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Київ
березень 2019 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
2019 рік, м.Київ
Видання є квртальною збіркою прикладів успіхів громад в результаті децентралізації фінансів
і повноважень. Публікація демонструє позитивний вплив реформ на життя людей та розвиток
громад.
Збірка буде корисною практикам місцевого самоврядування, медіа-спільноті та усім зацікавленим
у темі реформування місцевого самоврядування.
Видання «Книга успіхів» доступне на сайті АМУ www.auc.org.ua у розділі «БІБЛІОТЕКА», а більше
історій успіху - у розділі «УСПІХИ».

Інформацію та матеріали, що містяться у виданні, дозволяється вільно копіювати, перевидавати й розповсюджувати
по всій території України всіма способами, якщо це робиться безоплатно для кінцевого споживача та якщо при
такому копіюванні, перевиданні й розповсюдженні є обов’язкове посилання на Асоціацію міст України.
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ПРЕДМОВА
У Книгу успіхів за перший квартал 2019 року увійшло 85 коротких історій про позитивні зміни у
житті українських громад, які відбуваються завдяки децентралізації фінансів та повноважень.
Органи місцевого самоврядування успішно використовують нові можливості для розвитку громад і впроваджують новації, спрямовані на підвищення якості життя громадян. Хочу відмітити дві
вкрай важливі речі. По-перше, громади самостійно, без вказівок «зверху» вирішують, які проблеми
слід розв’язати першочергово. По-друге, вони не просто витрачають кошти на сьогоденні потреби,
а інвестують їх у своє майбутнє. Саме такий підхід дозволить громадам у подальшому бути спроможними забезпечувати належну якість послуг для жителів у всіх сферах, розбудовувати місцеву
економіку, створювати сучасне, дійсно сприятливе для життя середовище.
Переконаний, ці історії успіхів, що свідчать про дієвість реформи з децентралізації, стануть добрим прикладом для інших громад.

Олександр Слобожан,
Виконавчий директор Асоціації міст України,
кандидат наук з державного управління
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Степанецька ОТГ. Черкаська область

Села підвищують фінансову спроможність
Степанецька громада очолює рейтинг об’єднаних громад, які завдяки об’єднанню підвищили свою
фінансову спроможність. До об’єднання спільний бюджет 17 сіл складав 9 млн грн, а зараз збільшився
майже у 10 разів. Основними наповнювачами місцевих бюджетів є підприємства, які працюють на
території громади.
Так, у Степанецькій ОТГ було створено комунальне підприємство, для якого за 9 млн грн було
придбано спецобладнання. Підприємство виготовляє брикети, якими опалюються школи, садочки,
амбулаторії та інші бюджетні установи. Також тут створено робочі місця для жителів громади.
Окрім цього, облаштовується вуличне освітлення, реалізується програма з благоустрою: придбано
техніку для обкосу трави, відгортання снігу, ремонту доріг, і в перспективі є можливість надавати
послуги з ремонту доріг сусіднім громадам.
Найближчим часом в ОТГ планується створення Центру безпеки, ЦНАПу, Центру культури та дозвілля та будівництво нового ФАПу.
Степанецька сільська ОТГ Голова: Яременко Олександр Іванович
вул. Лісна, 4, с. Степанці, Черкаська обл., 19031
(4736) 9-64-24 473696416@ukr.net

Голобська ОТГ. Волинська область

Громада збільшує доходи
У 2018 році Голобська ОТГ отримала у бюджет більше доходів, ніж очікувала. Вони склали 55,56
млн грн, що становить 102,6% до планових показників. Зокрема, власні надходження складають 18,1
млн грн – 108,15% до прогнозованих показників надходжень до місцевого бюджету.
Також у 2018 громада отримала майже 3 млн грн субвенції з державного бюджету на формування
своєї інфраструктури. За рахунок цих коштів вдалося реалізувати 9 інвестиційних проектів.
Голобська селищна ОТГ Голова: Гарбарук Сергій Володимирович
вул. Ковельська, 1, смт Голоби, Волинська обл, 45070
(3352) 9-23-42 golobadm@ukr.net
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Оріхівська ОТГ. Запорізька область

Обсяг власних доходів громади у 2019 році збільшиться
майже на 14 млн грн
Одними з найголовніших джерел наповнення бюджету Оріхівської ОТГ є місцеві податки, до яких включаються податок на майно та єдиний податок. Очікується, що у 2019 році доходи до бюджету ОТГ складуть
134,84 млн грн. Видаткова частина бюджету передбачає фінансування всіх галузей впливу Оріхівської
міської ради. Більша частина коштів піде на освіту - понад 80 млн грн. На соціальний захист населення
буде направлено 3,6 млн грн, на утримання галузі ЖКГ та благоустрій – 6,7 млн грн. Також 350 тис.грн передбачено на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури, а 250 тис.грн - на
фінансування програми «Громадський бюджет».
Оріхівська міська ОТГ Голова: Герасименко Сергій Михайлович
вул. Шевченка, 11, м. Оріхів, Запорізька обл., 70500
(6141) 4-32-21 mail@ormr.gov.ua

Баранинська ОТГ. Закарпатська область

Бюджет наймолодшої громади на Закарпатті зростає
Власні доходи Баранинської ОТГ у 2018 році склали 49,2 млн грн, що на 33,9% більше, ніж у 2017 році.
Така різниця у зростанні надходжень відносно інших громад Закарпаття, що перший рік на прямих міжбюджетних відносинах з держбюджетом, в першу чергу пов’язана з тим, що в бюджеті громади ПДФО
складає тільки 21,8%. А найбільша частка надходжень 39,5% - це акциз з пального. Місцеві податки і збори складають 17,4% загального обсягу власних доходів.
За рік громада змогла привести до ладу школи, садочки, відремонтувати дороги. У селі Баранинці розпочато реалізацію масштабного проекту будівництва системи водопостачання та водовідведення.
У планах громади - створення індустріального парку, для якого вже підібрали необхідну земельну ділянку.
Баранинська сільська ОТГ Голова: Марусяк Юрій Іванович
вул. Центральна, 42, с. Баранинці , Закарпатська обл., 89425
(3127) 3-42-44 barsilrada@gmail.com
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Лохвицька ОТГ. Полтавська область

Податки наповнюють бюджет громади
Після створення Лохвицької ОТГ бюджет громади зріс більше, ніж у чотири рази. Без врахування трансфертів загальна сума доходної частини бюджету громади становить 66 млн грн, а до об’єднання доходи
Лохвицької міської ради складали лише 15 млн грн.
Основним джерелом наповнення бюджету громади є податок із доходів фізичних осіб – 40 млн грн на
рік. Найбільше бюджетоутворююче підприємство - аграрне. Ще одне вагоме джерело надходжень – рентна плата за використання надр – 5 млн грн на рік.
На території громади працюють дві автозаправні станції, відповідно акцизний податок становить близько 5 млн грн на рік. У місцевий бюджет також надходять податки від торгівельної галузі. Від зареєстрованих у громаді приватних підприємців надходження єдиного податку складають близько 8 млн грн на рік.
Власні кошти громада спрямовує на розвиток комунального господарства, безпеку, соціальну сферу,
освіту, медицину, спорт. Серед пріоритетів на 2019 рік – реалізація проектів з енергозбереження: заплановано перехід чотирьох об’єктів соціальної сфери на альтернативні види опалення.
Лохвицька міська ОТГ Голова: Радько Віктор Іванович
вул. Перемоги,19, м. Лохвиця, Полтавська обл., 37200
(5356) 3-18-49 lohvitsa_miskrada@ukr.net

Вербківська ОТГ. Дніпропетровська область

Громада відновлює села за рахунок місцевого бюджету
До об’єднання 12 сіл, які у 2015 році утворили Вербківську ОТГ, були дотаційними, а нині активно
розвиваються і відновлюються. За три роки бюджет громади зріс майже вдвічі: у 2015 році він складав 77 млн грн, а у 2018 – більше 120 млн грн. Основна частина надходжень – податки, які сплачують
промислові підприємства.
За рахунок власних коштів громада ремонтує школи, садочки, лікарні та інші заклади, впроваджує
заходи з енергоефективності, реалізує соціальні проекти, будує дороги.
Вербківська сільська ОТГ Голова: Холоденко Любов Пилипівна
вул. Матросова, 20, с. Вербки, Дніпропетровська обл., 51453
(5632) 58-1-21 verbki@i.ua
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Коломацька ОТГ. Харківська область

Фінансова незалежність громади
Коломацька ОТГ об’єднала чотири сільські та одну селищну ради у 2017 році. Після утворення ОТГ
власні надходження рад зросли на 20%, і у 2018 році бюджет ОТГ перевищив 41 млн грн.
Після об’єднання громада почала отримувати надходження від ПДФО – 60%. Крім того, держава
надала право отримувати частину доходів з рентної плати за користування надрами – 3%. Громада
провела інвентаризацію земель за межами населених пунктів, надала дозволи на оформлення земельних ділянок, і отримує у місцевий бюджет податок на землю.
Нині за кошти громади здійснюються ремонти бюджетних закладів, вивозиться сміття, курсує безкоштовний автобус районом. Прийнято програму, якою передбачено преміювання талановитих учнів та вчителів. Також надається матеріальна допомога чорнобильцям, воїнам-інтернаціоналістам,
учасникам АТО. А для вирішення кадрової проблеми у лікарнях громада планує придбати житло для
молодих лікарів та виплачувати премію у 50 тис грн на рік.
Коломацька селищна ОТГ Голова: Гуртовий Володимир Григорович
вул. Гетьмана І. Мазепи, 2, смт Коломак, Харківська обл., 63100
(5766) 5-62-30 04398117@mail.gov.ua
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Брошнів-Осадська ОТГ. Івано-Франківська область

Налагодження співпраці з інвесторами
Громада з ТОВ «Гудвеллі-Україна» (структурний підрозділ компанії Axzon, Данія) уклали договір про
надання в оренду землі в с. Кадоба, що входить до складу ОТГ, для будівництва корівника. Тут до кінця
року буде створено 10 робочих місць. Інвестор планує будівництво м’ясопереробного заводу. Важливими
чинниками, що вплинули на рішення інвестора стали: партнерство між владою та бізнесом, наявність
стратегічної моделі місцевого економічного розвитку, відкритість владної команди до співпраці.
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

Заболотцівська ОТГ. Львівська область

Створено тваринницьку ферму
У с. Руда-Брідська, що входить до складу ОТГ, відкрито родинну ферму великої рогатої худоби. Зараз
тут утримується 8 корів.
Ремонт приміщення для тварин було проведено за кошти громади та державного бюджету. Тепер тут є
сучасне освітлення та вентиляція.
Обладнання для ферми, доїльний апарат та пристрій для визначення якості молока отримано в рамках
проекту міжнародної технічної допомоги.
Працює на фермі родина у складі 5 осіб. Молоко здається в кооператив у с. Заболотці.
Заболотцівська сільська ОТГ Голова: Дискант Марія Володимирівна
вул. Шевченка,12, с. Заболотці, Львівська обл., 80630
(3266) 3-63-34 zabolotcivska.rada@ukr.net
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Херсонська область

Туристичний кластер «Соляна дорога»
Громади на Херсонщині підписали Меморандум про співпрацю в рамках проекту «Туристичний кластер «Соляна дорога»».
Мета кластеру - утворення мережі садиб зеленого туризму з унікальними місцями та розвагами. Цей
«туристичний коридор» довжиною 250 кілометрів об’єднує більше 15 населених пунктів та має 38 локацій.
Інвестувати у проект будуть місцеві підприємці. Якщо такий туристичний бізнес виявиться комерційно
успішним, до нього зможуть приєднатися й інші громади.
Очікується, що за умови запланованої реалізації проекту «Соляна дорога» до 2025 року, потік туристів
буде збільшуватися щорічно на 30%, що сприятиме зростанню надходжень до місцевих бюджетів.
Громади, що підписали Меморандум: Асканія-Нова ОТГ, Тавричанська, Присиваська, Зеленопідська,
Хрестівська, Новорайська об’єднані територіальні громади, м.Берислав, м.Каховка, Новокаховська територіальна громада.

Лиманська ОТГ. Донецька область

Міні-завод з виробництва пелет
У с. Торське Лиманської громади відкрилося виробництво пелет із соломи. Цех заснував місцевий підприємець - директор фермерського господарства. На підприємстві створено п’ять нових робочих місць.
Для налагодження виробництва встановлено обладнання українського виробника: три конусоподібні
ємності, кілька конвеєрних ліній, потужний електродвигун. Вартість технічних потужностей склала близько 1,5 млн грн.
Пелети виготовляються із пшеничної соломи шляхом подрібнення, перемелювання на борошно та пресування у гранули. Раніше солома просто залишалась у полі.
Наразі на міні-заводі випробовують лінію, що протягом години виготовляє до півтори тони паливних
гранул, а згодом потужність збільшуватиметься.
Лиманська міська ОТГ Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Фрунзе, 46, м. Красний Лиман, Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82 rada@krliman.gov.ua
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Ланчинська ОТГ. Івано-Франківська область

Відкрито автозаправну станцію
На території Ланчинської ОТГ наприкінці грудня 2018 року відкрито нову АЗС. На підприємстві створено 7 робочих місць, очікувані надходження до бюджету громади - 500 тис грн у рік. Ці гроші ОТГ зможе
спрямувати на розвиток, благоустрій територій тощо.
Ланчинська селищна ОТГ Голова: Попович Володимир Васильович
вул. Шкільна, 3, смт Ланчин, Івано-Франківська обл., 78455
(3475) 3-26-34 04354545@mail.gov.ua

Радехівська ОТГ. Львівська область

1 млн грн на співфінансування мікропроектів
Радехівська міська ОТГ подала 30 заявок для участі в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку
2019. Такі проекти спрямовані на вирішення проблем, які турбують жителів громади.
Отримати перемогу проект зможе за умови співфінансування з місцевого бюджету та коштів заявника.
У 2019 році з метою реалізації всіх ініціатив громади у бюджеті Радехівської ОТГ передбачено 1 млн грн
на співфінансування проектів місцевого розвитку.
Радехівська міська ОТГ Голова: Коханчук Степан Петрович
вул. Івана Франка, 2, м. Радехів, Львівська обл., 80200
(3255) 4-10-84 radekhiv-miskrada@i.ua

Овруцька ОТГ. Житомирська область

Громада підтримує розвиток фермерських господарств
В місцевому бюджеті Овруцької ОТГ на розвиток фермерства передбачено 60 тис. грн, які будуть розподілені у вигляді міні-грантів. Для реалізації цього напряму прийнято рішення, по-перше, вивчити стан діючих
господарств і, по-друге, проінформувати про можливість створення фермерських господарств мешканців
громади, в першу чергу безробітних. Для потенційних заявників проводяться семінари щодо розробки бізнес-планів, планів реалізації продукції тощо. Отримувачі міні-грантів будуть визначені на конкурсній основі.
Головні критерії оцінки заявок: економічна ефективність та створення нових робочих місць.
Овруцька міська ОТГ Голова: Коруд Іван Ярославович
вул. Тараса Шевченка, 43, м. Овруч, Житомирська обл., 11100
(4148) 4-47-48 04053370@mail.gov.ua
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Білозірська ОТГ. Черкаська область

Громада першою в Україні розпочала продаж прав оренди
на землю через електронний аукціон
Білозірська ОТГ та ДП “СЕТАМ” (Міністерства юстиції України) підписали договір про реалізацію прав
оренди сільськогосподарських земель на електронному майданчику OpenMarketLand. Дизайн та система
торгів приведена у відповідність до нормативної бази, що регулює обіг прав оренди на землю. Усі торги
проходять з використанням сучасної технології захисту Blockchain, що унеможливлює будь-які маніпуляції
та корупційні ризики.
В Україні саме Білозірська ОТГ першою розпочала продаж прав оренди на землі, переданих їй у користування. Таким чином громада зможе залучати додаткові кошти для розвитку, які будуть використані на
ремонт доріг, дитсадків, шкіл тощо.
Білозірська сільська ОТГ Голова: Міцук Володимир Павлович
вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я, Черкаська обл., 19635
(472) 300-400 bilozir_rada@ukr.net

Соледарська ОТГ. Донецька область

Відновила роботу птахофабрика
На початку 2019 року відбулися позитивні зміни в агропромисловому комплексі Соледарської міської
об’єднаної територіальної громади. У Берестівському старостинському окрузі відновила роботу птахофабрика, виробнича діяльність якої була призупинена в 2014 році.
Завдяки роботі підприємства створено нові робочі місця та очікуються надходження податків до бюджету громади. Таким чином, птахофабрика бере участь у формуванні економічного потенціалу Соледарської громади та розвитку її інфраструктури.
Соледарська міська ОТГ Голова: Степаненко Олександр Миколайович
вул.Паркова, 3а, м.Соледар, Донецька обл., 84545
(627) 442-068 ispolkom@solerada.gov.ua
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
м. Чортків. Тернопільська область

Місто розробляє кліматичну стратегію
У 2017 році Чортків розробив План дій сталого енергетичного розвитку, згідно з яким місто має зменшити
викиди СО2 в навколишнє середовище на 30%. У 2018 році громада взяла на себе зобов’язання до 2050 року
перейти на відновлювальні джерела енергії. Саме тому Чортківська міська рада розпочала розробку власної
кліматичної стратегії.
Також у закладах громади проводяться заходи з енергоефективності. З 2017 року працює система енергомоніторингу, яка за перший рік використання зекономила 5% енергоресурсів. З метою заохочення економити
енергію було прийняте Положення про матеріальне стимулювання ощадного енергоспоживання бюджетними
установами міста Чорткова.
Чортківська міська рада Голова: Шматько Володимир Петрович
вул. Тараса Шевченка, 21, м.Чортків, 48509
(3552) 2-27-98 info@chortkivmr.gov.ua

м. Славутич. Київська область

Будівництво потужної біоТЕС
У місті Славутич громада виділила земельну ділянку інвестору для будівництва біотеплоелектростанції із комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії. Майданчик знаходиться у промисловій зоні в межах міста.
БіоТЕС планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року. Її потужність складе 12,5 МВт електричної та 29
МВт теплової енергії.
Запуск станції дозволить повністю відмовитися від споживання газу і перейти на відновлювальні джерела,
знизивши таким чином вартість теплової енергії для кінцевого споживача.
Славутицька міська рада Голова: Фомічев Юрій Кирилович
Центральна площа, 7, м. Славутич, Київська обл., 07100
(4579) 2-75-55 vykonkom@slav.gov.ua
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м. Миргород. Полтавська область

Модернізовано систему теплопостачання
Миргородська міська рада у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) спільно
з комунальним підприємством теплового господарства втілила проект з модернізації району «Авіамістечко».
У рамках Проекту замінено насосне обладнання котельні та застаріле енергогенеруюче обладнання на
сучасне енергоефективне з високим ККД, оновлено теплові розподільчі мережі. Для ефективного використання теплової енергії 17 житлових будинків обладнано індивідуальними тепловими пунктами, шість з
яких працюють на опалення та гаряче водопостачання.
Одночасна модернізація котельні, розподільчих мереж і будинкового обладнання скоротить споживання теплової енергії на 28,3%. У процентному співвідношенні заощаджуватиметься і природний газ.
До складових економії ресурсів і коштів та підвищення енергоефективності додається ще й зменшення
обсягів шкідливих речовин, які викидатимуться в атмосферу.
Загальна вартість проекту сягнула 687,2 тис. євро. Кредит НЕФКО покрив 50,7% цієї суми, грант цієї
фінансової корпорації становив 34% вартості проекту. З міського бюджету виділено 15% необхідної суми.
Миргородська міська рада Голова: Соломаха Сергій Павлович
вул. Незалежності, 17, м. Миргород, 37600
(5355) 5-25-01 mmrada@ukr.net

м.Нова Каховка. Херсонська область

500 тисяч гривень з місцевого бюджету на Револьверний фонд
У Новій Каховці за ініціативи громадської спілки «Координаційна рада ОСББ та ЖБК м. Нова Каховка»
було створено Револьверний фонд. З міського бюджету для надання фінансової допомоги на безповоротній
основі фонду виділено 500 тис. грн. Відтепер співвласники багатоповерхових і кооперативних будинків зможуть отримати термінову грошову допомогу на невідкладні ремонти багатоповерхівок, оновлення житлового фонду, запровадження проектів з енергозбереження і створення комфортних умов проживання.
Ця сума є фінансовою підтримкою, що надаватиметься в якості безвідсоткових позик терміном до 12
місяців, а в окремих випадках до 18 місяців, за заявами ОСББ та житлово-будівельних кооперативів міста.
Після повернення позик кошти надаватимуться іншим заявникам.
Новокаховська міська рада Голова: Коваленко Володимир Іванович
пр. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900
(5549) 4-22-84 nkmv@kahovka.net
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Менська ОТГ. Чернігівська область

Будівництво сонячної електростанції
У місті Мена, що є адмінцентром Менської ОТГ, планується будівництво сонячної електростанції потужністю 9 МВт. Міська рада під її будівництво виділила в оренду 18 га землі. Тут буде розміщено понад 30
тисяч сонячних панелей. Будуватиметься станція за грантові кошти, сума інвестицій складе 9 млн євро.
Реалізація проекту передбачає залучення інвестицій у Менську громаду, збільшення надходжень до місцевого бюджету та створення 20 робочих місць. Зведення станції планується до кінця 2019 року.
Менська міська ОТГ Голова: Примаков Геннадій Анатолійович
вул. Поштова, 7, м. Мена, Чернігівська обл.,15600
(4644) 2-15-41 miskradamena@gmail.com

Циркунівська ОТГ. Харківська область

Впровадження енергоефективних заходів
Циркунівська громада взяла курс на енергозбереження. У школах, дитсадку та інших установах громади повністю замінено вікна на енергоощадні. Для вуличного освітлення використовуються LED-ліхтарі,
що дозволило скоротити споживання електроенергії на 10–15%. Також у громаді працює сонячна електростанція потужністю 6,5 кВт, що встановлена на даху Циркунівської амбулаторії. Станція буде економити
близько 15% коштів на комунальні витрати амбулаторії. Щоб забезпечити повну роботу закладу на альтернативній енергетиці необхідно встановити додаткові панелі.
Циркунівська сільська ОТГ. Голова: Сікаленко Микола Васильович
вул. Соборна, 26, с. Циркуни, Харківська обл., 62441
(577) 479-465 selsovet_1@ukr.net

Дмитрівська ОТГ. Кіровоградська область

Для потреб громади буде збудована сонячна електростанція
На вільній ділянці, яка належить Дмитрівській ОТГ, громада планує розмістити сонячні панелі. В першу
чергу отриману енергію використовуватимуть школи, лікарні та інші заклади соціальної сфери.
Надлишкову енергію громада продаватиме за «зеленим» тарифом, а отримані доходи будуть спрямовані на розвиток. Загальна вартість проекту – майже 4,7 млн грн. Фінансуватиметься він із місцевого й державного бюджетів.
Також передбачено залучення інвестиційно-технічної підтримки програм-партнерів та місцевого бізнесу.
Дмитрівська сільська ОТГ Голова: Стиркуль Наталія Євстафіївна
вул. Перемоги, 4, с. Дмитрівка, Кіровоградська обл., 27424
(5233) 7-03-18
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м. Суми

Місто економить кошти завдяки термомодернізації
закладів освіти
План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року, що був розроблений за підтримки USAID, вже показує своє перші результати. За рахунок термомодернізації 45 закладів освіти
місцевий бюджет зекономив майже 6 млн грн лише за 2018 рік.
Бюджет міста забезпечує фінансування заходів з енергозбереження, серед яких заміна віконних
блоків, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, влаштування автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання будівель, також проведено капітальний ремонт теплопунктів з улаштуванням системи погодозалежного регулювання.
Фінансування забезпечується в рамках Програми підвищення енергоефективності в бюджетній
сфері міста Суми на 2017-2019 роки.
Сумська міська рада Голова: Лисенко Олександр Миколайович
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030
(542) 700-560 inform@smr.gov.ua

Северинівська ОТГ. Вінницька область

Громада використовує альтернативне паливо
В рамках програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів використовуються відновлювані джерела енергії та альтернативні види палива. Зокрема, місцеву амбулаторію
загальної практики сімейної медицини обігрівають тепловий насос та електричний котел, а дитячий садок
отримує гарячу воду завдяки сонячному колектору. Твердопаливні котли працюють у школі, будинку культури, центрі надання адміністративних послуг та деяких інших закладах та установах.
Крім того, у с. Северинівка висаджено понад три тисячі саджанців енергетичної верби, щоб в майбутньому продовжувати заміщувати природний газ альтернативним паливом. Гроші на це громада спрямовує з
місцевого бюджету, а також бере участь у грантових програмах
Северинівська сільська ОТГ Голова: Христюк Олександр Устимович
вул. Грушевського, 29, с. Северинівка, Вінницька обл., 23126
(4332) 3-56-42 severynivca@gmail.com
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Великомостівська ОТГ. Львівська область

Використання енергоощадних технологій
Великомостівська громада стимулює безвідходне виробництво та використовує альтернативне паливо для
опалення комунальних закладів. Дитячий садок, школа, Центр творчості, спортивно-туристичний комплекс
опалюються тирсою, дровами, пелетами. Це дозволяє громаді економити значні кошти, що спрямовуються на
розвиток.
На території громади працює інвестор, який орендує 249 гектарів землі і вирощує енергетичну вербу, перероблює її на щепу, брикети чи пелети.
У місті Великі Мости проводиться термомодернізація бюджетних установ: утеплюються приміщення та
встановлюються енергозберігаючі вікна. А світло громада економить за допомогою LED-світильників, якими
оснащено систему вуличного освітлення.
Великомостівська міська ОТГ Голова: Ройко Ярослав Григорович
вул. Шевченка, 6, м. Великі Мости, Львівська обл.,80074
(3257) 6-44-91 mostyrada@i.ua

Широківська ОТГ. Запорізька область

Нова котельня економить кошти громади
Петропільський НВК у Широківській ОТГ обігріває нова котельня, яка дозволяє громаді втричі заощаджувати на енергоносіях. До модернізації системи опалення обігрів приміщень школи обходився бюджету Широківської громади у 1,2 млн грн на рік.
Серед переваг нової котельні, яка працює на пелетах, - сучасне устаткування, автоматичне подання сировини і можливість регулювати температуру.
Наступним кроком має стати утеплення фасадів. Весь комплекс енергозберігаючих заходів дозволить
досягти ще більшого заощадження ресурсів.
Котельню збудовано за рахунок коштів з місцевого та державного бюджетів.
Широківська сільська ОТГ Голова: Коротенко Денис Олександрович
вул. Центральна,1, с. Широке, Запорізька обл., 70413
(612) 231-425 shyroke.otg@gmail.com
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м.Київ

Мобільний додаток для комунікації мешканців будинку
У столиці запрацював новий безкоштовний мобільний додаток - будинковий комунікатор Dah online
(Дах). Програма розроблена спеціально для багатоквартирних будинків і має на меті забезпечити мешканцям доступ до інформації про технічні характеристики будівлі, можливість оцінити якість послуг та
проконтролювати рух сплачених за них коштів, а також проводити будинкові голосування. Одним словом,
цей сервіс дасть можливість усім, хто живе під спільним дахом, налагодити комунікацію і спільно вирішувати багато питань. Нині ініціатива стартує за сприяння Київської міської державної адміністрації у 10
ОСББ столиці. Більше про програму можна дізнатися за посиланням h_ps://dah-online.com
Київська міська рада Голова: Кличко Віталій Володимирович в
ул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044
(44) 202-75-94 zvernen@kmda.gov.ua

м. Хмельницький

Кредит ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу
Хмельницький міський голова підписав Угоду з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)
про підготовку кредитного фінансування проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у
місті. Угода передбачає отримання 15 млн євро у кредит і грант (безповоротну фінансову допомогу) у розмірі 5 млн євро. Позика ЄБРР, розрахована до 13 років під 6% річних, спрямовуватиметься на рекультивацію діючого полігону, придбання нового обладнання, а також на будівництво сучасного сміттєпереробного заводу
вартістю приблизно у 600 млн грн. 5 млн євро безповоротної фінансової допомоги планується спрямувати
на підготовку регіонального плану управління твердими побутовими відходами та розробку пропозицій
щодо корегування методології встановлення тарифів на захоронення і переробку відходів.
Хмельницька міська рада Голова: Симчишин Олександр Сергійович
вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000
(382) 765-005 rada@khm.gov.ua
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Юрковецька ОТГ. Чернівецька область

Громада самостійно ремонтуватиме дороги
Юрковецька громада минулого року отримала 3,3 млн грн інфраструктурної субвенції і спрямувала
більшість цих коштів на закупівлю обладнання для комунального підприємства «Благоустрій». Серед
основних завдань підприємства – ремонт доріг, протяжність яких в ОТГ становить понад 180 км.
Тепер громада зможе робити це самостійно, адже вже придбала автогрейдер та іншу необхідну техніку. У
найближчій перспективі планується придбати ще екскаватор та спецавтомобіль для дорожных робіт.
Юрковецька сільська ОТГ Голова: Шафер Віталій Вікторович
вул. Центральна, 36, с. Юрківці, Чернівецька обл., 59440
(3737) 2-56-42 jur.rada@ukr.net

Старокозацька ОТГ. Одеська область

Асфальтний міні-завод
Громада за кошти інфраструктурної субвенції придбала устаткування для ремонту доріг - асфальтний
міні-завод. Він здатний виконувати невеликі обсяги асфальтування - розігріває матеріал безпосередньо
на місці виконання робіт - у дворах, на тротуарах, майданчиках, при ремонті комунікацій тощо.
Використовуючи нову спецтехніку, громада зможе самостійно та втричі дешевше виконувати поточний
ремонт покриття доріг ОТГ.
Старокозацька сільська ОТГ Голова: Бойко Вадим Валерійович
вул. Соборна, 34, с. Старокозаче, Одеська обл., 67730
(4849) 5-01-42 straw7771@gmail.com

м. Винники. Львівська область

Комунальна сонячна станція для освітлення вулиць
Громада виділила земельну ділянку прощею 4 га для будівництва комунальної сонячної електростанції
потужністю 2 МВт. Вироблену електрику місто продаватиме «Львівобленерго», а отримані кошти спрямовуватимуться на забезпечення вуличного освітлення усього міста. Вартість будівництва сонячної електростанції – 2 млн євро, які місто отримало як переможець урядового конкурсу на створення комунальної
сонячної електростанції . Профінансує проект, за умовами конкурсу, Іспанія.
Винниківська міська рада Голова: Квурт Володимир Леонідович
вул.Галицька,20 м.Винники, Львівська обл., 79495
(322) 295-431 vynnyky_vykonkom@ukr.net
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м. Мукачево. Закарпатська область

Громада фінансово підтримує ОСББ
Сесія Мукачівської міської ради ухвалила Програму “Сприяння створенню та діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків в м. Мукачево на 2018-2020 роки”. Мета - забезпечити участь
власників квартир ОСББ і ЖБК у впровадженні заходів з енергозбереження через залучення кредитних
коштів, сприяння створенню та ефективному функціонуванню ОСББ у місті.
В рамках Програми вже освоєно 950 тис.грн, що були виділені із загального фонду міського бюджету.
Кошти пішли на заміну водостічних труб, ремонт каналізаційних мереж, ремонт покрівель житлових будинків тощо. Фінансова підтримка з міського бюджету здійснюється один раз протягом дії даної Програми. Наразі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з мешканцями будинків стосовно переваг
створення ОСББ.
Мукачівська міська рада Голова: Балога Андрій Вікторович
пл. Духновича, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600
(3131) 5-44-68 mvk@mukachevo-rada.gov.ua

Бучанська громада. Київська область

Створено портал «Чисте місто»
Для автоматизації контролю за допомогою геопросторової системи фіксації порушень благоустрою у
Бучі в рамках програми розвитку муніципального капіталу було створено портал «Чисте місто».
Новий ресурс за рахунок об‘єднання баз даних дозволить полегшити доступ інспекторів до інформації
для утримання території в належному стані, захисту і відновлення довкілля, розвитку місцевої логістики.
Портал має прив’язку до загальної мапи, що показує необхідний шар інформації, надає права редагування
метаданих для ЦНАПу, комунальних підприємств, інженерних підрозділів та інших служб.
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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м. Луцьк

Екологічний фонд для вирішення проблем довкілля
створено на водоканалі
На комунальному підприємстві «Луцькводоканал» запроваджено механізм залучення коштів на екологічні проекти та охорону навколишнього середовища. Серед таких проектів - очищення каналізаційних
мереж, озонування повітря на КНС, покращення умов праці робітників, які працюють у шкідливих умовах,
зниження рівня шкідливих викидів та інші заходи, що мають сприяти покращенню екологічної ситуації
в місті. Головний принцип, за яким наповнюється фонд, умовно називається: «забруднювач платить».
Тобто будь-яке підприємство чи підприємець несуть фінансову відповідальність за забруднення довкілля
та порушення екологічних вимог. Вони сплачують додаткові кошти за послуги КП «Луцькводоканал», які
надходять у спеціальний екологічний фонд «Е go2020», а згодом спрямовуються на екологічні заходи.
Внески у фонд також можуть робити усі бажаючі. Про заходи екологічного спрямування підприємство
інформуватиме громадськість і кожен зможе долучитися до їх реалізації.
Луцька міська рада Секретар ради: Пустовіт Григорій Олександрович
вул. Богдана Хмельницького, 19, м. Луцьк, 43025
(332) 777-900 oﬀice@lutskrada.gov.ua
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
м. Дніпро

Впровадження комплексної паліативної допомоги
У місті Дніпро впроваджується муніципальна комплексна програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах на 2018 – 2021 роки. В Україні наразі це єдина подібна міська програма. Загальний обсяг
її фінансування з міського бюджету складає понад 40 млн грн, виділення яких стало можливим завдяки
децентралізаційній реформі.
В рамках Програми передбачені такі заходи: організація виїзних бригад у центрах первинної медико-санітарної допомоги для надання допомоги паліативним хворим удома, забезпечення їх ліками, знеболювальними, технічними засобами реабілітації як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарних відділеннях.
Система надання паліативної допомоги у Дніпрі створена на первинному та вторинному рівнях медицини. У 2019 році в міському бюджеті передбачено 9,5 млн грн для денних стаціонарів з паліативними відділеннями лікарень № 12 і № 15 та дитячих лікувальних закладів № 2 та № 6.
Дніпровська міська рада Голова: Філатов Борис Альбертович
просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000
(56) 732 -12 -12 oﬀice@dniprorada.gov.ua

Тростянецька ОТГ. Сумська область

Громада покращує медичні послуги
З місцевого бюджету громада виділила 1,3 млн грн на придбання багатофункціонального УЗД-апарату
для міської лікарні. Таке рішення ухвалила рада Тростянецької ОТГ. Обладнання придбано на умовах співфінансування (50х50%) з обласного та міського бюджетів.
Новий діагностичний апарат розміщено у капітально відремонтованому за кошти ОТГ кабінеті. Обладнання дозволить проводити обстеження внутрішніх органів, судин головного мозку, щитовидної залози, молочних залоз, гінекологічні дослідження тощо. Якість зображення на моніторі дозволить побачити і серйозні
деформації, і найдрібніші відхилення від норми.
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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м.Умань. Черкаська область

Реорганізація медичних закладів
Впровадження медичної реформи в Умані розпочалося з реорганізації медичних комунальних закладів у
комунальні підприємства. Вже шість амбулаторій переведено в комунальні некомерційні підприємства. Всі
заклади первинної ланки охорони здоров’я забезпечено комп’ютерною технікою, на що міська рада спрямувала близько 1 млн грн. На черзі впровадження медичної реформи на вторинному рівні.
Також Уманську міську лікарню буде забезпечено необхідною комп’ютерною технікою. Для цього у місцевому бюджеті передбачено кошти в сумі 2,4 млн грн.
Наразі триває підготовка до запровадження медичної інформаційної системи HELSI. Вже працює електронний запис на прийом до лікаря, розпочато користування електронними амбулаторними картками. Для
зручності спілкування з пацієнтами усім лікарям закуплено мобільні телефони зі стартовим пакетом і передплаченим на рік зв’язком.
Уманська міська рада Голова: Цебрій Олександр Володимирович
пл. Соборності,1, м. Умань, Черкаська обл., 20300
(4744) 3-32-34 uman-vikonkom@ukr.net

Брошнів-Осадська ОТГ. Івано-Франківська область

Відкрито рентген-кабінет
У Брошнів-Осадській міській лікарні запрацював сучасний рентгенодіагностичний комплекс ІМАХ 160 на 2
робочі місця в комплекті з пристроєм цифрової рентгенографії. Тепер захворювання у пацієнтів можна буде виявляти на ранніх стадіях. А променеве навантаження на пацієнта буде у 10 разів меншим, ніж від старих апаратів.
Вартість обладнання склала 1,7 млн грн, з яких 200 тис. грн – співфінансування з бюджету Брошнів-Осадської ОТГ, 500 тис. грн – надійшло з обласного бюджету і 1 млн грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій.
У приміщенні, де встановлений новий рентгенодіагностичний комплекс, проведено ремонт, а також, згідно з вимогами інспекції ядерного регулювання України і санітарних правил, встановлено сучасну вентиляційну систему.
Безоплатно рентген-обстеження зможуть пройти тільки ті жителі Брошнів-Осадської ОТГ, які підписали
декларації із лікарями. Інші сплачуватимуть за послугу.
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
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Полонська ОТГ. Хмельницька область

Сучасна медична діагностика
У громаді відкрито комунальний заклад - консультативно-діагностичний центр. На оснащення установи
з місцевого бюджету виділено понад 700 тис грн. Також надійшла фінансова допомога від небайдужих підприємців та жителів громади.
Заклад забезпечено сучасним обладнанням, що дозволяє робити якісні обстеження. Зокрема, було встановлено апарат УЗД, безконтактний тонометр та щілинну лампу, що дозволяють діагностувати глаукому.
Також у Центрі створено комфортні умови для обслуговування людей з інвалідністю.
Полонська міська ОТГ Голова: Скримський Франц Францович
вул. Л.Українки,113, м. Полонне, Хмельницька обл., 30500
(3843) 3-10-03 mr_polonne@ukr.net

м. Тернопіль

Електронна реєстратура
У закладах охорони здоров’я Тернополя успішно функціонує сучасна онлайн-послуга «Електронна реєстратура». Жителі міста мають можливість оперативно через мережу Інтернет записатися на прийом до сімейного лікаря чи педіатра. Водночас, медикам така інновація дозволяє оптимізувати роботу та спростити саму процедуру
прийому хворих.
Електронна медична система на даний час активно використовується для впровадження в роботу первинної
ланки статистики ІСРС, яка дає широкі можливості у вивченні причин звернень пацієнтів до закладу, чітко контролювати та аналізувати роботу медичних працівників, а також вивчати потреби у розширенні переліку медичних
послуг, які користуються попитом у жителів міста. Планується, що онлайн-система «Електронна реєстратура» в
подальшому буде пристосована для використання з програмою «Соціальна карта тернополянина».
Тернопільська міська рада Голова: Надал Сергій Віталійович
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net
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ОСВІТА
м. Житомир

Сучасна система оцінки якості роботи навчальних закладів
У Житомирі запроваджено сучасну систему оцінки якості роботи навчальних закладів загальної середньої
освіти та дошкільних начальних закладів. Оцінити послуги можна за такими критеріями: якість навчального
матеріалу; відповідальність вчителів; загальна оцінка закладу. Для того, щоб оцінити обслуговування в закладі слід відсканувати за допомогою смартфону QR-код з наліпки, яка знаходиться у вестибюлі. Всі оцінки
з приводу сервісу на сайті Revizion відображаються анонімно, але за власним бажанням можна відключити
цю функцію. Контактні дані особи, яка залишила відгук, бачить лише директор школи і лише для того, щоб
мати змогу більш детально розібратися в обставинах описаної ситуації та вирішити проблему, яка виникла.
Отже, батьки, просканувавши QR-код, можуть оцінити роботу школи чи садочка в якому навчається їх дитина. Керівництво на підставі реальних відгуків щодо якості освіти отримує можливість покращити роботу
навчального закладу.
Житомирська міська рада Голова: Сухомлин Сергій Іванович
майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014
(412) 481-212 mvk@zt-rada.gov.ua

Кирилівська ОТГ. Запорізька область

Інтерактивні комплекси для навчання
Для учнів початкових класів Кирилівської школи придбано два мультимедійні інтерактивні комплекси.
На це громада виділила 70 тис. грн з місцевого бюджету.
Використання такого обладнання на уроках є однією з вимог сучасного освітнього процесу. Це дозволить збільшити кількість ілюстративного матеріалу і краще засвоювати знання.
Кирилівська селищна ОТГ Голова: Малєєв Іван Володимирович
вул. Калініна, 67, смт Кирилівка, Запорізька обл., 72563
(6131) 6-91-38 kirillovka-rada@i.ua
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м. Бориспіль. Київська область

Новий ліцей збудовано за кошти місцевого бюджету
На будівництво ліцею місто Бориспіль виділило 179 млн грн, не залучаючи фінансування з державного
та обласного бюджетів. Це стало можливим завдяки розміщенню тимчасово вільних коштів місцевого
бюджету на депозитному рахунку в державному банку.
У чотириповерховій будівлі навчального закладу передбачено аудиторії та спеціалізовані лабораторії з найсучаснішим обладнанням, лінгафонні кабінети, класи образотворчого та музичного мистецтва,
спортивні та хореографічні зали, актову залу зі звуковим та світловим обладнанням, бібліотеку, медичний
блок, обідню залу, інтерактивний тир. Новий ліцей також доступний для навчання дітей з інвалідністю –
передбачено підйомники, ліфт, обладнання туалетних кімнат тощо. Ліцей розрахований на 33 класи, в
одну зміну тут може навчатися близько 1000 учнів, загальна площа - 12 тис. кв. м.
Бориспільська міська рада Голова: Федорчук Анатолій Соловйович
вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київська обл., 08300
(4595) 6-10-72 borispol@i.com.ua

м. Мелітополь. Запорізька область

Перемога у міжнародному освітньому конкурсі ЮНЕСКО
Мелітополь отримав премію ЮНЕСКО «Міста, що навчаються». Місто увійшло у ТОП-10 найпрогресивніших міст світу, що розвивають навчання впродовж життя, серед більш як 200 конкурсантів. Україна
отримує перемогу в цьому конкурсі вперше.
У місті було організовано комітет з представників громадськості, міської влади, бізнесу, освіти, які
спільно створили систему безперервного навчання. Так, проведено Міжнародні дні освіти для дорослих,
створено Вуличний університет, Університет третього віку, Центр освіти дорослих. Нині ці проекти підтримуються за рахунок міжнародної технічної допомоги. Також Мелітополь доклав значних зусиль до
соціалізації та перепідготовки внутрішньо переміщених осіб, які раніше працювали у гірничодобувній
промисловості.
Мелітопольська міська рада Голова: Мінько Сергій Анатолійович
вул. М.Грушевського, 5, м. Мелітополь, Запорізька обл, 72312
(619) 421-358 mail@mlt.gov.ua
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Радивилівська ОТГ. Рівненська область

Інклюзивно-ресурсний центр
На базі міського навчально-виховного комплексу №2 у Радивилові створено інклюзивно-ресурсний
центр. Заклад вже відвідують 36 дітей. Їм надають допомогу вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель-реабілітолог.
Для створення Центру було облаштовано три кабінети та зону для очікування. Також тут є лікувально-фізкультурний кабінет з тренажерами та басейн. Окремий вхід до закладу обладнано пандусом.
Відкрито установу на засадах співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Послуги у Центрі
надаються безоплатно. Діти з особливими освітніми потребами, які проживають у громаді та сусідніх ОТГ,
можуть отримувати тут психологічну і педагогічну підтримку.
Радивилівська міська ОТГ Голова: Карапетян Микола Аракелович
вул. Паркова, 5, м. Радивилів, Рівненська обл., 35500
(3633) 4-31-40 gorsovit@ukr.net

Новоукраїнська ОТГ. Кіровоградська область

Відремонтовано дитячий садок
У місті Новоукраїнка, що є адміністративним центром громади, реконструйовано ДНЗ, який не працював понад 20 років. Тепер 100 дітей громади відвідуватимуть оновлений заклад.
Капітальний ремонт садочка проведено за рахунок коштів ДФРР та співфінансування з місцевого бюджету. Було замінено вікна, двері, зовнішні та внутрішні інженерні мережі, відремонтовано покрівлю,
утеплено фасад та проведено внутрішні ремонтні роботи. У дитсадку влаштовано нову твердопаливну
котельню, змонтовано дизельну, яка дає змогу забезпечувати автономне електропостачання. А також
упорядковано територію та обладнано ігрові майданчики. Усього на реалізацію проекту витрачено понад
20 млн грн.
Відкриття закладу дало змогу створити 40 нових робочих місць - садок повністю укомплектовано персоналом.
Новоукраїнська міська ОТГ Голова: Корінний Олександр Олександрович
вул. Покровська, 70, м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., 27100
(5251) 2-14-31 sekretar@nu-rada.gov.ua
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м. Дрогобич. Львівська область

Запис до шкіл на блокчейні
Дрогобицька міська рада запустила у публічне тестування запис до середніх навчальних закладів міста
на основі технології Blockchain. Заяви до перших класів міських шкіл батьки зможуть вносити у захищену
від фальсифікації базу даних і перевіряти самостійно. У квітні буде впроваджено подібна система запису
до дитячих садків.
Нова система запису до навчальних закладів має на меті усунити корупційні ризики та відновити довіру до влади. Адже директор школи має відповідати за надання освітніх послуг, а не приймати рішення,
хто потрапить в клас, а хто – ні.
У лютому цього року виконком Дрогобицької міської ради ухвалив рішення «Про впровадження електронної реєстрації у перші класи закладів загальної середньої освіти та перехід електронної реєстрації
у закладах дошкільної освіти у систему blockchain». Наразі відділ інформаційних технологій та аналізу
виконкому розробляє дорожню мапу використання технології Blockchain і в інших сферах міста, які знаходяться у віданні місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про переведення на цю технологію реєстрацію заяв на отримання земельних ділянок, реєстру комунального майна, договорів тощо.
Дрогобицька міська рада Голова: Кучма Тарас Ярославович
пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100
(3244) 2-25-69 rada@drb.lviv.ua

Жашківська ОТГ. Черкаська область

У громаді діти вивчають робототехніку
У Жашківській спеціалізованій школі №1 працює кабінет інноваційної STEM-освіти з навчальними матеріалами LEGO Education. Діти вчаться конструювати та програмувати. Такий підхід до навчання з використанням інноваційних технологій розвиває, зокрема, творчість та критичне мислення.
У січні 2019 року команда Жашківської школи взяла участь у регіональному фестивалі з робототехніки
та отримала перемогу в номінації «Найміцніша LEGO-модель». Захід зібрав понад 500 учасників. Також
вперше у фестивалі взяли участь діти з особливими освітніми потребами.
Жашківська міська ОТГ Голова: Цибровський Ігор Андрійович
вул. Захисників України,17, м. Жашків, Черкаська обл., 19200
(4747) 6-11-45 vukoncom016@ukr.net
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Клеванська ОТГ. Рівненська область

Відкрито сучасний дитячий садок
У селищі Оржів, що входить до Клеванської ОТГ, відкрито сучасний дошкільний навчальний заклад на
8 груп. Його відвідуватимуть 150 дітей.
Дитсадок збудований за принципами Нового освітнього простору: будівля має яскравий фасад, усі
стіни всередині приміщення кольорові, на подвір’ї влаштовано великий ігровий майданчик. Також для
дітей обладнано музичну та спортивну зали. Опалюватиметься приміщення від котельні, яка збудована
поблизу.
На добудову садочка громада чекала аж 20 років. Завершити будівництво вдалося завдяки децентралізації: було використано кошти ДФРР, субвенцію на розвиток регіону, а також кошти з місцевого бюджету.
Всього - понад 36 млн грн.
Клеванська ОТГ Голова: Жовтянський Дмитро Миколайович
вул. Івана Франка, 20, смт Клевань, Рівненська обл., 35312
(362) 271-007 gromada.klevan@gmail.com

Нововодолазька ОТГ. Харківська область

У ліцеї відкрито медіатеку
Нововодолазька громада у ліцеї створила медіатеку – сучасний мультимедійний центр в поєднанні з
книжковим фондом. Заклад облаштовано за рахунок коштів місцевого бюджету.
Медіатеку забезпечено навчальною та розважальною літературою, ноутбуками, що під’єднані до мережі Інтернет, мультимедійним проектором з електронною шкільною дошкою. Учні та вчителі зможуть працювати тут з презентаціями, проводити заходи, відпочивати. Також медіатека зробить більш доступною
освіту для дітей з особливими потребами.
Нововодолазька селищна ОТГ Голова: Єсін Олександр Сергійович
вул. Донця Григорія, 14, смт Нова Водолага, Харківська обл., 63202
(5740) 4-30-18 nova.vodolaga_selrada@ukr.net
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Липинська ОТГ. Волинська область

Діти громади безоплатно навчаються гончарству
У с. Липини, що є адмінцентром Липинської ОТГ, у Будинку культури відкрито школу гончарства «Осередок». Місцеві діти навчатимуться тут безоплатно.
Ідейником створення школи та її керівником є місцевий гончар Віктор Дудко - майстер з багаторічним
стажем. За його словами, ця справа корисна для дітей - вона розвиває моторику пальців та творче мислення. Гончарству навчатимуться діти віком від 6 до 17, а також, за бажанням, дорослі.
Для створення майстерні з місцевого бюджету було виділено 270 тис.грн, з яких 200 тис грн пішло на
переобладнання підвалу під школу, а 70 тис грн - на закупівлю необхідного обладнання: меблів, стелажів,
печей і станків.
Липинська сільська ОТГ Голова: Гусак Богдан Петрович
вул. Центральна, 7, с. Липини, Волинська обл., 45601
(3327) 9-77-42

Михайло-Коцюбинська ОТГ. Чернігівська область

Новий дитячий садок «Перлинка»
У селі Шибиринівка, що входить до складу Михайло-Коцюбинської громади, відкрито дитячий садочок
«Перлинка».На будівництво та матеріальне забезпечення дошкільного закладу було використано 1,3 млн
грн, 820 тис.грн з яких — субвенція на соціально-економічний розвиток, а решта – кошти з місцевого бюджету. У приміщенні облаштовано ігрові кімнати із сучасними меблями, комфортну спальню та харчоблок. Садочок зможуть відвідувати малюки із п’яти населених пунктів Шибиринівського, Жукотківського та
Пльохівського старостинських округів.
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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СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
м. Славута. Хмельницька область

Працює соціальне таксі
У Славуті було придбано спеціальний автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю до соціально
важливих об’єктів.
Заявки на обслуговування осіб, які потребують послуги соціального таксі, приймаються письмово
чи в телефонному режимі від громадських організацій інвалідів, рад ветеранів або від самих інвалідів
(уповноважених представників) не менш, ніж за один день до виїзду за вказаною адресою.
Перевозитимуться люди з інвалідністю до відділень медико-соціальної реабілітації, до лікарень,
поліклінік, установ органів місцевого самоврядування та місць проведення загальноміських заходів.
Славутська міська рада Голова: Сидор Василь Богданович
вул. Соборності, 7, м. Славута, Хмельницька обл., 30000
(3842) 7-11-66 sl_mvk@ukr.net

Таганчанська ОТГ. Черкаська область

Програма підтримки народжуваності
Для заохочення молодих родин до народження дітей у громаді прийнято Програму підтримки народжуваності в селах ОТГ на 2019 рік.
Програма передбачає підтримку молодих сімей - при народженні (усиновленні) однієї дитини
здійснюється одноразова виплата у розмірі 3 тис.грн. Молодіжний актив громади вже запропонував
внести до Програми зміни на найближчій сесії ради, а саме: при народжені першої дитини одноразова виплата має становити 4 тис.грн, другої – 7 тис.грн, третьої – 10 тис.грн. Місцева рада розглядає
цю пропозицію.
Адресна одноразова грошова допомога стане підтримкою молодим батькам при народженні дітей.
Таганчанська сільська ОТГ Голова: Лактіонов Олег Миколайович
вул. Центральна, 104/1, с. Таганча, Черкаська обл., 19052
(4736) 9-61-15 info@taganchanska-gromada.gov.ua
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Соледарська ОТГ. Донецька область

Діти-сироти отримали житло
Громада придбала три однокімнатні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Вони отримали сертифікати, ордери та ключі від нового житла.
Квартири придбано в рамках програми «Забезпечення житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування та особам з їх числа на 2018-2020 роки», яка діє у Соледарській ОТГ.
Соледарська міська ОТГ Голова: Степаненко Олександр Миколайович
вул. Паркова, 3-а, м. Соледар, Донецька обл., 84545
(627) 44-20-68, 44-20-65

м. Суми

Встановлюються пандуси у будинках
У 2018 році в Сумах у будинках, де проживають особи з інвалідністю, за кошти міського та обласного бюджетів встановлено шість пандусів. Усі пандуси зроблені з дотриманням державних будівельних
норм. З міського бюджету на виконання робіт із влаштування пандусів до житлових будинків витрачено 1,26 млн грн. Роботи з облаштування пандусів триватимуть у 2019 році.
Сумська міська рада Голова: Лисенко Олександр Миколайович
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030
(542) 700-560 inform@smr.gov.ua

Кочубеївська ОТГ. Херсонська область

Шкільний автобус, пристосований для перевезення дітей
з інвалідністю
Кочубеївська громада придбала сучасний шкільний автобус з низькою підлогою для учнів з вадами
опорно-рухового апарату. Щоб підняти такого пасажира в салон опускається спеціальна підніжка. Автобус буде підвозити дітей до школи, де організовано інклюзивне навчання.
Транспорт вартістю понад 2,1 млн грн було придбано за кошти місцевого бюджету та інфраструктурної субвенції.
Загалом школярів з 14 населених пунктів громади обслуговують чотири автобуси.
Кочубеївська сільська ОТГ Голова: Дударь Іван Іванович
вул.Арташатська 76, с. Кочубеївка, Херсонська обл., 74012
(5535) 2-10-78 tige1otg.j@gmail.com
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м.Чортків. Тернопільська область

«Картка Чортківчанина» дає право пільговикам на
безкоштовний проїзд в міському транспорті
У лютому 2019 року було підписано Меморандум про співпрацю між Чортковом та керівництвом
міжнародної платіжної системи. В рамках меморандуму Чортківська міська рада безкоштовно отримає 10 валідаторів та програмне забезпечення.
Також міська рада підписала Меморандум з керівником обласного управління АТ«Ощадбанк». В
рамках такої співпраці кожен пільговик міста безкоштовно отримає «Картку Чортківчанина». Користуватися карткою пільговики зможуть у всіх приватних автобусах, що працюють на маршрутах міста.
Раніше міська рада щомісяця видавала купони жителям міста, які належать до пільгових категорій,
На це з міського бюджету в рік витрачалося приблизно 1, 300 млн грн.
Чортківська міська рада Голова: Шматько Володимир Петрович
вул. Тараса Шевченка, 21, м.Чортків, 48509
(3552) 2-27-98 info@chortkivmr.gov.ua

м. Канів. Черкаська область

Жителі з інвалідністю отримають знижку на оплату
послуг ЖКГ
Виконавчий комітет Канівської міської ради ухвалив рішення, яким особам з інвалідністю буде
надано знижку 50% на оплату житлово-комунальних послуг.
У прийнятому документі, зокрема, йде мова про жителів Канева, які мають інвалідність І-ї та ІІ-ї
груп, та дітей з вадами зору, осіб з інвалідністю І-ї та ІІ-ї груп, що пов’язана з психічними розладами чи
захворюванням на цукровий діабет, а також дітей з інвалідністю за ознаками вказаних захворювань.
Знижка надаватиметься за рахунок місцевого бюджету.
Канівська міська рада Голова: Ренькас Ігор Олександрович
вул. О.Кошового, 3, м. Канів, Черкаська обл., 19000
(4736) 3-33-83 kaniv@ukr.net
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м.Луцьк

Міський ЦНАП - лідер в Україні за кількістю послуг
Луцький ЦНАП, який нині надає 374 послуги, є лідером в Україні за цим показником.
Протягом 2018 року у Центрі було прийнято більше чверті мільйона відвідувачів. А щодня кожен адміністратор приймає понад 30 клієнтів.
Найбільшою популярністю користувалися послуги: довідка про склад сім’ї або зареєстрованих осіб у помешканні; довідка про підтвердження місця реєстрації; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень; нормативно-грошова оцінка землі; реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання.
Луцька міська рада Секретар ради: Пустовіт Григорій Олександрович
вул. Богдана Хмельницького, 19, м. Луцьк, 43025
(332) 777-900 oﬀice@lutskrada.gov.ua

м.Бориспіль. Київська область

Якість роботи Центру адмінпослуг можна оцінити за
допомогою QR-коду
Центр надання адміністративних послуг міста Бориспіль бере участь у кампанії з підвищення якості обслуговування. Відвідувачі можуть оцінити якість роботи за допомогою мобільного телефону або планшету.
Для цього запроваджено сучасну технологію, яка дозволяє відсканувати QR-код та перейти за посиланням.
Відгуки загальнодоступні, тому користувачі зможуть бачити всі дописи.
Бориспільська міська рада Голова: Федорчук Анатолій Соловйович
вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київська обл., 08300
(4595) 6-10-72 borispol@i.com.ua
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Слобожанська ОТГ. Дніпропетровська область

Мобільний офіс ЦНАП
Жителів Слобожанської громади, які за віком або станом здоров’я не можуть відвідати ЦНАП, обслуговує
мобільний адміністратор. До місця безпосереднього знаходження такого заявника для оперативного та якісного оформлення необхідних адміністративних і соціальних послуг передбачається виїзд адміністратора зі спеціальною валізою, укомплектованою сучасною портативною технікою. Подати заявку для замовлення виїзного
обслуговування у вигляді електронного звернення може сам заявник або його законний представник.
Мобільний кейс ЦНАП громада отримала в рамках програми міжнародної технічної допомоги.
Слобожанська селищна ОТГ Голова: Камінський Іван Миколайович
вул. В. Сухомлинського, 56-б, смт Слобожанське, Дніпропетровська обл., 52005
(567) 538-824 dnuvilsel@mail.dp.gov.ua

м. Обухів. Київська область

РАЦС в форматі «Open space»
В Обухові вже рік працює єдиний в Київській області відділ реєстрації актів цивільного стану у форматі
«Open space». Тут можна без зайвих очікувань, оскільки діє система електронної черги, одружитися, зареєструвати дитину та змінити ім’я. Послуги надають три спеціалісти. Документи видаються у день звернення.
На місці можна зробити оплату обраної послуги, тож громадянам не доводиться шукати банківські установи. Для маленьких відвідувачів передбачено спеціально обладнаний дитячий куточок.
Один раз у рік, 14 лютого, в Обухівському відділі РАЦС можна зареєструвати шлюб у нічний час.
Обухівська міська рада Голова: Левченко Олександр Миколайович
вул. Київська, 10, м. Обухів, Київська обл., 87000
(4572) 5-02-46 vykonkom@obcity.gov.ua
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Кілійська ОТГ. Одеська область

Надання соціальних послуг у ЦНАПі
ЦНАП в Кілійській ОТГ продовжує розширювати перелік послуг. До існуючих було додано ще 18 видів соціальних послуг.
Центр бере на себе послуги управління соціального захисту та дві послуги земельного відділу. Таким чином,
загальна кількість послуг, що надаються, зросте до 77.
Це дає можливість ЦНАПу брати участь в програмі повного переоснащення за рахунок державного бюджету, в рамках якої заклад отримає нові меблі та оргтехніку.
Кілійська міська ОТГ Голова: Бойченко Павло Іванович
вул. Миру, 57, м. Кілія, Одеська обл., 68303
(4843) 4-24-01 kiliyskiygorsovet@ukr.net

Миколаївська ОТГ. Донецька область

Громада видає закордонні паспорти та ID-картки
У Центрі надання адмінпослуг Миколаївської ОТГ можна отримати закордонний паспорт нового зразка
та сучасний біометричний паспорт.
Обладнання для оформлення та видачі паспортів закуплено за кошти міжнародної технічної допомоги та
громади при співфінансуванні Міністерства з питань окупованих територій.
Тепер жителі громади можуть оперативно отримати сучасні послуги, не виїжджаючи у райцентр.
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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Леськівська ОТГ. Черкаська область

Встановлено платіжні термінали
Для зручності оплати адміністративного збору у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Леськівської ОТГ встановлено платіжні термінали, які дозволяють відвідувачам ЦНАПу проводити платежі з допомогою пластикових карток миттєво.
Такі новації допоможуть комфортніше замовити платну адміністративну послугу та заощадити час відвідувачів.
Леськівська сільська ОТГ Голова: Бас Микола Федорович
Черкаська обл., с. Леськи, вул. Ценральна, 53
(472) 343-242 33456597@mail.gov.ua

Бучанська громада. Київська область

У ЦНАПі можна отримати паспорт
Центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради з лютого 2019 року надає паспортні послуги: оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки, біометричного паспорта
громадянина України для виїзду за кордон та інші супутні послуги. Було закуплено необхідне обладнання,
проведено ремонті роботи у приміщенні, підключено робочі станції, а фахівці ЦНАПу пройшлди відповідне
навчання.
Використання сучасних технологій у функціонуванні паспортного сервісу значно покращить та прискорить обслуговування громадян. Готові документи жителі громади отримуватимуть у ЦНАПі, де надається
189 адміністративних послуг.
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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м.Тернопіль

Інтелектуальна гра як інструмент залучення громади
У Тернополі розроблено гру «Тернопільська громада» на кшталт монополії, з якої всі бажаючі зможуть
дізнаватися про місто та населені пункти, які приєдналися до нього. Зокрема, гра містить інформацію та запитання про історію міста, архітектуру, відомих особистостей, електронні сервіси, інструменти участі тощо.
Розробники гри - місцеві громадські організації та активні жителі міста.
Активісти планують безкоштовно передати гру у всі школи громади, будинки культури, бібліотеки, молодіжні центри. Її пілотний тираж – 200 примірників.
Тернопільська міська рада Голова: Надал Сергій Віталійович
вул. Листопадова, 5, м.Тернопіль, 46000
(352) 522-021 ternopil_rada@ukr.net

м.Чугуїв. Харківська область

Міський бюджет презентовано в інфографіці
Чугуївська міська рада видала брошуру про бюджет міста на 2019 рік, яка у зрозумілій графічній формі
презентує основні показники річного фінансового плану. Так, наочно показано, як загальний обсяг бюджету
- 344 млн грн - розподіляється за напрямами видатків: освіта, медицина, ЖКГ, соціальна сфера, культура та
утримання комунальних підприємств. Також у виданні міститься інформація про джерела доходів бюджету:
податки, власні надходження, збори та платежі. У брошурі показано, скільки коштів місто отримає з державного та обласного бюджетів, та сума вилучення до державного бюджету. У виданні є інформація про
результати та реалізовані проекти в рамках міського бюджету Чугуєва у 2018 році. Викладена у доступній
та зручній формі інформація дає жителям міста уявлення про основні напрямки діяльності місцевої влади у
2019 році та робить бюджетний процес більш прозорим та зрозумілим для громади.
Чугуївська міська рада Голова: Мінаєва Галина Миколаївна
вул. Старонікольська (К.Лібкнехта), 35а, м.Чугуїв, Харківська область, 63503
(5746)-2-35-03 info@chuguev-rada.gov.ua
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Тлумацька ОТГ. Івано-Франківська область

Вісник для інформування громади
Вісник Тлумацької міської громади має на меті інформувати жителів про новини у громаді та діяльність
міської ради. Зокрема, у першому випуску видання опубліковано звіт міського голови за 2018 рік.
Також у віснику розміщуватимуться пропозиції щодо можливих напрямків розвитку громади, і жителі ОТГ
зможуть вчасно долучатися до прийняття рішень.
Електронний варіант видання можна почитати на сайті громади або на сторінці у Фейсбук
Тлумацька міська ОТГ Голова: Круховський Роман Петрович
вул. Івана Макуха, м. Тлумач, Івано-Франківська обл., 78000
(3479) 2-14-44 tlymachmr@ukr.net

Краснопільська ОТГ. Сумська область

Підключення закладів громади до мережі Інтернет
Всі медичні заклади, школи, будинки культури та інші установи громади забезпечуються доступом до
мережі Інтернет.
Такі заходи є необхідними для ефективного впровадження секторальних реформ на місцевому рівні. Наприклад, одним з ключових положень медичної реформи є введення Національної електронної системи охорони
здоров’я «eHealth», електронного обліку пацієнтів та впровадження телемедицини. Також наявність швидкісного
Інтернету значно розширює можливості надання послуг у сільській місцевості мобільним відділенням ЦНАПу.
Краснопільська сільська ОТГ Голова: Романенко Катерина Миколаївна
вул. Центральна,16, с. Краснопілка, Вінницька обл., 23733
(4334) 5-12-61 kras.gromada@ukr.net

Тростянецька ОТГ. Сумська область

Власне цифрове телебачення громади
У Тростянецькій міській ОТГ створена телерадіокомпанія «Тростянець». Компанія розпочала повноцінне
мовлення загальним обсягом 24 години на добу. Також тепер у громаді працює радіо.
До розробки оформлення ефірів залучалися талановиті жителі громади. Окрім новин на ТРК виходять інформаційно-розважальні програми та фільми. Телебачення доступне для глядачів у зоні 60 км від Тростянця.
На розбудову власної телерадіокомпанії йдуть кошти з місцевого бюджету.
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
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Біловодська ОТГ. Луганська область

Громада створює туристичний інформаційний центр
З метою промоції та рекламування туристично-рекреаційних ресурсів громади, консультування підприємців про можливості діяльності у сфері розвитку туристичної галузі у громаді створюється туристичний
інформаційний центр. Також для реалізації проектних ідей та ініціатив, спрямованих на розбудову туризму
в громаді, продовжується робота по залученню коштів з різних джерел фінансування.
Біловодська селищна ОТГ Голова: Олєйніков Едуард Миколайович
вул. Центральна,105, смт Біловодськ, Луганська обл., 92800
(6466) 2-02-73 belrada_ps@ukr.net

Лиманська ОТГ. Донецька область

Послуги для жителів громади доступні онлайн
На офіційному сайті Лиманської міської ОТГ запущено в дію сервіс з надання різноманітних послуг жителям громади. Відтепер у розділі «Розумна громада: Е-сервіси» у режимі онлайн можна записатися на
прийом до голови громади або надіслати звернення, дізнатися розклад руху транспорту, звернутися за захистом прав споживачів, отримати правову допомогу, роз’яснення щодо субсидій та інших питань соціального
захисту, перейти на сайт ЦНАПу та багато іншого.
Лиманська міська ОТГ Голова: Цимідан Петро Федорович
вул. Фрунзе, 46, м. Красний Лиман, Донецька обл., 84406
(6261) 4-16-82 rada@krliman.gov.ua

м. Дрогобич. Львівська область

Нова туристична мапа із 3D візуалізацією архітектурних
пам`яток міста
Для дрогобичан та гостей міста туристично-інформаційний центр Дрогобича розробляє нову туристичну
мапу. Її особливість полягає у тому, що умовними позначеннями слугуватимуть відображені у 3D форматі
туристичні об`єкти міста, наприклад, Дрогобицька Ратуша, Церква Святого Юра, Вілла Б`янки, музей «Дрогобиччна» та інші. Карта міститиме необхідну для подорожуючих інформацію – окрім головних туристичних
об’єктів та музеїв та ній можна буде знайти гастролокації .
Дрогобицька міська рада Голова: Кучма Тарас Ярославович
пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100
(3244) 2-25-69 rada@drb.lviv.ua
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м. Славута. Хмельницька область

Реалізація молодіжної політики
У місті Славута майже 10 років працює молодіжна дорадча рада. Це - найактивніші учні шкіл, які є радниками у вирішенні різних питань місцевого значення. Безліч проектів у Славуті реалізуються саме з ініціативи молодіжної ради. Юні славутчани започатковують благодійні акції, загальноміські бали, заходи з
благоустрою – висадки квіткових алей, молодих дерев. А один раз на рік керування містом повністю передається молоді – цей день назвали Днем молодіжного самоврядування. Учні в ролях міського голови, заступників та керівників структурних підрозділів міськради проводять прийом громадян, наради, відвідують
головні об’єкти міста. І як результат, молодь відчуває свою значимість, а міська влада – отримує від молоді
нові ідеї, неординарні підходи у вирішені місцевих питань.
Славутська міська рада Голова: Сидор Василь Богданович
вул. Соборності, 7, м. Славута, Хмельницька обл., 30000
(3842) 7-11-66 sl_mvk@ukr.net

Нововодолазька ОТГ. Харківська область

Впровадження сучасних комунікацій
Для спрощення комунікації між жителями громади та органами місцевого самоврядування у селищі Нова
Водолага встановлено інформаційний термінал та запроваджено мобільний додаток «Безпечна громада».
Інформаційний термінал - це бокс зі спеціально розробленим програмним забезпеченням. Серед його
функцій: «Новини громади», «Маршрут і розклад руху транспорту», «Графік роботи держустанов», «Звернення до органів влади», «Повідомити про правопорушення», «Опитування» тощо.
Мобільний додаток «Безпечна громада» включає функції терміналу та має інші можливості. Наприклад,
користувачі через додаток зможуть відмічати небезпечні та проблемні локації, користуватися інтерактивною мапою з геолокацією телефону дитини, де зможуть вказати безпечну зону перебування та отримувати
повідомлення, якщо дитина її залишає. Також цей додаток може стати інструментом для виявлення проблем
і дослідження потреб ОТГ.
Функціонал комунікаційних сервісів постійно розширюється, до формування переліку послуг долучаються жителі громади.
Нововодолазька селищна ОТГ Голова: Єсін Олександр Сергійович
вул. Донця Григорія, 14, смт Нова Водолага, Харківська обл., 63202
(5740) 4-30-18 nova.vodolaga_selrada@ukr.net
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м. Дніпро

Ситуаційний центр – комунікація між правоохоронцями та
комунальними службами
У приміщенні Дніпровської міської ради працює ситуаційний центр, який дозволяє оперативно реагувати на екстрені події та контролювати якість роботи комунальних служб. На монітори центру надходить
відео з близько 700 керованих панорамних та статичних камер відеоспостереження, які розташовані по
всьому місту. Оператори слідкують за ситуацією, обробляють отриману інформацію з камер та передають
до поліції , рятувальників та комунальних служб міста. За необхідності у центрі можна проводити відеоконференції та виводити картину міста на великий екран. Нині Ситуаційний центр Дніпра об’єднує інформацію з пультів керування чотирьох комунальних підприємств – «Дорсервіс», «Безпечна та інноваційна
освіта», «Муніципальна варта», «Міський електротранспорт».
Дніпровська міська рада Голова: Філатов Борис Альбертович
просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000
(56) 732 -12 -12 oﬀice@dniprorada.gov.ua

Ємільчинська ОТГ. Житомирська область

Поліцейський офіс
У Ємільчинській ОТГ почала працювати поліцейська станція. Тепер жителям громади допомагатимуть
дільничний офіцер, інспектор ювенальної превенції та група швидкого реагування поліції.
Станція облаштована силами громади і за підтримки місцевого відділення поліції. Правоохоронці забезпечені усім необхідним: комп’ютерною технікою, зв’язком та транспортом. Також тут функціонуватиме
приміщення для чергового наряду реагування патрульної поліції. Станція обслуговує жителів 25 сіл, що
входять до складу громади.
Ємільчинська селищна ОТГ Голова: Волощук Сергій Володимирович
вул. Соборна, 51, смт Ємільчине, Житомирська обл.,11202
(4149) 2-12-10 emrada@i.ua
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Прибужанівська ОТГ. Миколаївська область

Створено пожежну охорону
Громада ініціювала створення пожежної служби та розробила проект «Власна пожежна охорона – запорука безпеки громади». Сприяють реалізації проекту обласна служба МНС та посольство Республіки Польща в Україні. Проект реалізується за кошти міжнародної технічної допомоги на умовах співфінансування з
місцевого бюджету. У грудні 2018 року громада отримала пожежну машину та 2 тис. євро на проведення
навчальних заходів. ОТГ виділила кошти на ремонт приміщення для пожежників.
Прибужанівська сільська ОТГ Голова: Тараненко Олександр Анатолійович
вул. Одеська, 18, с. Прибужани, Миколаївська обл., 56523
(5134) 9-12-10 pribuzany@meta.ua

Прилісненська ОТГ. Волинська область

Відкрито поліцейську станцію
Чотирнадцяту поліцейську станцію на Волині відкрито у Прилісненській ОТГ. Станція обслуговуватиме
територію семи населених пунктів, де проживає майже шість тисяч жителів.
Створення поліцейського відділку дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на звернення
громадян, ефективніше проводити профілактику правопорушень. До основних завдань правоохоронців,
насамперед, входить забезпечення на території дільниці громадської безпеки та правопорядку.
Прилісненська сільська ОТГ Голова: Терещенко Ігор Ілліч
вул. Сойне, 6б, с. Прилісне, Волинська обл., 44614
(3376) 9-85-20 prylisne.otg@ukr.net

Радомишльська ОТГ. Житомирська область

Тренувальний зал для працівників поліції та юних спортсменів
У будівлі, де знаходиться Радомишльске відділенні поліції, було відремонтовано та облаштовано підвальне приміщення для занять вільною боротьбою. Тренуватися тут зможуть працівники поліції, а також
юні спортсмени громади. Кошти на обладнання та ремонт було виділено з місцевого бюджету. Для занять
спортом було придбано татамі - мат для покриття підлоги. Секцію з вільної боротьби відвідують діти міста
та сіл, що входять до ОТГ.
Радомишльська міська ОТГ Голова: Тетерський Володимир Романович
вул. Мала Житомирська, 12, м. Радомишль, Житомирська обл., 12200
(4132) 4-42-06 radomyshl_mr@ukr.net
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м. Обухів. Київська область

Система загальноміського відеоспостереження
Для посилення безпеки жителів, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності
міста, спостереження за дорожнім рухом в Обухові реалізується Проект загальноміської системи вуличного відеонагляду «Безпечне місто». За кошти з місцевого бюджету планується охопити відеоспостереженням все місто, а це – близько 300 камер.
Відеокамери встановлені в місцях масового скупчення населення, де проводяться заходи, в небезпечних у вечірній час місцях, поблизу світлофорів тощо. Першим етапом впровадження системи стало
встановлення камер на всіх в’їздах-виїздах з Обухова. Зображення з камер автоматично записується на
сервер, який знаходиться в офісі КП «Обухівська міська варта». Також операторський пункт знаходиться
в черговій частині Обухівського відділу поліції.
Обухівська міська рада Голова: Левченко Олександр Миколайович
вул. Київська, 10, м. Обухів, Київська обл., 08700
(4572) 5-02-46 info@obcity.gov.ua

с.Біла Криниця. Рівненська область

Сучасний центр безпеки
У с.Біла Криниця відкрито Центр безпеки громадян. В умовах впровадження децентралізаційної реформи новий заклад координуватиме дії підрозділів для захисту та забезпечення життєдіяльності громади у всіх напрямках. У Центрі працюють пожежно-рятувальна команда, працівники Національної поліції,
а також діє фельдшерський пункт. Варто зазначити, що пожежники проходили спеціальні навчання за
кордоном, щоб працювати тут.
У новому приміщенні, де працює Центр, обладнано кімнати для виконання службових обов’язків та
відпочинку, навчальні класи, дитячу кімнату. Також підготовлено гараж для спецтехніки. Центр обслуговуватиме територію, де проживає понад п’ять тисяч жителів.
Практика створення таких центрів вже тривалий час діє в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Німеччині та інших країнах.
Білокриницька сільська рада Голова: Гончарук Тетяна Володимирівна
вул.Рівненська, 94, с. Біла Криниця, Рівненська обл., 35342
(362) 270-738 bilakrsr2015@ukr.net
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