грн складатимуть видатки на оновлення соціальної сфери усіх сіл ОТГ. Вже проведено капітальні
ремонти приміщень шкіл у селах Ярок, Холмець, Великі Лази: закуплено нове кухонне обладнання, дитячі
ліжка, інвентар для перших класів «Нової Української Школи» та інвентар для ряду освітніх навчальних закладів сіл громади, відкрито додаткову групу в дитячому садку с. Великі Лази, придбано та встановлено
кілька дитячих майданчиків.
За вісім місяців існування ОТГ прокладено 2.5 км асфальту, відремонтовано частину дороги обласного
значення, здійснено поточні ремонти деяких вулиць, а також проїздів загальною протяжністю майже 4 км.
Баранинська сільська ОТГ Голова: Марусяк Юрій Іванович
вул. Центральна, 42, с. Баранинці , Закарпатська обл., 89425
(3127) 3-42-44 barsilrada@gmail.com

Глобинська ОТГ. Полтавська область

БЮДЖЕТ УЧАСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Другий рік у Глобинській ОТГ діє Програма муніципальної підтримки ініціатив громадян «Громадський
бюджет». Цьогоріч перемогу у конкурсі отримали 10 проектів.
Першим було реалізовано проект з благоустрою та впорядкування території скверу в селі Опришки.
Ініціативна група жителів розробила та реалізувала проект «Придбання альтанки для сільського скверу в
с. Опришки». Вартість ініціативи склала 34,5 тис.грн, з яких 4,5 тис.грн зібрали селяни, а 30 тис.грн було
виділено з міського бюджету. Інші проекти будуть реалізовані після сплати коштів ініціаторами, а проекти
з влаштування дитячих майданчиків – після проведення тендерів.
Минулого року за рахунок громадського бюджету було реалізовано 9 ініціатив загальною вартістю
майже 300 тис.грн.
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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Краснопільська ОТГ. Сумська область

ГРОМАДА ЗБІЛЬШУЄ ДОХОДИ ТА ЗАЛУЧАЄ ІНВЕСТИЦІЇ
Доходи Краснопільської ОТГ у порівнянні з минулорічним бюджетом зросли у 3,6 рази, з 32 млн грн у
2017 році до 119 млн грн у 2018 році.
Цих коштів достатньо для забезпечення фінансування поточних витрат громади, розвитку інфраструктури та будівництва нових об’єктів.
Також у громаді наполегливо працюють над розвитком її інвестиційної привабливості та місцевого підприємництва, вже створено та оприлюднено онлайн карту інвестиційних пропозицій.
Краснопільська сільська ОТГ Голова: Романенко Катерина Миколаївна
вул. Центральна,16, с. Краснопілка, Вінницька обл., 23733
(4334) 5-12-61 kras.gromada@ukr.net

Шполянська ОТГ. Черкаська обл

ГРОМАДА ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК УТРИМУЄ БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ
До об’єднання бюджет міста Шпола та навколишніх сіл становив близько 27 млн грн. Після об’єднання
спільний бюджет ОТГ зріс до 116 млн грн, з яких 56 млн грн - це власні надходження.
ОТГ взяла на свій баланс всю медицину району з метою збереження та розвитку мережі, а також позашкілля міста й Шполянського району. Загалом за рахунок громади утримуються 24 бюджетні установи,
з них - 6 шкіл, 4 дитячі садки, 5 позашкільних установ, 3 спортивні школи та 3 заклади культури.
У 2018 році громада отримала перевиконання бюджету в сумі 20 млн грн. Додатковий ресурс планується спрямувати на розвиток інфраструктури сільських населених пунктів та міста – будівництво доріг,
реконструкцію мережі вуличного освітлення, парків, скверів, дитячих майданчиків тощо.
Шполянська міська ОТГ Голова: Кравченко Сергій Володимирович
вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаська обл., 20600
(4741) 5-25-75 shpola-rada@ukr.net
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Миколаївська ОТГ. Донецька область

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ НАПОВНЮЮТЬ ПОДАТКИ
Миколаївська ОТГ утворилася у 2016 році і налічує понад 17 тис. жителів. Прогнозована дохідна частина бюджету громади на 2018 рік складає 110 млн грн. Для порівняння, у 2016 році, до об’єднання, дохідна
частина бюджету Миколаївки становила 15 млн грн.
Містоутворюючим підприємством є Слов’янська ТЕС. Тому після об’єднання громада отримала значний
фінансовий ресурс, а податок на доходи фізичних осіб, 60% якого з моменту створення ОТГ залишається
в місцевому бюджеті, є основним джерелом наповнення бюджету громади.
Крім фінансових надходжень від ТЕС, дохідна частина бюджету зросла за рахунок приєднання двох
сільських громад. На їх території підприємницьку діяльність здійснюють кілька фермерських господарств,
які теж наповнюють бюджет ОТГ.
Громада успішно ремонтує дороги, модернізує школи та лікарні, відбудовує будинки, відкриває центри
безпеки, впроваджує соціальні проекти.
Миколаївська міська ОТГ Голова: Цикунова Олена Миколаївна
площа Енергетиків, 2/14, м. Миколаївка, Донецька обл, 84182
(6262) 4-24-56 sovet@mykolaivka-rada.gov.ua

Ушомирська ОТГ. Житомирська область

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ ЗА ДВА РОКИ ЗБІЛЬШИВСЯ В 11 РАЗІВ
Сумарний бюджет сіл до об’єднання складав 6,5 млн грн, у 2018 році, після створення ОТГ, - 73 млн грн.
Понад половина з них - власні надходження громади. Найбільшими наповнювачами бюджету громади є
Коростенський щебзавод, лісомисливське господарство, комбінат будівельних матеріалів.
На території громади почали будуватися дитячі садочки, ремонтуватись школи, ФАПи, дороги, спортивні майданчики зі штучним покриттям.
Ушомирська сільська ОТГ Голова: Мала Людмила Рафаїлівна
вул. Березюка, 15, с. Ушомир, Житомирська обл., 11571
(4142) 6-92-42 ushomirsrada@ukr.net
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Брошнів-Осадська ОТГ. Івано-Франківська область

МІСЦЕВІ ПІДПРИЄМСТВА ФОРМУЮТЬ БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
Брошнів-Осадська ОТГ демонструє чималі досягнення у нових бюджетних умовах і є однією із найперспективніших об’єднаних громад Прикарпаття. Бюджет громади на 2018 рік становить приблизно 52 млн грн.
Освітня субвенція – 15 млн грн, медична – 7 млн грн, решта – власні надходження від сплати податків
місцевими підприємствами. Прогнозований ПДФО на 2018 рік – 16 млн грн.
За рахунок місцевого бюджету в громаді розвиваються медична та освітня сфери, розбудовується інфраструктура, створюються комфортні умови для життя мешканців громади.
Брошнів-Осадська селищна ОТГ Голова: Іванів Назарій Іванович
вул. 22 січня, 85, смт Брошнів-Осада, Івано-Франківська область, 77611
(3474) 4-63-89 broshniv-osada@ukr.net

Заводська ОТГ. Тернопільська область

ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ ГРОМАДИ ЗРОСТАЮТЬ
Після об’єднання громада отримала чимало можливостей, зокрема, фінансових. Завдяки цьому у селах
ОТГ модернізуються садки та школи, проводиться капітальний ремонт доріг і тротуарів, освітлюються
вулиці, будуються нові дитячі та спортивні майданчики.
Найбільш значними позиціями в структурі власних доходів бюджету Заводської ОТГ є: податок з доходів фізичних осіб (69% власних доходів бюджету – переважно надходять лише від цукрового заводу
та сільськогосподарського підприємства – найбільших роботодавців в громаді), акцизний збір (близько
11%), плата за землю (близько 10%), єдиний податок (близько 9%).
Важливими напрямками розвитку громади, куди спрямовуються значні кошти, є дві сфери: ремонт і
розбудова дорожньої інфраструктури та підвищення ефективної роботи систем водопостачання і водовідведення.
Заводська селищна ОТГ Голова: Павлінська Людмила Романівна
вул. Чарнецького, 7, смт Заводське, Тернопільська обл., 48523
(3552) 2-43-40 zavodskarada@gmail.com
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МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Михайло-Коцюбинська ОТГ. Чернігівська область

У ГРОМАДІ ПРАЦЮЄ
ВЕЛИКЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
На території Михайло-Коцюбинської ОТГ працює підприємство з виготовлення пластівців із зернових
культур і продуктів на їх основі. Інвестор вклав у реалізацію проекту 10,5 млн дол. США. Для Михайло-Коцюбинської громади завод стане основним бюджетоформуючим підприємством.
Агропромислова компанія, яка є власником заводу, налагодила локалізований повний цикл виробництва: від культивування вівса до отримання готової продукції. Це дозволяє контролювати та забезпечувати високу якість продукції. На підприємстві не використовують штучних наповнювачів, у рецептуру
входять лише високоякісні злаки, льон, горіхи і корисні фрукти. Також виробництво є безвідходним та
використовує технології, які не забруднюють повітря.
Завод повністю автоматизовано, планова кількість робочих місць становить близько 100. Виробнича
потужність підприємства - 1 млн кг на місяць.
Михайло-Коцюбинська селищна ОТГ Голова: Завальний Микола Васильович
вул. Шевченка, 50, смт Михайло-Коцюбинське, Чернігівська обл., 15552
(462) 68-15-50 mksrchrukr@ukr.net
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Степанецька ОТГ. Черкаська область

БРИКЕТИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГРОМАДИ ВИГОТОВЛЯЄ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Степанецька ОТГ заснувала комунальне підприємство «СТЕП-АГРОБУД», яке займається виробництвом паливних брикетів Pini-Kay. За кошти громади було встановлено лінію брикетування та проведено
всі підготовчі роботи до запуску виробництва.
Також громада придбала обладнання - трактор з дробаркою для переробки сировини, яка піде на виготовлення брикетів.
Степанецька сільська ОТГ Голова: Яременко Олександр Іванович
вул. Лісна, 4, с. Степанці, Черкаська обл., 19031
(4736) 9-64-24 473696416@ukr.net

Ланчинська ОТГ. Івано-Франківська область

СФОРМОВАНО МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА ЗАЛУЧЕНО ІНВЕСТОРА
У Ланчинській ОТГ напрацьовано модель місцевого економічного розвитку (МЕР), яка базується на
розвитку туризму та залученні зовнішніх інвестицій. Вже залучено іноземні інвестиції для встановлення сонячних батарей в обсязі 1 млн євро, у подальшому очікується ще 2,4 млн євро. Проект дозволить
генерувати «зелену» енергію та створить 12 робочих місць. Делятинська та Печеніжинська ОТГ спільно
реалізовують туристичний проект «Оглядова вежа». Також розпочато спільний проект всіх трьох громад
- туристичний маршрут (піший і велосипедний) - «Стежками опришків».
Ланчинська селищна ОТГ Голова: Попович Володимир Васильович
вул. Шкільна, 3, смт Ланчин, Івано-Франківська обл., 78455
(3475) 3-26-34 04354545@mail.gov.ua
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Рукшинська ОТГ. Чернівецька область

ПАСІЧНИКИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ У КООПЕРАТИВ
У громаді реалізується проект зі створення об’єднання пасічників, яким передбачено відкрити бізнес-центр та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Серед умов проекту - 25,5% вартості
співфінансує громада. Також ОТГ надає в оренду для функціонування структури приміщення колишньої
школи у Рукшині.
Мета ініціативи - об‘єднати бджолярів західного регіону України, налагодити систему переробки продукції пасік, покращити умови ведення сільгоспвиробництва у галузі. У рамках проекту кооператив отримає понад 25 тис. євро міжнародної технічної допомоги, а власне співфінансування бджолярів складе
майже 8 тис. євро.
У кооперативі будуть створені нові робочі місця, а бюджет ОТГ поповнять кошти від його діяльності.
Рукшинська сільська ОТГ Голова: Горбатюк Олег Васильович
вул. Головна, 42, с. Рукшин, Чернівецька обл., 60030
(3731) 4-22-10 rukschyn@gmail.com

м. Славута. Хмельницька область

СТВОРЕНО ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК
З метою промислового розвитку громади у місті Славута створено індустріальний парк площею 50 га,
який є важливим стратегічним об’єктом.
Для підвищення інвестиційної привабливості парку до нього будується дорога та передбачено землі під
майбутню житлову забудову. 50 га землі виділено для промислового виробництва й поза індустріальним
парком. Ці землі відносяться до категорії промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Території індустріального парку мають вигідне розташування - поруч знаходяться митниця, автодорога
регіонального значення, залізниця. Також є можливість підключення до комунікацій.
Славутська міська рада Голова: Сидор Василь Богданович
вул. Соборності, 7, м. Славута, Хмельницька обл., 30000
(3842) 7-11-66 sl_mvk@ukr.net
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Іванівська ОТГ. Вінницька область

ПОТУЖНИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС
СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
У селі Іванів відкривається сучасна свиноферма на 7 тис. голів. Підприємство має повний закритий
цикл виробництва з екологічними технологіями переробки відходів. Тут працює 20 робітників.
Реалізував проект місцевий фермер, інвестувавши 3 млн євро. Він придбав тварин в Данії. При будівництві було використано надсучасні швейцарські технології: кондиціонери, системи клімат-контролю, автоматичні резервуари для годування тощо. Також на підприємстві передбачено обладнання,
яке переробляє відходи на біогаз. Отриману енергію використовуватимуть на фермі для потреб виробництва.
Свинокомплекс є запорукою подальшого успішного розвитку громади на найближчі 10-15 років, і
навколо цього об’єкту буде можливість розвивати інші види бізнесу, завдяки чому створюватимуться нові
робочі місця.
Іванівська сільська ОТГ Голова: Кулик Михайло Леонтійович
вул. Свинаря, 17, с. Іванів, Вінницька обл., 22432
(4333) 3-73-71 ivaniv.rada@ukr.net
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
м. Хмельницький

МІСТО ЗАРОБЛЯЄ НА ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ЗІ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ
За п’ять місяців 2018 року Хмельницький заробив на виробництві електроенергії зі звалищного газу 170
тис. грн. На міському полігоні твердих побутових відходів діє комплекс з дегазації. Електрична енергія,
отримана внаслідок спалювання видобутого біогазу, продається за «зеленим» тарифом. 13% з продажу
підприємство сплачує на спецрахунок КП «Спецкомунтранс». За попередніми підрахунками, Хмельницький отримуватиме завдяки виробництву електроенергії зі звалищного газу 2-2,5 млн грн у рік. Дегазація
міського сміттєзвалища Хмельницького є одним із компонентів програми «Розумне довкілля».
Хмельницька міська рада Голова: Симчишин Олександр Сергійович
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000
(382) 765-005 rada@khm.gov.ua

Старокозацька ОТГ. Одеська область

ІНВЕСТОР ЗБУДУЄ ВІТРОВУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ
На території Старокозацької ОТГ інвестор розпочинає будівництво вітроелектростанції потужністю 100
МВт. Орієнтовна сума інвестицій - 250 млн євро. Об’єкт розрахований на 30 вітрогенераторів, які будуть
встановлені на площі 3,2 га.
Інвестор планує створити близько 40 робочих місць. Також функціонування станції значно збільшить
надходження податків до бюджету громади. Завершити будівництво планується до 2020 року.
Старокозацька сільська ОТГ Голова: Бойко Вадим Валерійович
вул. Соборна, 34, с. Старокозаче, Одеська обл., 67730
(4849) 5-01-42 straw7771@gmail.com
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Сергіївська ОТГ. Полтавська область

ШКОЛИ ОПАЛЮВАТИМУТЬСЯ ДРОВАМИ ЗАМІСТЬ ГАЗУ
Сергіївська ОТГ перевела всі навчальні заклади на твердопаливне опалення. Це дозволяє зекономити
майже 1,5 млн грн на рік. Також в усіх навчальних закладах були замінені вікна.
Для полегшення заготівлі дров громада планує придбати спеціальне обладнання за 1 млн грн - трактор,
кущоріз та подрібнювач гілок. З них 500 тис грн ОТГ виграла у конкурсі Полтавської обласної ради, а 500
тис грн буде виділено з міського бюджету.
Сергіївська сільська ОТГ Голова: Лідовий Ігор Григорович
с.Сергіївка, Полтавська обл., 37332
(535) 454-131 krasnoznamenka@meta.ua

Щирецька ОТГ. Львівська область

ПРАЦЮЄ ПОТУЖНА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
У Щирецькій ОТГ працює сонячна електростанція «Щирець-1» потужністю 2 мВт. Реалізацію проекту у
2017 році розпочало компанія, яка вклала 2 млн євро інвестицій. Для облаштування СЕС було використано
сонячні панелі, інвертори та комплектну трансформаторну підстанцію українського виробника. Запланована орієнтовна кількість вироблення електроенергії в рік – 2 169 000 кВт/год.
Нова сонячна електростанція створює багато можливостей для розвитку громади та всієї області. Зокрема, вона сприятиме зменшенню використання вуглеводневих енергоносіїв при виробництві електричної енергії та стане елементом потужного комплексу сонячних електростанцій.
Щирецька селищна ОТГ Голова: Василишин Олег Пахомович
площа Ринок, 8, смт Щирець, Львівська обл., 81160
(3230) 6-71-05 shchyrecrada@gmail.com
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м. Звенигородка. Черкаська область

«АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЕРЕВО» У ЦЕНТРІ МІСТА
На центральній площі міста встановлено «дерево» для зарядки мобільних гаджетів, яке працює від
енергії сонця. Проект «Альтернативне дерево» реалізовано за кошти міського бюджету в рамках програми «Бюджет участі-2017».
Конструкція з сонячними панелями забезпечує безкоштовну зарядку мобільних пристроїв, планшетів,
ноутбуків. Біля підніжжя «сонячного» дерева облаштовано зручну лавку.
Звенигородська міська рада Голова: Саєнко Олександр Якович
просп. Шевченка, 63, м. Звенигородка Черкаська обл., 20200
(4740) 2-20-60 zvenmiskrada@ukr.net

м. Гола Пристань. Херсонська область

ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОГРАМУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
З метою оптимізації системи опалення в багатоквартирних будинках у Голій Пристані затверджено
Програму децентралізації теплопостачання. Були проведені розрахунки витрат на послуги теплопостачання, які показали неефективність подальшого централізованого опалення квартир.
Програма дасть можливість відключити від централізованої системи теплозабезпечення окремих споживачів та допомогти їм облаштувати індивідуальне опалення. Для цього протягом 2018-2022 рр. з міського бюджету буде виділено 310 тис.грн.
Голопристанська міська рада Голова: Бабич Олександр Володимирович
вул. 1 Травня, 14, м. Гола Пристань, Херсонська обл, 75600
(5539) 2-12-77 vykonkom@golapristan-mrada.gov.ua
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Розвадівська ОТГ. Львівська область

У ГРОМАДІ БУДЕ ВІТРОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Німецько-польське підприємство планує збудувати вітрову електростанцію у Розвадові. Для будівництва станції рада громади виділила земельну ділянку, яка непридатна для іншого використання. Також
поруч знаходяться великі промислові підприємства, що дозволить швидко налагодити всі інженерні комунікації.
На громадських слуханнях було підтримано будівництво станції, адже така інвестиція приноситиме
стабільний дохід у бюджет ОТГ.
Розвадівська сільська ОТГ Голова: Сидор Роман Ярославович
вул. Біласа та Данилишина, 18А, с. Розвадів, Львівська обл., 81634
(3241) 5-15-98 04371555@mail.gov.ua rozvadivotg@ukr.net

смт Любашівка. Одеська область

СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ НАПОВНЮВАТИМЕ
БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
У Селищі Любашівка інвестор планує вкласти у будівництво станції 14 млн дол.США. Під розміщення
сонячної установки місцева влада погодилася виділити 20 га землі поблизу підстанції РЕС у самому селищі. Громадські слухання вже відбулися, тепер проект має пройти містобудівну раду і уточнення меж
землевідводу.
Будівництво станції принесе 1 млн грн щороку у вигляді податків у бюджет громади. Також це дасть
можливість створити 10-12 робочих місць з конкурентною заробітною платою.
Любашівська селищна рада Голова: Павлов Геннадій Анатолійович
вул. Володимира Князя, 84, смт Любашівка, Одеська обл., 66502
(4864) 2-25-40 luba.rada@ukr.net
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
м. Вінниця

МІСТО ПЕРЕХОДИТЬ
НА ПІДЗЕМНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ СМІТТЯ
Новий тип контейнерів для твердих побутових відходів розміщено на вулиці Льва Толстого. Всього
встановлено шість підземних баків, основна частина яких знаходиться під землею, призначених для роздільного збирання сміття, окремо для сухих і вологих відходів. Отже, перед тим, як викидати сміття його
потрібно сортувати і потім обрати правильний контейнер. Для того, щоб скористатися такими контейнерами, потрібно всього лише натиснути на педаль і закинути сміття вниз.
«Такі баки популярні у всьому світі, вони вирішують чимало проблем для міста. Немає неприємного
запаху, сміття не розноситься довкола. Це відчутні переваги порівняно із звичайними баками з погляду
покращення санітарних стандартів та естетики міського середовища», – зазначав Вінницький міський
голова Сергій Моргунов.
Надалі планується встановити підземні контейнери для ТПВ і у інших районах міста.
Вінницька міська рада Голова: Моргунов Сергій Анатолійович
вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100
(432) 595-363 vinrada@vmr.gov.ua
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Привільненська ОТГ. Рівненська область

РОЗПОЧАТО РЕМОНТ ДОРІГ
Дороги Привільненської ОТГ вже давно потребували капітального ремонту. Кошти на це з’явилися після
об’єднання громади. Наприкінці серпня 2018 року розпочато ремонт доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади.
Загальна вартість робіт складає 2,6 млн грн. Ремонт проводиться на умовах співфінансування:
1,1 млн грн - кошти місцевого бюджету громади, інша частина - 1,5 млн грн - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг.
Привільненська сільська ОТГ Голова: Момотюк Юрій Вікторович
вул.Грушевського, 4, с. Привільне, Рівненська обл., 35622
(3656) 5-41-10 pryvilne01@ukr.net

Шполянська ОТГ. Черкаська область

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ ТА НОВИХ ТРОТУАРІВ
Шполянська громада тримає першість у темпах капітального ремонту доріг на Черкащині. За результатами трьох з половиною місяців дорожнього будівельного сезону в адмінцентрі громади було заасфальтовано 10 міських вулиць та найбільше перехрестя міста, з площею дорожнього покриття 24 727 м2. На
ремонт доріг із міського бюджету було спрямовано 13,3 млн грн. Загалом поточний ремонт зроблено на
34 вулицях міста та сіл громади.
Також у Шполі триває капітальний ремонт тротуарів. На ці роботи з міського бюджету виділено близько
650 тис.грн. До співфінансування долучилися й місцеві підприємці. Зокрема, було зроблено пішохідний
тротуар вартістю 377,2 тис.грн на центральній вулиці міста, де розташовані державні установи, магазини
та заклади обслуговування населення.
Шполянська міська ОТГ Голова: Кравченко Сергій Володимирович
вул. Лозуватська, 59, м. Шпола, Черкаська обл., 20600
(4741) 5-25-75 shpola-rada@ukr.net
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Ходорівська ОТГ. Львівська область

РЕАЛІЗОВАНО МІКРОПРОЕКТ З ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
У Ходорівській ОТГ в селі Демидів завершено роботи з реалізації мікропроекту «Влаштування вуличного освітлення». Було змонтовано 3,74 км лінії електропередач та встановлено 36 LED світильників.
Загальна вартість проекту склала 289,31 тис.грн. Громада витратила на це 86,31 тис.грн з місцевого бюджету, частину було профінансовано з бюджету області, а також надійшла спонсорська допомога. Жителі
села Демидів активно долучилися до реалізації проекту, адже однією із обов’язкових умов проведення
конкурсу мікропроектів є співфінансування громади.
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

м. Козятин. Вінницька область

БУДУЄТЬСЯ ПОТУЖНА СМІТТЄСОРТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ
У 2017 році у місті почалася реалізація проекту «Нове будівництво сміттєсортувальної лінії м. Козятин
на полігоні твердих побутових відходів» вартістю 14 млн грн. На реалізацію проекту за рахунок місцевого
бюджету протягом двох років було витрачено майже 8,2 млн грн.
Нова сміттєсортувальна лінія прийматиме на переробку побутові відходи міста та населених пунктів
району. Її планова потужність - 100 тис. тонн сміття у рік. Будівельна готовність сміттєсортувального комплексу складає 70% Вже закладено фундамент комплексу і місце для транспортувальної стрічки, збудовано
трансформаторну підстанцію та нову лінію енергоощадного освітлення.
В рамках програми поводження з ТПВ з місцевого і обласного бюджетів виділено кошти на придбання
сміттєвоза. Також придбано 104 євроконтейнери для збору сміття.
Козятинська міська рада Голова: Пузир Олександр Дмитрович
вул. Героїв Майдану, 20, м.Козятин, Вінницька область, 22100
(4342) 2-01-05 rada@kozyatyn.net
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Новолатівська ОТГ. Дніпропетровська область

РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ ВОДОГІН У СЕЛАХ ГРОМАДИ
У 2017 році у Новолатівській сільській ОТГ стартувала реконструкція водопроводу до сіл Інгулець та
Новолатівка. У 2018 році розпочалося укладання труб на вулицях сіл. Відтепер близько півтори тисячі
жителів громади мають якісну воду.
Кошти на оновлення водопровідної мережі виділено з місцевого та обласного бюджетів. Загалом замінено понад 7 км водогону. Там, де оновлюються труби, виконується ремонт доріг.
Новолатівська сільська ОТГ Голова: Зубрій Олександр Олександрович
вул. Шкільна, 7-А , с. Новолатівка, Дніпропетровська обл., 53711
(5657) 2-83-23, 2-83-31 novolat@ukr.net

Шишацька ОТГ. Полтавська область

НОВИЙ ПОЛІГОН ДЛЯ ТПВ
Понад рік тривало будівництво полігону для ТПВ у смт Шишаки. Його було вирішено створити з метою
ліквідації в населених пунктах громади стихійних сміттєзвалищ.
На початку вересня полігон було введено в експлуатацію. Сюди вивозитимуть сміття з територій 11
старостинських округів, до яких входять понад 60 населених пунктів.
Облаштувати полігон вдалося за гроші субвенції на розвиток інфраструктури та за власні кошти громади. Також було придбано понад 700 контейнерів для сміття, які будуть розміщені в усіх населених пунктах
ОТГ. Вивантаження сміття на полігон буде платним. Триває робота з укладання договорів з населенням на
вивезення відходів.
Шишацька селищна ОТГ Голова: Тутка Олександр Іванович
вул. Корніліча, 5, смт Шишаки, Полтавська обл., 38000
(5352) 9-14-53, 9-13-64 shishaky_s_rada@ukr.net
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м. Миколаїв

У ВСІХ ШКОЛАХ ЗАПРОВАДЖЕНО РОЗДІЛЬНИЙ ЗБІР ТПВ
В рамках проекту щодо запровадження системи роздільного збирання сміття у Миколаєві всі середні
навчальні заклади міста отримали контейнери для збирання тетрапак-упаковок. Нині у школах встановлено 170 контейнерів, куди діти збирають використані пакети з-під молока та соків. У кожному закладі
діють еко-патрулі у складі активних учнів, які слідкують за процесом.
Здаючи сміття як вторсировину, школярі отримують дохід. Кошти надходять безпосередньо на рахунок
школи, а потім учнівське самоврядування вирішує, що буде придбано за ці гроші. Іншим мотиваційним
чинником для молоді є формування еко-рейтингу «Школа року», переможці якого отримують призи.
Вторинну сировину у місті приймають комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс», а також кілька приватних компаній. В рамках впровадження системи роздільного збирання сміття укладено тристоронні угоди між навчальними закладами міста, управлінням освіти міської ради та власне підрядною
організацією.
Наступний етап реалізації проекту – це введення роздільного збору сміття в дитячих садах і медичних
установах. До 2020 року планується охопити всі комунальні установи Миколаєва.
Миколаївська міська рада Голова: Сєнкевич Олександр Федорович
вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54001
(512) 372-521 mer@nikgor.mk.ua

м. Буча. Київська область

СТАНЦІЯ ОЧИЩЕННЯ І ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ
Проблема постачання якісної води залишається одною із ключових проблем багатьох регіонів. Для вирішення цієї проблеми у Бучі збудовано станцію очищення і знезалізнення води, яка забезпечить жителів
міста якісним водопостачанням приблизно на 80 відсотків.
Аналогів станції в регіоні немає, її обсяг споживання – 4,2 тис.м3/добу.
На реалізацію проекту з міського бюджету було витрачено майже 12,5 млн грн.
Бучанська міська рада Голова: Федорук Анатолій Петрович
вул. Енергетиків 12, м. Буча, Київська обл., 08292
(4597) 2-96-05, 4-86-90 bucharada@ukr.net
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
м. Кропивницький. Кіровоградська область

ОНОВЛЕНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
Відкрито міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня. Ремонт тут не проводився понад 30 років, але завдяки децентралізації з міського бюджету на модернізацію пологового
будинку та благоустрій території протягом трьох років було виділено майже 12 млн грн.
Було відремонтовано відділення консервативної гінекології та консультативно-поліклінічне відділення з
ліжками денного перебування. У перинатальному центрі обладнано 7 пологових залів, придбано сучасне
медичне обладнання, у тому числі апарат ультразвукової діагностики, апарати штучної вентиляції легенів
для дорослих та новонароджених, концентратори кисню, монітори стану пацієнтів, пересувний рентгенологічний апарат для новонароджених та інше.
Кропивницька міська рада Голова: Райкович Андрій Павлович
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25006
(522) 240-824 kmvk@krmr.gov.ua

Гірсівська ОТГ. Запорізька область

КАПІТАЛЬНО ВІДРЕМОНТОВАНИЙ ФАП
За рахунок коштів з місцевого бюджету та обласної субвенції на розвиток інфраструктури Гірсівська
ОТГ капітально відремонтувала фельдшерсько-акушерський пункт.
Процедурний, гінекологічний та фізіотерапевтичний кабінети забезпечено усім необхідним обладнанням, а також придбано комп’ютери. Крім того, у приміщенні облаштовано санвузол та забезпечено подачу гарячої води.
Гірсівська сільська ОТГ Голова: Попова Наталія Іванівна
вул. Центральна, 50, с. Гірсівка, Запорізька обл., 72440
(6133) 9-32-36 girsov_silrada@meta.ua
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Томашпільська ОТГ. Вінницька область

ВІДКРИТО СУЧАСНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ
Наближення медичних послуг до людей - один із пріоритетів діяльності громади. Томашпільська ОТГ
за власні кошти відремонтувала аварійне приміщення стоматологічного відділення Томашпільської ЦРЛ.
Проведено ремонт кабінетів та вбиралень, замінено вікна та двері, організовано якісне освітлення. Громада придбала стоматологічне крісло, цифровий ренгенапарат, ультрафіолетовий стерилізатор, стоматологічний інструментарій та інше необхідне устаткування.
У стоматології працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти. Громада вирішила надавати частину
цих послуг своїм жителям безкоштовно.
Томашпільська селищна ОТГ Голова: Немировський Валерій Федорович
площа Т. Шевченка, 1, смт Томашпіль, Вінницька обл., 24200
(4348) 2-13-64 tom_sr@i.ua

Боратинська ОТГ. Волинська область

ВІДРЕМОНТОВАНИЙ ФАП ПРИЙМАЄ ПАЦІЄНТІВ
За кошти бюджету ОТГ зроблено ремонт та енергомодернізацію фельдшерсько-акушерського пункту в
с. Мстишів, яке входить до складу громади. У медичному закладі встановлено нові двері та енергозберігаючі вікна, повністю перекрито покрівлю та утеплено фасад, вхід обладнано пандусом. Взимку приміщення
ФАПу буде опалюватися дровами.
Мстишинський ФАП обслуговує понад 340 жителів села.
Боратинська сільська ОТГ Голова: Яручик Сергій Олександрович
вул. Центральна, 20, с. Боратин, Волинська обл., 45605
(332) 705-335 boratyn.sr@gmail.com
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Брошнів-Осадська ОТГ. Івано-Франківська область

ГРОМАДА ФІНАНСУЄ МОДЕРНІЗАЦІЮ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ
Брошнів-Осадська ОТГ створила комунальне підприємство «Брошнів-Осадська міська лікарня», яку
згодом було підключено до системи e-Health. Вона першою на Прикарпатті підписала угоду про співпрацю з Національною службою здоров’я України. Так, у червні лікарня отримала фінансування від НСЗУ у
розмірі 300 тис. грн.
З бюджету громади на розвиток медицини на сьогодні витрачено майже півмільйона гривень. Було
відремонтовано приміщення лікарні, закуплено нове обладнання, апарат УЗД, облаштовано лабораторію.
Аналізи, кардіограму та УЗД пацієнтам медики роблять безкоштовно. Також жителі активно підписують
декларації - вже укладено 62% договорів.
Брошнів-Осадська селищна ОТГ Голова: Іванів Назарій Іванович
вул. 22 січня, 85, смт Брошнів-Осада, Івано-Франківська область, 77611
(3474) 4-63-89 broshniv-osada@ukr.net

Новоолександрівська ОТГ. Дніпропетровська область

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ
У амбулаторії села Волоське громада за власні кошти відремонтувала стоматологічний кабінет. Його
забезпечено новим обладнанням, інструментами та медикаментами.
З місцевого бюджету на оновлення кабінету було виділено майже 200 тис грн.
Послугами стоматології також зможуть користуватися також і жителі сіл, що не входять в громаду.
Новоолександрівська сільська ОТГ Голова: Візір Олександр Олексійович
вул. Сурська, 74, с. Новоолександрівка, Дніпропетровська обл., 52070
(567) 123-386 novool.silrada@i.ua
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Соколівська ОТГ. Кіровоградська область

ГРОМАДА ЗА ВЛАСНІ КОШТИ БУДУЄ НОВИЙ ФАП
У селі Черняхівка триває будівництво фельдшерсько-акушерського пункту площею майже 120 кв.м.
Будівництво фінансується за рахунок бюджету об’єднаної громади. Загальна вартість проекту складає
майже 1,5 млн грн. В цю суму входить не лише капітальне будівництво і облаштування території, а й закупівля усього необхідного обладнання та меблів для ФАПу.
Соколівська сільська ОТГ Голова: Завірюха Інна Григорівна
вул. Шевченка, 23, с. Соколівське, Кіровоградська обл., 27641
(522) 310-125 sokolivskasr@ukr.net

Великогаївська ОТГ. Тернопільська область

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Громада завершує будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Великих Гаях та
розробку проектно-кошторисної документації на будівництво амбулаторії у селі Баворів.
Площу амбулаторії було збільшено із 139 кв. м до 635 кв.м. Загальна кошторисна вартість об’єкта – понад 10, 3 млн грн, з яких половина – це власні кошти громади. Працюватимуть в медустанові 4 сімейних
лікарі, які будуть обслуговувати три тисячі пацієнтів згідно із підписаними деклараціями.
Комунальне підприємство «Великогаївська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» надаватиме медичні послуги жителям Великих Гаїв, Дичкова, Красівки, Застінки, Товстолуга та Кип’ячки.
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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Мокрокалигірська ОТГ. Черкаська область

ГРОМАДА ОПЛАЧУЄ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ
З метою підготовки кваліфікованих медпрацівників, які працюватимуть в ОТГ, рада Мокрокалигірської громади ухвалила Цільову програму підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я з перевагою для місцевої молоді. З бюджету ОТГ було виділено 500 тис.грн на навчання у медичних вишах трьох спеціалістів. Нині за цією програмою навчається двоє спеціалістів: лікар-педіатр,
який перейшов на другий рік навчання інтернатури у Національному медичному університеті ім. О.О.
Богомольця, та першокурсниця Вінницького медичного університету.
У громаді створено Центр первинної медико-санітарної допомоги, до якого увійшли дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини та чотири ФАПи. Тобто, у кожному населеному пункті ОТГ
є медичний заклад. Громада провела поточний ремонт амбулаторії, частину якої реконструйовано
під реабілітаційний центр для учасників АТО та осіб з обмеженими фізичними можливостями. В амбулаторію придбано стоматологічну установку вартістю понад 75 тис. грн та кардіограф за 30 тис.
грн. За кошти ДФРР та інфраструктурної субвенції тут планується зробити капітальний ремонт. Також
відремонтовано ФАП у Єлизаветці та котельню амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
Ярошівці.
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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ОСВІТА
Тростянецька ОТГ. Сумська область

НОВІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ
Завдяки реформі з децентралізації фінансів та створенню Тростянецької ОТГ місцевий бюджет суттєво
зріс, і громада змогла виділити кошти на покращення послуг з освіти додатково до субвенції.
Було модернізовано 12 шкільних класів за новими освітніми стандартами - придбані нові меблі,
комп’ютерна та мультимедійна техніка. В рамках програми Нова українська школа капітально відремонтовані приміщення та облаштовано сучасне освітнє середовище.
У новому навчальному році у перший клас пішли 296 дітей Тростянецької ОТГ.
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

Княгининівська ОТГ. Волинська область

ЗБУДОВАНО СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
У селі Княгининок на місці колишнього шкільного стадіону було збудовано сучасний спортивний комплекс. Громада з власного бюджету виділила для цього 6,6 млн грн.
Комплекс включає три спортивних поля, бігову доріжку, тренажери, майданчики для дітей, різноманітний спортивний інвентар. На стадіоні можуть одночасно тренуватися команди з футболу, волейболу та
баскетболу.
Княгининівська сільська ОТГ Голова: Твердохліб Олена Олегівна
вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Волинська обл., 45630
(3322) 4-43-60 majakku@gmail.com
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Хотінська ОТГ. Сумська область

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ
У 2017 році громада виграла проект, який дав можливість реконструювати Хотінську спеціалізовану
школу. Ремонт у ній не проводився жодного разу за 19 років роботи. Тут навчаються 215 учнів.
З метою збереження енергії проводиться ремонт покрівлі, утеплення фасаду, горища. Окрім того, дерев’яні вікна замінюються на енергозберігаючі металопластикові. Така модернізація дозволить суттєво
утеплити будівлю та заощаджувати на енергоносіях.
Загальна вартість проекту складає 9,3 млн грн, з яких: 5 млн грн – кошти ДФРР, 4,3 млн грн – місцевого
бюджету.
Хотінська ОТГ Голова: Торяник Микола Іванович
вул. Соборна, 45, смт Хотінь, Сумський р-н, 42320
(542) 697-295 xotin@ukr.net

Дунаєвецька ОТГ. Хмельницька область

ФОРМУЄТЬСЯ СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Дунаєвецька громада власними силами втілює ідеї, що допомагають створювати сучасний освітній
простір. Вже закуплено меблі та обладнання для оснащення навчальних класів, виконано креативне оздоблення приміщення опорної школи: на сходинки нанесено таблички множення, що допомагає візуальному освоєнню цього матеріалу учнями.
Проведено й заходи для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, зокрема, в опануванні
методики навчання у грі.
У НВК впроваджуються ідеї Нової української школи. Тут в одному приміщенні працюють початкова
школа і дитячий садок. Це допомагає готувати дошкільнят до навчання, залучати їх до обміну знаннями
із старшими учнями. Окрім того, така оптимізація навчання сприяє заощадженню коштів на утримання
будівель та якіснішому оснащенню закладів.
Дунаєвецька міська ОТГ Голова: Заяць Веліна Владиславівна
вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл., 32400
(3858) 3-12-95, 3-16-94 dunorg@i.ua
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Підволочицька ОТГ. Тернопільська область

ЕНЕРГОМОДЕРНІЗОВАНА ОПОРНА ШКОЛА
Підволочиська ОТГ реалізувала проект із енергоефективності в опорній загальноосвітній школі за рахунок коштів ДФРР на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Будівлю було утеплено та пофарбовано відповідно до концепції нового освітнього простору. Вартість проекту склала 2, 748 млн грн.
Минулого року Підволочицька школа взяла участь у пілотному проекті «Нова українська школа» і вже
цього року заклад зустрів першокласників для навчання за новою системою: класи обладнані новими
партами, мультимедійною технікою, дидактичними матеріалами та відпочинковими зонами.
Підволочицька селищна ОТГ Голова: Дацко Віталій Геннадійович
вул. Шептицького, 4, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., 47801
(3543) 2-25-35, 2-13-50 04396294@mail.gov.ua

Давидівська ОТГ. Львівська область

ПРАЦЮЄ НОВИЙ ДИТСАДОК
У селі Пасіки-Зубрицькі відкрито новий дитячий дошкільний заклад, розрахований на 75 дітей.
Розпочате у 2015 році будівництво вдалося з завершити завдяки утворенню ОТГ та збільшенню фінансового ресурсу громади.
Вартість будівництва склала понад 18 млн грн. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, а також субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій.
Давидівська сільська ОТГ Голова: Керницький Володимир Михайлович
вул. Незалежності, 1а, с. Давидів, Львівська обл., 81151
(322) 277-547 davudiv.sr@ukr.net
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м. Мелітополь. Запорізька область

МАСШТАБНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ
Мелітопольській спеціалізованій ЗОШ I-III ступенів №23 виповнилося 111 років. Тут навчаються 482
школяра та працюють 63 педагоги. Це єдиний заклад у Запорізькій області з функціонуванням білінгвальних класів та вивченням окремих предметів англійською мовою: математики, історії, інформатики, географії та мистецтва.
Оновлення школи розпочалося у 2017 році. За рахунок залишків освітньої субвенції було розпочато капітальний ремонт спортивного комплексу. Повністю було відремонтовано спортивний зал, дві роздягальні, тренерську, коридор. Загальна вартість ремонтних робіт склала 1,5 млн грн. Також виконано ремонт з утепленням
м’якої покрівлі над спортзалою, проведено заміну вікон, дверей, оновлено мережу теплопостачання, проведені
оздоблювальні роботи. У 2018 році заплановано придбати спортивний інвентар на суму 300 тис грн.
Нині триває реконструкція корпусів школи. Робочим проектом передбачено виконання таких видів
робіт: заміна шиферної покрівлі на металочерепицю, заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові, заміна дверей, утеплення фасаду, заміна інженерних мереж, виконання оздоблювальних робіт та
благоустрій території. Завершити реконструкцію всіх корпусів планується до кінця 2018 року.
На оновлення школи було виділено 26 млн грн, з яких 3 млн – з місцевого бюджету, ще 23 млн - кошти ДФРР.
Мелітопольська міська рада Голова: Мінько Сергій Анатолійович
вул. М.Грушевського, 5, м. Мелітополь, Запорізька обл, 72312
(619) 421-358 mail@mlt.gov.ua

Черкаська ОТГ. Донецька область

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ІНІЦІАТИВА»

У селі Олександрівка Черкаської селищної ОТГ відкрито молодіжний центр «Ініціатива». Реконструкція
проводилася за гроші з обласного та місцевого бюджетів. Усього витрачено понад 2 млн грн.
Центр обладнаний необхідною апаратурою, має кімнати для проведення семінарів, майстер-класів,
дитячих ігор, гуртка з малювання. Тут є сучасний спортзал, для якого закуплено тренажери, а також туристичне спорядження для походів. На першому поверсі знаходиться зала-трансформер, яка об’єднує у собі
виставкову залу і невеличку сцену.
Черкаська селищна ОТГ Голова: Падалка Сергій Володимирович
вул. Ясна, смт Черкаське, 3 Донецька обл., 84162
(6262) 9-72-93 ch_rada@ukr.net
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Чижівська ОТГ. Житомирська область

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕРШИХ КЛАСІВ
Цьогоріч до шкіл Чижівської громади пішли 64 першокласники. П’ять перших класів були облаштовані
відповідно до вимог Нової української школи: класні кімнати мають зони для навчання, відпочинку, гри,
творчої діяльності. Ремонти сільських шкіл громади було проведено за кошти місцевого бюджету, яких було
виділено понад 300 тис грн.
Минулого року чотири перші класи було забезпечено мультимедійним обладнанням.
Також громада уклала договір на суму 1,3 млн грн із компанією, яка відремонтує дах у Чижівській школі,
де будуть встановлені сонячні батареї.
Чижівська сільська ОТГ. Голова: Ратушнюк Аркадій Вікторович
вул. Шевченка, 9. с. Чижівка, Житомирська обл., 11725
(4141) 6-84-42 13qwert13@ukr.net

Іллінівська ОТГ. Донецька область

ГРОМАДА РОЗВИВАЄ ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ
В Іллінівській ОТГ відкрився гурток робототехніки. Його мета - навчання учнів базовому технічному моделюванню, роботі з конструкторськими наборами, формування в учнів інженерного мислення, розвиток
технічної творчості.
На закупівлю чотирьох конструкторів громада виділила близько 100 тис. грн. Обладнання розраховане
на дві вікові категорії: для дітей віком від 6 до 10 років та підлітків. Чотирьох наборів вистачить для групового навчання 50 школярів.
Гурток працює у будинку сільради в приміщенні колишньої бібліотеки. Ремонт громада також зробила
власними коштами.
Іллінівська сільська ОТГ Голова: Маринич Володимир Олександрович
вул. Адміністративна, 42/3, с. Іллінівка, Донецька обл., 85143
(6272) 2-10-50 41073075@mail.gov.ua
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
Мелітополь. Запорізька область

СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У Мелітопольському територіальному центрі соціального обслуговування з’явилося соціальне таксі, яке було першим в Запорізькій області. З липня 2018 року воно працює на регулярній основі.
Клієнти можуть безкоштовно скористатися соціальним транспортом двічі на місяць. Поки таксі обслуговує людей з інвалідністю І та ІІ групи з порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються
на візках.
Проект «Соціальне таксі, кому важко – підвези» вдалося реалізувати в рамках програми «Громадський
проект», яка діє при Мелітопольській міській раді. З міського бюджету Мелітополя на ініціативу було виділено 200 тис. грн. Переможець конкурсу за власні кошти придбав і встановив на автомобілі спеціальний
підйомник. Функції диспетчерів виконують дві дівчини-волонтерки, які приймають заявки від людей з
інвалідністю. Їм та водієві авта за рахунок проекту придбано мобільні телефони.
Мелітопольська міська рада Голова: Мінько Сергій Анатолійович
вул. М.Грушевського, 5, м. Мелітополь, Запорізька обл, 72312
(619) 42-13-58 mail@mlt.gov.ua
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Рубіжне. Луганська область

В УПРАВЛІННІ СОЦЗАХИСТУ ПРАЦЮЄ «ПРОЗОРИЙ ОФІС»
Рубіжанська міська рада в рамках грантової угоди з проектом міжнародної технічної допомоги відкрила «Прозорий офіс» в Управлінні праці та соціального захисту населення. В УПСЗН впроваджено інформаційно-комунікаційні технології, сучасне програмне забезпечення, проведено навчання спеціалістів. Також
автоматизовано процес прийому громадян по сервісу «Житлові субсидії », зменшено час обслуговування
клієнтів завдяки програмі «Електронна черга».
У рамках реалізації проекту УПЗСН м. Рубіжне отримало комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення на загальну суму 1,25 млн грн. Для створення «Прозорого офісу» було проведено капітальний
ремонт частини будівлі управління, особлива увага приділена доступності соціальних послуг для осіб з
інвалідністю.
Рубіжанська міська рада Голова: Хортів Сергій Іванович
пл. Володимирська, 1, м. Рубіжне, Луганська обл., 29301
(6453) 6-47-36 gorisp@rmr.gov.ua

Джулинська ОТГ. Вінницька область

ГРОМАДА РЕАЛІЗУЄ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
Завдяки ініціативі Територіального центру соціального обслуговування придбано 8 велосипедів для
фахівців Центру. Відтепер соціальні працівники будуть швидко та зручно добиратися до людей похилого
віку, які перебувають на обслуговуванні закладу.
Також у м. Бершадь засновано «Університет третього віку», де пенсіонери отримують знання з комп’ютерної грамотності, медицини та права.
Джулинська сільська ОТГ Голова: Швець Петро Васильович
вул. Cоборна, 1, с. Джулинка, Вінницька обл., 24450
(4352) 5-71-34 sr.dzhulynka@gmail.com

34

Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад

Волочиська ОТГ. Хмельницька область

ПРАЦЮЄ СОЦІАЛЬНИЙ ОФІС
Забезпечення населення соціальними послугами - один з пріоритетів роботи Волочиської громади. Для
надання соціальної допомоги одиноким та літнім людям громади створено «Мобільний соціальний офіс»
відділу соціального захисту населення Волочиської міської ради. Команда фахівців відділу відвідує отримувачів послуг, допомагає вирішувати побутові питання, виконує дрібні ремонтні роботи тощо.
Фінансується офіс за рахунок громади, тому його працівники забезпечені усім необхідним для виконання будь-яких господарчих робіт.
Волочиська міська ОТГ Голова: Черниченко Костянтин Володимирович
вул. Незалежності, 88, м. Волочиськ, Хмельницька обл., 31200
(3845) 3-57-54 volmisrada@ukr.net

Тростянецька ОТГ. Сумська область

КАРТКА ЖИТЕЛЯ ГРОМАДИ ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ
Із вересня 2018 року усі пільгові категорії населення Тростянецької ОТГ користуються персональними
картками для проїзду в громадському транспорті. Кожний власник цього документа має унікальний персональний код та особисте фото на картці.
Використовувати картки можна на чотирьох маршрутах комунального транспорту та на ЖД станції
«Смородине». Спеціальні зчитувальні пристрої дозволяють пільговикам не платити за проїзд у автобусах
та потягах в межах громади.
Завдяки такому нововведенню вдається контролювати кількість проданих пільгових квитків у транспорті і, відповідно, направляти компенсації на установи персонально за кожну людину.
Картки виготовляються за кошти місцевого бюджету. Подібні документи скоро будуть запроваджені й
для школярів громади.
Тростянецька міська ОТГ Голова: Бова Юрій Анатолійович
вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська обл., 42600
(5458) 5-13-80, 5-11-50 mail@trostyanets-miskrada.gov.ua
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Миропільська ОТГ. Житомирська область

СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО
Миропільська селищна рада затвердила Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки.
На виконання Програми для сироти, який проживає у громаді, придбано соціальне житло - будинок
у смт Миропіль. Кошти були виділені на засадах співфінансування з селищного бюджету - 40 тис. грн та
обласного бюджету - 30 тис. грн.
Миропільська селищна ОТГ Голова: Гиндич Валерій Петрович
вул. Центральна, 38, смт Миропіль, Житомирська обл., 13033
(4146) 9-53-35 myropil_sel.r@i.ua

Новосанжарська ОТГ. Полтавська область

ВІДКРИТО ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
У селищі Нові Санжари відкрито комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» - перший в області. Психолого-педагогічну допомогу фахівці Центру - два психологи та логопед - надають дітям безкоштовно.
Сенсорна кімната обладнана дитячими меблями, різноманітним розвиваючим обладнанням: конструкторами, пірамідками, рамками-вкладками, пазлами, наборами кінетичного піску. Кабінет логопеда
оснащений дзеркалом для артикуляційної роботи та спеціальними дидактичними матеріалами. Також у
Центрі передбачено роботу кабінету ЛФК.
Установа функціонує за рахунок співфінансування з різних джерел, зокрема, кошти надходять з бюджету Новосанжарської ОТГ.
Новосанжарська селищна ОТГ Голова: Коба Інна Олександрівна
вул. Незалежності, 41, смт Нові Санжари, Полтавська обл., 39300
(5344) 3-13-32 mega-upravlinnya@ukr.net
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Покровська ОТГ. Дніпропетровська область

«МОБІЛЬНИЙ» ЦНАП
Центр надання адміністративних послуг Покровської ОТГ поповнився сучасним устаткуванням, яке вміщується в компактний металевий кейс, - це мобільний офіс ЦНАП.
Рішення про закупівлю мобільного офісу адміністратора схвалила на сесії рада громади.
Устаткування має вигляд валізи і містить портативну комп’ютерну техніку, де є ноутбук, сканер і принтер, 3G USB модем для доступу до Інтернету, акумулятор та веб-камера.
За допомогою цього сервісу фахівці відділу ЦНАП надають послуги за місцем проживання людям з
інвалідністю та людям похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати установу.
Покровська селищна ОТГ Голова: Спажева Світлана Анатоліївна
вул. Центральна, 20, смт Покровське, Дніпропетровська обл., 53600
(5638) 2-12-42 info@pokrotg.pokr-rn.dp.gov.ua

Великокопанівська ОТГ. Херсонська область

ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Завдяки підключенню до порталу iGov Великокопанівська ОТГ запустила комплекс онлайн-послуг. Відтепер жителі сіл мають можливість дистанційно замовити найбільш запитувані послуги: реєстрація місця
проживання, соціальна допомога, субсидія, оформлення паспорту тощо.
Загалом жителі Великокопанівської ОТГ мають доступ до 49 Інтернет-послуг від iGov.
Великокопанівська сільська ОТГ Голова: Костенко Валентина Дмитрівна
вул. Карла Маркса,79, с. Великі Копані, Херсонська обл., 75131
(5542) 4-83-50 rada_kopani@ukr.net
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Любомльська ОТГ. Волинська область

МОДЕРНІЗОВАНИЙ ЦНАП
У м. Любомль почав працювати міськрайонний ЦНАП, який надає 74 адміністративні послуги.
Вартість проекту становить 1,162 млн грн, з яких 862 тис. грн - кошти міжнародної технічної допомоги
(проект ЄС), 200 тис. грн - співфінансування з міського бюджету, 100 тис. грн - районного бюджету. За
ці гроші було виконано будівельні роботи, придбано комп’ютерну техніку та телефони, систему безпеки,
електронну систему керування чергою та інше.
Громада профінансувала будівництво котельні та системи опалення вартістю 1,26 млн грн. Також на
суму 460 тис. грн було придбано меблі, систему відеонагляду, обладнання для звукозапису розмов адміністраторів ЦНАП із заявниками.
Любомльська міська ОТГ Голова: Ющук Роман Васильович
вул. Української Армії, 2, м. Любомль, Волинська обл., 44300
(3377) 2-43-90 lubomlmisto@ukr.net

Веселівська ОТГ. Запорізька область

ОПЛАТА АДМІНПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ
Веселівська громада швидко опановує сучасні практики обслуговування населення з використанням
цифрових технологій і покращує якість надання адміністративних послуг.
Центр надання адміністративних послуг Веселівської ОТГ запровадив еквайрингове обслуговування. З
1 серпня 2018 року адміністративний збір за платні адміністративні послуги жителі громади можуть сплатити за допомогою платіжної картки в приміщенні ЦНАПу.
Приймання платіжних карток та інших електронних платіжних засобів до оплати – це сучасний рівень
обслуговування суб’єктів звернення, скорочення часу на обслуговування, гарантія конфіденційності та
безпеки.
Веселівська ОТГ Голова: Кіяшко Петро Миколайович
вул. Центральна, 162, смт Веселе, Запорізька область, 72202
(6136) 2-14-46 vesele_rada@ukr.net
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Троїцька ОТГ. Луганська область

ОНОВЛЕНИЙ ЦНАП НАДАЄ ПОСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ ОТГ
У Троїцькій селищній ОТГ відкрито модернізований Центр надання адміністративних послуг. Реалізація
проекту стала можливою завдяки співпраці громади, міської влади, міжнародних партнерських організацій та фінансової підтримки ЄС. Відтепер працівники ЦНАП готові надавати 95 адміністративних і соціальних послуг для 14 тисяч жителів ОТГ.
Вартість ЦНАПу становить майже 1 млн 600 тис. грн. За грантові кошти у приміщенні проведено капітальний ремонт, здійснено оздоблення фронт-офісу, придбано меблі та обладнання для робочих місць,
влаштовано приміщення архіву, котельню, встановлено сервер. Також облаштовано зони очікування, ігрові майданчики, на вході розміщено пандус.
За рахунок бюджетних коштів громада виконала роботи із благоустрою території, частковий ремонт
покрівлі та утеплення будівлі.
Троїцька селищна ОТГ Голова: Палагно Демид Петрович
вул. Центральна, 69, смт Троїцьке, Луганська обл., 92100
(6456) 2-18-44, 2-18-54 possovet@tr.lg.ukrtel.net

Наркевицька ОТГ. Хмельницька область

ЦЕНТР АДМІНПОСЛУГ ПРАЦЮЄ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЄДИНОГО ОФІСУ»
У Наркевицькій селищній ОТГ відкрито Центр надання адміністративних послуг. Громада виділила на
ремонт та облаштування приміщення близько 300 тис. грн: закуплено меблі, оновлено сантехніку та створено комфортні умови для очікування - дитячий куточок і безкоштовна Wi-Fi зона.
Перевагами нового ЦНАПу є орієнтація на потреби замовника, запровадження принципу «єдиного офісу»,
оперативне надання послуг, доступна інформація, комфортні умови очікування та заповнення документів.
У Центрі сформовано базу учасників бойових дій, які обслуговуються позачергово.
Наркевицька селищна ОТГ Голова: Гула Любов В’ячеславівна
вул. Карла Маркса, 2, смт Наркевичі, Хмельницька обл., 31260
(3845) 6-11-96 nsr_otg@ukr.net
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
ТА КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДОЮ
м.Тернопіль

НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ
ДЛЯ РОБОТИ В ГРОМАДІ
Сесія Тернопільської міської ради прийняла Порядок формування муніципального замовлення спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій міської ради з числа студентів професійно-технічної та вищої освіти.
Міська рада буде оплачувати за навчання студентів-магістрів, які після завершення вищого навчального закладу повинні будуть відпрацювати не менше трьох років у комунальних підприємствах, установах,
організаціях або виконавчих органах міської ради.
«Відповідне рішення було прийняте у зв’язку з тим, що сьогодні комунальним підприємствам та виконавчим органам у Тернополі бракує кваліфікованих фахівцях у сферах: інженерії, ІТ-спеціальностей,
бухгалтерського обліку, а також юристів, вихователів та іншого персоналу у дошкільних навчальних закладах», - розповів Тернопільський міський голова.
Тернопільська міська рада Голова: Надал Сергій Віталійович
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net
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Томашпільська ОТГ. Вінницька область

ДРУКОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДИ
Двічі на місяць у населених пунктах ОТГ безкоштовно розповсюджується інформаційний бюлетень «Томашпільська Громада».
Видання створене з метою висвітлення актуальних питань суспільно-політичного життя територіальної
громади, соціально-економічного та культурного розвитку селища. Також бюлетень інформує про важливі
державні події, висвітлює діяльність Томашпільської селищної ради, її посадових осіб, депутатів та постійних комісій ради, поширює рішення ради. Наклад бюлетня 2500 примірників.
Томашпільська селищна ОТГ Голова: Немировський Валерій Федорович
площа Т. Шевченка, 1, смт Томашпіль, Вінницька обл., 24200
(4348) 2-13-64, 2-14-82 tom_sr@i.ua

Брусилівська ОТГ. Житомирська область

ПРАЦЮЄ СЕРВІС ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ
Сервіс «Електронні петиції», який створений на веб-сайті Брусилівської селищної ОТГ, дає можливість
громадянам донести свої ініціативи до місцевої влади. Зокрема, автори ініціюють встановлення бетонної
огорожі навколо сміттєзвалища, що знаходиться на в’їзді в Брусилів та зведення дамби на річці Здвиж в
селі Лазарівка.
У Статуті Брусилівської ОТГ закріплено, що електронна петиція розглядається, якщо її підписали щонайменше 50 жителів громади. Якщо колективне звернення отримало на свою підтримку 50 підписів,
його розгляд здійснюватиметься невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення
інформації про початок її розгляду.
Брусилівська селищна ОТГ Голова: Габенець Володимир Васильович
вул. Митрополита Іларіона, 50, смт Брусилів, Житомирська обл., 12601
(4162) 3-03-22 brusilivsr@ukr.net
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Бузівська ОТГ. Черкаська область

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Бузівська сільська ОТГ почала випуск інформаційного бюлетеня для жителів громади, які не мають
можливості користуватися Інтернетом. У виданні публікується важлива інформація про життя громади,
оголошення, інші корисні повідомлення.
Бюлетень, що виходить накладом 2500 примірників, розповсюджують волонтери безкоштовно двічі на
місяць. Також інформаційний бюлетень можна переглянути на сайті громади.
Бузівська сільська ОТГ Голова: Фуркало Олександр Вікторович
вул. Миру, 91А, с. Бузівка, Черкаська обл.,19243
(4747) 9-20-60, 9-22-31 buzivkarada@ukr.net

Краснопільска ОТГ. Сумська область

ПРАЦЮЄ ЗОНА ВІЛЬНОГО WІ-FІ
У Краснопіллі відкрито першу зону вільного Wi-Fi, якою можуть користуватися жителі та гості громади.
«Піймати» доступ до мережі Інтернет можна у центральній частині міста. Відтепер власники гаджетів
та планшетних комп’ютерів зможуть оперативно переглянути електронну скриньку, подивитись новини,
зайти в соцмережі тощо.
Краснопільска селищна ОТГ Голова: Яремчук Юрій Анатолійович
вул. Мезенівська, 2, смт Краснопілля, Сумська обл., 42400
(5459) 7-14-82 kras.gromada@ukr.net
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БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
Шацька ОТГ. Волинська область

ГРОМАДА ДБАЄ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТЕЛІВ І ТУРИСТІВ
У смт Шацьк з початку курортного сезону запрацював проект «Безпечне місто». В рамках проекту було
встановлено сім камер відеонагляду, зображення з яких передається у місцевий відділок поліції.
Цьогоріч громада виділила на організацію відеоспостереження 150 тис. грн.
Камери, які чітко зчитують та розпізнають номерні знаки в будь-яку пору доби, встановлені на усіх
в’їздах у Шацьк, а також у парку Тараса Шевченка, де відбуваються масові заходи.
Шацька селищна ОТГ Секретар селищної ради: Цевух Людмила Степанівна
вул. Природна, 33, смт Шацьк, Волинська обл., 44000
(3355) 2-04-07 shsrada@ukr.net

Тальнівська ОТГ. Черкаська область

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ДОРОГАХ
У Тальнівській міській ОТГ порядок на дорогах контролюватимуть спеціальні відеокамери, які здатні
зафіксувати особу водія та номер авто.
Рада громади схвалила програму впровадження вуличного відеоспостереження і виділила 200 тис. грн
на придбання й встановлення десяти камер.
Жителі та керівництво громади переконані, організоване відеоспостереження допоможе у розкритті
злочинів та дисциплінуватиме водіїв і пішоходів.
Тальнівська міська ОТГ Голова: Юрченко Олексій Віталійович
вул. Соборна, 30 б, м. Тальне, Черкаська обл., 20401
(4731) 3-09-04, 3-09-05 talnemr@ukr.net
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Бузівська ОТГ. Черкаська область

НОВИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ
У лютому 2018 року рада Бузівської ОТГ прийняла рішення про створення місцевої пожежної охорони.
Рятівники працюватимуть на добровільних засадах. За їх спеціальне навчання сплачено з бюджету ОТГ.
Громада отримала пожежний автомобіль, який вона капітально відремонтувала. Наразі здійснюється
ремонт приміщення пожежної частини, вже встановлено вікна та відремонтовано стіни. На це було витрачено 38,5 тис. грн залучених коштів та 10 тис. грн з місцевого бюджету.
Пожежна частина розміщується у Центрі безпеки, який створюється на території громади за підтримки
держави. У ньому також буде розміщено амбулаторію та кабінет поліцейського. Центр обслуговуватиме
не тільки населені пункти Бузівської ОТГ, а й сусідні села.
Бузівська сільська ОТГ Голова: Фуркало Олександр Вікторович
вул. Миру, 91А, с. Бузівка, Черкаська обл., 19243
(4747) 9-20-60, 9-22-31 buzivkarada@ukr.net

Копачівська ОТГ. Волинська область

ВІДКРИТО ПОЖЕЖНУ СТАНЦІЮ
У селі Кременець відкрито новий підрозділ місцевої пожежної охорони. Відтепер 5937 жителів громади,
які проживають у 14 селах, будуть вчасно отримувати допомогу в разі виникнення надзвичайної ситуації.
Відкриття місцевої пожежної охорони стало можливим завдяки співпраці Копачівської ОТГ та керівництва управління ДСНС України у Волинській області.
Працівники новоствореної пожежної команди пройшли необхідне навчання та отримали допуски для
проведення аварійно-рятувальних робіт і гасіння пожеж. Також від управління ДСНС України у Волинській
області громада отримала пожежне авто.
Загалом у Волинській області функціонує 101 місцева пожежна команда.
Копачівська сільська ОТГ Голова: Совтис Олександр Євгенійович
с. Копачівка, Волинська обл., 45150
(3368) 9-91-31 kopachivka.rozhadm@gmail.com
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Черкаська ОТГ. Донецька область

«РОЗУМНІ» КАМЕРИ СТЕЖАТЬ ЗА БЕЗПЕКОЮ
Проект з безпеки реалізовано за кошти громади та міжнародної технічної допомоги ЄС на засадах співфінансування. У його рамках придбано 4 інтелектуальні камери відеоспостереження, які здатні розрізняти і «запам’ятовувати» обличчя людей, номери авто тощо, а також встановлено огорожу по периметру
Привільської школи.
Три камери встановлено в різних селах громади, а четверту - на перетині всіх доріг, які проходять через
адміністративний центр громади. Камери підключено до аналітичного центру обласного управління МВС
України.
Залучити грантові кошти вдалося завдяки зусиллям громадської організації Черкаської ОТГ «Спілка активних громадян Привілля». На реалізацію всіх проектів з використанням грошей міжнародної допомоги
гарантовано надається співфінансування з бюджету громади.
Черкаська селищна ОТГ Голова: Падалка Сергій Володимирович
вул. Ясна, 3, смт Черкаське, Донецька обл., 84162
(6262) 9-72-93 ch_rada@ukr.net

Городоцька ОТГ. Хмельницька область

ЗАГОНИ СПРИЯННЯ ПОЛІЦІЇ
На добровільних засадах у громаді утворено громадське об’єднання «Загони сприяння поліції». Мета
діяльності ГО - сприяння органам місцевого самоврядування та правоохоронним органам у запобіганні
кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров’я жителів громади, забезпеченні екологічної безпеки. Також діяльність загонів передбачає порятунок людей і майна під час стихійного
лиха та інших надзвичайних ситуацій.
До складу об’єднання входять 35 осіб, які згідно з графіком щотижнево проводять профілактичні рейди
– обстеження на території міста.
Городоцька міська ОТГ Голова: Підлісний Василь Васильович
вул. Грушевського, 53, м. Городок, Хмельницька обл., 32000
(3851)-3-12-33, 3-21-63 04060708@mail.gov.ua
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м. Тернопіль

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
У місті встановлено додаткові 15 камер відеонагляду, що допоможуть правоохоронним органам у фіксації порушень громадського порядку та Правил безпеки дорожнього руху.
Камери розміщені у місцях підвищеної небезпеки – це в’їзди-виїзди з міста, перехрестя, кільцеві дороги,
а також місця масового скупчення громадян. На кожній точці встановлено по 2 камери високої якості з
автоматичним розпізнаванням номерних знаків транспортних засобів.
Комунальна система відеоспостереження підключена до Ситуаційного центру муніципальної поліції, що тісно співпрацює та координує свої дії у напрямку відеоспостереження з Національною поліцією,
Службою безпеки України та управлінням житлово-комунального господарства міської ради.
Загалом у місті вже встановлено близько 450 камер відеоспостереження. Переглянути онлайн трансляцію з камер можна за посиланням h=p://webcam.te.ua/.
Тернопільська міська рада Голова: Надал Сергій Віталійович
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

Піщанська ОТГ. Полтавська область

МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА
У громаді створено комунальну організацію «Місцева пожежна охорона Піщанської сільської ради».
Пожежна охорона створена і діє в рамках міжмуніципального співробітництва. Працівники МПО у цілодобовому режимі надають допомогу та ліквідовують пожежі на території Піщанської та Недогарківської
об’єднаних територіальних громад. Загалом вогнеборці обслуговують 12 населених пунктів.
Перед відкриттям МПО працівники пройшли необхідне навчання і отримали відповідні допуски для
проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж.
Піщанська сільська ОТГ Голова: Красницький Олександр Петрович
вул. Київська, 104, с. Піщане, Полтавська обл., 39701
(536) 725-360, 725-310 info@pishanka.dp.ua
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Роздольненська ОТГ. Херсонська область

ВІДКРИТО ПОЛІЦЕЙСЬКУ СТАНЦІЮ
У Роздольненській ОТГ відкрито сучасну поліцейську станцію, де працюють дільничний офіцер та інспектори групи реагування патрульної поліції.
Станція має два робочі кабінети і кімнату для відпочинку. Кабінети оснащені необхідною оргтехнікою,
є доступ до мережі Інтернет.
Поліцейська станція обслуговує не лише села, що входять до Роздольненської ОТГ, а й інші чотири села
Каховського району, де загалом проживає понад 8,5 тисяч чоловік. У підтриманні правопорядку поліцейським допомагають 25 членів громадського формування з охорони публічної безпеки та порядку «Варта».
Роздольненська ОТГ Голова: Мясникян Вегандз Деренікович
вул. Шуменська, 1. с. Роздольне, Херсонська обл., 74840
(5536) 6-41-42 srrozdolne@ukr.net

Давидівська ОТГ. Львівська

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ У СЕЛАХ ГРОМАДИ
У двох селах Давидівської ОТГ працює система відеоспостереження. ЇЇ функціонування сприяє зменшенню злочинності, тому громада планує розширити систему відеонагляду на усі населені пункти ОТГ, а
також організувати якісне вуличне освітлення.
Вже встановлено понад 25 камер на усіх в’їздах в село. У перспективі у Пасіках-Зубрицьких планується
встановити і регулюючі шлагбауми, щоб обмежити в’їзд в село великотоннажних автомобілів, які руйнують асфальт і бруківку.
Послуги охоронної фірми, яка встановила і обслуговує відеокамери, оплачуються з бюджету сільської
громади.
Давидівська сільська ОТГ Голова: Керницький Володимир Михайлович
вул. Незалежності 1а, с. Давидів, Львівська область, 81151
(32) 227-75-47 davudiv.sr@ukr.net
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Бутенківська ОТГ. Полтавська область

ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНЯЄ ПОРЯДОК
У Бутенківській ОТГ діє громадське формування з охорони громадського порядку Бутенківської сільради.
З метою посилення безпеки на території громади Бутенківська сільрада взяла на роботу інспекторів з
охорони громадського порядку – колишніх співробітників правоохоронних органів, які й очолюють місцеве громадське формування. В обов’язки інспекторів входить охорона сіл громади, сільради, забезпечення
порядку на масових заходах, сприяння правоохоронним органам у розкритті правопорушень, мирне врегулювання конфліктів тощо.
З початку 2018 року у громаді почастішали крадіжки. Було вирішено створити «нічний патруль», до
якого увійшли члени громадського формування при Бутенківській сільраді – всього 93 людини. Згідно з
графіком щоночі троє чергових об’їжджають села.
У червні 2018 року у Бутенках було відкрито Центр безпеки. Тут знаходиться пожежна частина, комунальна служба та поліцейська станція, де дільничний проводить прийом. Центр відкрито в орендованому
приміщенні колишньої Кобеляцької роти ДПС ДАІ, кабінет дільничого оснащений необхідною оргтехнікою, є доступ до мережі Інтернет. У наступному році громада планує створити комунальне підприємство
з охорони «Бутенківська варта», а також встановити відеокамери на перехрестях, в’їздах та виїздах.
Бутенківська сільська ОТГ Голова: Скрильник Микола Володимирович
вул. Полтавська, 48, с. Бутенки, Полтавська обл., 39213
(5343) 9-34-42

Новопсковська ОТГ. Луганська область

БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ПРІОРИТЕТ ГРОМАДИ

На території селища Новопсков у місцях великого скупчення людей встановлено системи відеоспостереження. Ця ініціатива реалізована завдяки проекту, який розробила група жінок для створення платформи
взаємодії між усіма структурами, що забезпечують безпеку території. Відеокамери встановлені поблизу місцевого будинку культури та школи, на дитячому майданчику та у кварталі Тепличний.
Відтепер зображення з п’яти відеокамер відображається на моніторі, що знаходиться в комунальному
закладі «Новопсковжитло». Дані архівуються і за необхідності можуть бути корисними для відділу поліції.
Новопсковська селищна ОТГ Голова: Гаєв Вадим Вікторович
вул. Шкільна, 3, смт Новопсков, Луганська обл., 92302
(6463) 2-18-40 info@novopskovrada.gov.ua
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