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З ініціативи голови ВОАОМС 
Анатолія Олійника (голови 

обласної Ради) відбулась робоча зу-
стріч з представником Корпусу Ми-
ру Кеном Міямото. Участь у ній взя-
ли керівник Секретаріату Асоціації 
Віктор Вікалюк, перший заступник 
керівника Секретаріату – завідувач 
Центру розвитку інвестиційної спро-
можності та залучення ресурсів Во-
лодимир Репей, заступник керівника 
– завідувач Центру промоції та між-
народних зв’язків Аліна Саволюк, 
працівники Секретаріату Асоціації.

Анатолій Олійник подякував 
волонтерові Кену Міямото за до-
помогу та активну участь в роботі 
над проектом щодо навчань голів 
об’єднаних територіальних громад 
області.

- Сподіваюсь, що наша співпра-

ГОЛІВ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД НАВЧАТИМУТЬ ФАХІВЦІ ЗІ США

- Спільний українсько-
польський проект 

«Школа молодих спікерів – де-
батні клуби у Вінницькій області», 
який співфінансується польсько-
американським Фондом Свободи 
в рамках програми RITA, є новим 
етапом у роботі Вінницької облас-
ної Асоціації органів місцевого са-
моврядування та загалом для Ві-
нниччини у цьому форматі, – за-
значив голова обласної Ради Ана-
толій Олійник, подякувавши поль-
ським партнерам за співпрацю.

Також він зауважив, що такі 

практики матимуть значний по-
зитивний результат не лише для 
області, а й для розвитку демо-
кратичного суспільства країни, 
адже молоді люди з навичками 
правильно висловлювати свою 
думку та захищати інтереси – як 
свої, так і суспільства – є осно-
вою для соціальних змін.

Йоланта Хелмінська додала, 
що проект є першим, проте не 
останнім спільно реалізованим 
на теренах Вінницької області.

– Поспілкувавшись з учасни-
ками проекту, я отримала масу 

Триває співпраця Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування з Корпусом Миру США в Україні. Ця організація допомагає Асоціації готувати навчаль-
ну програму для голів ОТГ Вінниччини, зокрема залучити міжнародні університети і кращих фахівців зі світовим ім’ям.

ця буде плідною та спільними зу-
силлями нам вдасться реалізувати 
низку проектів на Вінниччині, – за-
значив Анатолій Олійник.

Кен Міямото повідомив, що три-
вають перемовини з провідними уні-
верситетами США. Викладачі уні-
верситету Джорджії готові співпра-
цювати з ВОАОМС та нададуть всі 
необхідні навчальні матеріали. Най-
ближчим часом планується прове-
дення круглого столу з головами 
об’єднаних громад та викладачами 
університету Джорджії, на якому за-
кордонні спеціалісти матимуть змо-
гу детальніше обговорити проблеми 
та формат майбутніх навчань.

Крім того, налагоджуються 
контакти з Фундацією «Україна – 
США», основним напрямком діяль-
ності якої є сприяння розвиткові 

демократії, ринковим реформам та 
підтримка прав людини в Україні. 
Також спікерами виступлять про-
відні вітчизняні фахівці: представ-
ники владних структур, профільних 
підрозділів, науковці, юристи, гро-
мадські активісти.

Секретаріат Асоціації вивчає 
проблемні питання новостворених 
громад та розробляє тематику се-
мінарів. Зазначимо, що голів ново-
створених громад навчатимуть як 
загальних речей (управління в пе-
ріод кризи, міжнародні відносини, 
процеси ухвалення рішень, гранто-
ва діяльність), так і більш конкрет-
них, що стосуються безпосеред-
ньо громади (роз’яснення законо-
давчих аспектів, управління відхо-
дами, формування бюджету тощо).

Аліна САВОЛЮК

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕНО, ДЕБАТНІ КЛУБИ РОЗВИВАЮТЬСЯ
На базі Вінницької академії неперервної освіти відбулася фінальна конференція в рамках спільного українсько-польського проекту «Школа молодих спікерів – 

дебатні клуби у Вінницькій області». Участь у ній взяли голова обласної Ради Анатолій Олійник, керівник Секретаріату ВОАОМС Віктор Вікалюк, представники 
Асоціації, заступник директор обласного департаменту освіти і науки Олена Чорна, проректор Вінницької академії неперервної освіти Олена Герасімова, упо-
вноважена зі справ місцевих органів влади Лодзинського воєводства радник Маршалка воєводства Йоланта Хелмінська, віце-консули Агнєшка Біронт та Томаш 
Сіповський, член правління фундації «FERSO» Ярослав Ващик, спеціалісти департаменту промоції та міжнародного співробітництва Маршалківської управи Ло-
дзинського воєводства Міхал Пєтранек та Барбара Рибак.

позитивних відгуків. Тому з впев-
неністю можу сказати, що наша 
співпраця буде лише продовжу-
ватися в цьому та інших напрям-
ках, – сказала пані Йоланта.

Віктор Вікалюк зауважив, що 
проект дебатних клубів є унікаль-
ним для України.

– Подібні проекти надзвичай-
но важливі для сьогодення. Адже 
вміння представляти свої інтере-
си, правильно їх аргументувати 
та відстоювати, переконуючи ін-
ших, – це показник цивілізовано-
го демократичного суспільства. 
Ви можете запитати: який стосу-
нок до дебатних клубів має Асо-
ціація? Та на сьогодні Вінниць-
ка обласна Асоціація органів міс-
цевого самоврядування зосеред-
жує навколо себе понад 1 млн. 
300 тис. жителів області, з яких 
переважну більшість становить 
молоде покоління. І саме молодь 
творить майбутнє країни. Крас-
номовні лідери, наділені оратор-
ськими вміннями, є основою со-
ціальних змін та розбудови гро-
мадянського суспільства, і вони 
повинні бути людьми, які розумі-
ють, про що вони говорять, ма-
ти своє бачення та бути відкрити-
ми до обговорень, зміни своїх по-

глядів, пошуку контраргументів, – 
переконаний керівник Секретарі-
ату ВОАОМС.

Крім цього, Віктор Вікалюк до-
дав, що співпраця з польською 
стороною не завершується і вже 
є ідеї та напрацювання щодо по-
дальших проектів.

– Ми будемо й надалі пропа-
гувати ідею створення дебатних 
клубів як мінімум в усіх опорних 
школах області. Адже вже є до-
свідчені тренери (27 педагогів-
учасників проекту), які опікува-
тимуться цим напрямком у кож-
ному районі. Сподіваюсь, що ре-
зультати їх роботи ми побачимо 
найближчим часом.

- Саме від учителів залежить 
подальший успіх проекту. Вони 
є кваліфікованими тренерами у 
своїх районах, поширюватимуть 
знання серед колег та використо-
вуватимуть метод оксфордських 
дебатів у своїй практиці. Дякую 
учням, які підтримали своїх на-
ставників та взяли участь в ро-
боті перших дебатних клубів, – 
зазначила начальник відділу за-
гальної середньої та дошкільної 
освіти Департаменту освіти і нау-
ки Вінницької ОДА Олена Дорош.

Про результати реалізації про-

екту розповіла вчителька україн-
ської мови і літератури загально-
освітньої школи с. Павлівка Ка-
линівського району Оксана Грин-
чук. Вона виступила з темою «Єв-
ропейський шлях для українських 
шкіл». Про оформлення докумен-
тації для створення дебатних клу-
бів розказала соціальний педагог 
школи-гімназії № 2 міста Бар Те-
тяна Кушнір. Виступили також учи-
тель історії та правознавства Ду-
бовомахаринецької школи Козя-
тинського району Олександр Баб-
кін та 10-класниця Аліна Задорож-
на з розповіддю «Дебатний клуб 
– вимога сьогодення» на основі 
досвіду їхньої школи. А вчитель-
ка-словесник з Тиврова Людмила 
Вітюк розкрила тему «Поширен-
ня запозиченого в Польщі досвіду 
щодо ведення дискусії».

Після офіційної частини кон-
ференції учасники перейшли до 
підготовки та проведення дебатів. 
Також присутні переглянули фільм 
про поїздку українських вчителів 
до Польщі. Наприкінці всі учасни-
ки проекту «Школа молодих спі-
керів – дебатні клуби у Вінницькій 
області» отримали сертифікати та 
сувеніри від польських колег.

Вікторія ЧУГУНКІНА

Своє бачення ходу децентра-
лізації на Вінниччині висло-

вили директор Центру перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації пра-
цівників органів державної влади 
Вінницької області Тетяна Пашині-
на, директор Вінницького підрозділу 
Центру розвитку місцевого самовря-
дування Олег Левченко, виконавчий 
директор Вінницького регіонально-
го відділення Асоціації міст України 
Владислав Філатов, перший заступ-
ник керівника Секретаріату – завіду-
вач Центру інвестиційної спромож-
ності та залучення ресурсів обласної 
Асоціації органів місцевого самовря-
дування Володимир Репей.

Тетяна Пашиніна зазначила, що 

це лише проект перспективного пла-
ну, тому зараз важливо почути і враху-
вати думку кожного. Вона наголосила, 
що процес об’єднання є добровіль-
ним, громади самі мають вирішува-
ти, як і з ким об’єднуватись. Проте ва-
тро думати про майбутнє – створюва-
ти спроможні і самодостатні громади.

Володимир Репей підкреслив, 
що має значення не кількість гро-
мад, а їх спроможність та здатність 
надавати якісні послуги населенню.

- За попереднім перспективним 
планом передбачалось створення по-
над 100 громад, та більше половини з 
них Кабмін не підтримав, бо малі гро-
мади не є спроможними. За новою 
версією планується 64 громади. Безу-

мовно, існує ще багато питань і щодо 
законодавства, і щодо кінцевого ре-
зультату реформи. Та поки не завер-
шимо реформу децентралізації, не бу-
де позитивних змін в іншому. Наше за-
вдання – зробити цей процес кращим, 
швидшим і на користь громад.

Більш детально на аналізі про-
цесів, пов’язаних із об’єднанням 
територіальних громад області в 
загальнодержавному контексті, зу-
пинився директор Вінницького ВП 
ЦРМС Олег Левченко.

- Представлений проект – це не 
вирок. Невдовзі будуть чергові обго-
ворення в ОДА з урахуванням думок 
зацікавлених сторін. Ми маємо зараз 
сформованих 24 ОТГ. В очікуванні ви-

борів перебувають в області ще 11 
громад, документи яких знаходяться 
на розгляді в Міністерстві. Ключовим 
у рейтингу є визначення – «спромож-
на територіальна громада». Можемо 
мати навіть 300 громад, але чи будуть 
вони в стані справитись із покладени-
ми на них державою зобов’язаннями?

Олег Левченко зауважив, що 
для якісних змін та ефективного 
просування реформи децентралі-
зації потрібно ухвалити ще близько 
500 законів. Та й невідомою зали-
шається доля районних рад.

 - Наприклад, в Іллінцях ство-
рено дві ОТГ. Більше половини на-
селених пунктів ввійшли до складу 
об’єднаних громад. Район вже не 

такий спроможний, як був. Решта 
сіл це бачать і планують приєдну-
ватись до існуючих об’єднаних гро-
мад. Пріоритетом для людей зали-
шається якість надання їм послуг – 
вона не має погіршуватися, - проко-
ментував Олег Левченко.

Вінницький Центр розвитку міс-
цевого самоврядування запрошує 
усі зацікавлені сторони долучитись 
до процесу обговорення проекту 
Перспективного плану формуван-
ня територій громад Вінничини.

Пропозиції можна надсила-
ти на адресу Вінницького відо-
кремленого підрозділу Центр роз-
витку місцевого самоврядування:  
lgdc.vinnitsa@gmail.com

ОБГОВОРЮЄМО ЗМІНИ ДО ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ 
СТВОРЕННЯ СПРОМОЖНИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ

У Вінниці відбулось обговорення напрацювань в рамках нової редакції проекту Перспективного плану формування ОТГ в області. В обговоренні взяли участь експер-
ти, голови громад, представники громадських організацій, депутатсько корпусу облради, також представники ЗМІ.
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Щороку конкурс вдоско-
налюється. Так, цьо-
горіч було врахова-

но всі побажання і рекомендації 
потенційних учасників. Конкурс 
2017 року відрізняється введен-
ням формули для розподілу ба-
лів та квотами на подачу проек-
тів (два від однієї громади, рані-
ше було три). Також зросло їх фі-
нансування – з 70 тисяч до 200 
тис. гривень на проект. Нововве-
денням є і те, що для участі в на-
писанні проектів територіальни-
ми громадами можуть залучати-
ся громадські організації та під-
приємці.

Загальний бюджет фон-
ду конкурсу становить 15 млн. 
гривень, з яких 7,5 млн. – кошти 
спецфонду. Планується виділи-
ти ще 8 мільйонів, що надій-
дуть за підсумками виконання 
обласного бюджету в першому 
півріччі, аби реалізувати проек-
ти могла більша кількість гро-
мад. Це питання розглядати-
меться 18 липня на сесії облас-
ної Ради. 

Вінницька обласна Асоціація 
органів місцевого самоврядуван-
ня виконувала функцію адміні-
стратора конкурсу. Про його пе-
ребіг та особливості розповів екс-
перт-координатор конкурсу Ві-
ктор Іщук.

- Особливістю 14-го обласно-
го конкурсу проектів розвитку гро-
мад є використання коштів спец-
фонду за напрямом «Заходи еко-
логічного спрямування, які підго-
товлені відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку видів ді-
яльності, що належать до приро-
доохоронних заходів». За цим на-
прямком участь в конкурсі взяли 
63 проекти, всі вони отримають 

Проаналізувати доку-
мент ми попросили на-
чальника Головного 

управління Держгеокадастру у 
Вінницькій області Юрія Козака.

- Метою Стратегії є створен-
ня сучасної, прозорої і дієвої сис-
теми управління у сфері викорис-
тання та охорони земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня державної власності, спрямо-
ваної на забезпечення захисту 
інтересів суспільства (насампе-
ред, учасників антитерористичної 
операції), територіальних громад 
та держави, а також раціональ-
ного та ефективного функціону-
вання сільськогосподарських ре-
гіонів з урахуванням потреб роз-
витку населених пунктів, запобі-
гання деградації земель, необхід-
ності забезпечення продовольчої 
безпеки держави.

Основними завданнями Стра-
тегії є

 впровадження засад стра-
тегічного менеджменту в систему 
управління у сфері використання 
та охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення держав-
ної власності;

 забезпечення оптимально-
го використання земель, зокрема 
з урахуванням регіональних про-
грам і планів розвитку територій, 
генеральних планів населених 
пунктів;

 підвищення рівня прозо-

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ
Дирекцією 14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад була організована on-line реєстрація передпроектних заявок та прийом необхідно-

го пакету документів у паперовому й електронному вигляді. Загалом на експертизу було передано 709 проектів, з них 63 екологічного спрямування, які були допущені до 
участі в конкурсі та фінансуватимуться зі спеціального фонду (7,5 млн. грн.). Після оцінювання отримали в підсумку понад 60 балів та допущені до конкурсу 547 проектів. 

фінансування зі спецфонду. Між 
цими проектами розподілено 7,5 
млн. грн., які підуть на озеленен-
ня територій, вдосконалення сис-
тем збору твердих побутових від-
ходів та реконструкцію каналіза-
ційних мереж.

- Як відбувався процес роз-
поділу бюджету конкурсу?

- Конкурсна рада затверди-
ла квоту грошового забезпечення 
на кожен район окремо. Вона ви-
раховувалась згідно Положення 
про конкурс і враховувала кіль-
кість поданих проектів та співвід-
ношення середнього балу проек-
тів, що були допущені до участі в 
районі, до середнього балу по об-
ласті. Згідно наданих адміністра-
тором рейтингових таблиць, кон-
курсна рада затвердила ці «бю-
джети» та розрахункову кількість 
переможців у кожному районі, 
яка була обрахована за тією ж 
формулою. Орієнтиром було ви-
значення переможцями 30% від 
допущених до участі в конкурсі 

проектів.
Оскільки суми, що виділе-

ні на райони, були недостатніми 
для задоволення потреб учасни-
ків, конкурсна рада звернулась 
до районних рад і райдержадмі-
ністрацій з проханням розглянути 
можливість дофінансування про-
ектів, що зареєстровані для учас-
ті в конкурсі. За погодженням з 
районами прийнято остаточне 
рішення щодо співфінансуван-
ня проектів, поданих за нееколо-
гічним напрямом. Таким чином, 
вдалося охопити більшу кількість 
громад та реалізувати ще більше 
проектів.

- А як визначались перемож-
ці?

- З точки зору відповіднос-
ті формулі, в Бершадському ра-
йоні переможцями мали б стати 
13,52 проекти, 12 з яких отрима-
ли повне фінансування; в Кри-
жопільському районі – 12,61 
проект та повністю профінансо-
вано 12 проектів, в Теплицько-

му, відповідно, 8,53 проекта, а 9 
проектів будуть профінансовані 
повністю. Це пов’язано з тим, що 
лідери рейтингової таблиці ро-
били запити не на максимальні 
суми з фонду конкурсу (200 ти-
сяч), а залучали більше коштів 
партнерів.

Окремо слід відзначити до-
свід Калинівського району. Там 
громади завжди активно беруть 
участь в конкурсі. Цього року за 
формулою переможцями мали 
стати 13 проектів. Але від район-
ної ради та райдержадміністрації 
надійшла пропозиція дофінансу-
вати низку проектів з районного 
бюджету і визнати в Калинівсько-
му районі не 13, а 21 перемож-
ця конкурсу, пропорційно розді-
ливши між ними бюджет, який 
склав для району 1 млн. 252 тис. 
238 гривень. Це приклад того, як 
на рівні району варто заохочува-
ти та підтримувати учасників кон-
курсу та розвивати у своїх грома-
дах грантову діяльність.

- Які громади були най-
більш активними?

- Найвищий середній бал про-
ектів неекологічного спрямуван-
ня у Тиврівського (83,65 бала), 
Вінницького (82,94) та Бершад-
ського (82,64) районів. А найбіль-
шу кількість проектів подали від 
Калинівського – 43, Бершадсько-
го – 42, та Крижопільського – 40. 
Аутсайдерами цьогоріч стали Іл-
лінецький, Мурованокуриловець-
кий та Оратівський райони – від 
кожного взяли участь у конкурсі 
лише по 6 проектів.

Що стосується проектів еко-
логічного спрямування, то поті-
шив проект «Впровадження роз-
дільного збирання твердих побу-
тових відходів в с. Тростянець». 
Він набрав 100 балів зі 100 мож-

ливих. Якщо в майбутньому прак-
тика використання коштів спец-
фонду в рамках чергових конкур-
сів буде продовжена, то актив-
ність громади, маючи практичний 
досвід і написання, і подання та-
ких проектів, буде лише зроста-
ти.

- Розкажіть також про екс-
пертну оцінку проектів.

- Щоб впоратися з завдан-
ням адміністрування, ми засто-
совували сучасні інформацій-
ні технології. Розроблені спеці-
альні програми систематизації 
отриманих даних, які дозволи-
ли опрацьовувати велику кіль-
кість запитів, оперативно на них 
реагувати та приймати відповід-
ні рішення. Щодо експертизи, то 
для її проведення ми залучили 
фахівців, які мають достатній 
досвід написання та супрово-
ду проектів. Крім того, вони під-
писали письмове зобов’язання 
– декларацію неупередженос-
ті, підтвердивши, що жодним 
чином не пов’язані з подавача-
ми проектів та їх кінцевими бе-
нефеціарами. Висновки експер-
тів перевірялися, і вони лягли 
в основу чіткого розподілу за 
тими критеріями, які були визна-
чені Положенням про конкурс.

Після проведення оцінки кож-
ному подавачу надіслано ре-
зультати експертизи, де пропи-
сано, за що який бал нарахова-
но. Таким чином, подавач міг чіт-
ко відстежити весь процес при-
судження балів за проект, і якщо 
проект не переміг – допрацюва-
ти його слабкі сторони та спро-
бувати свої сили в інших гранто-
вих конкурсах, місцевих та між-
народних.

Спілкувалась  
Вікторія ЧУГУНКІНА

В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ПРОПОНУЮТЬ  
СТРАТЕГІЮ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗЕМЕЛЬ

Питання земельних відносин було і є одним із найболючіших. Тому наразі основним завданням держави є збереження землі та підви-
щення рівня життя селян.

Уряд 7 червня затвердив «Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 
призначення державної власності та розпорядження ними». По суті, це документ-аналіз нинішнього стану держземель і набір пропози-
цій для зміни ситуації.

рості та публічності під час фор-
мування та реалізації державної 
земельної політики;

 підвищення рівня обізна-
ності населення, землевласників 
і землекористувачів щодо про-
блем деградації земель та стало-
го землекористування;

 запобігання деградацій-
ним процесам ґрунтового покри-
ву, підвищення рівня родючості 
ґрунтів;

 проведення рекультивації 
порушених земель.

- Чому ця Стратегія на сьо-
годні є такою важливою?

- Для господарського вико-
ристання залучено понад 92% 
території України. Рівень розора-
ності складає 54% (у розвинутих 
країнах Європи – не перевищує 
35%).Така ситуація призвела до 
порушення екологічно збалансо-
ваного співвідношення сільсько-
господарських угідь, лісів та во-
дойм, що негативно вплинуло на 
стійкість агроландшафтів і зумо-
вило значне техногенне наванта-
ження на екологічну сферу.

Існують також проблеми в зе-
мельних відносинах, реформу-
вання яких започатковане у 1991 
р. і не завершене, не досягнуто 
основної мети земельної рефор-
ми – передачі землі ефективному 
власнику та запровадження еко-
лого-економічної моделі господа-
рювання.

Відсутність еколого-економіч-
ного обґрунтування перерозпо-
ділу земельних ресурсів призве-
ла до подрібнення сільськогоспо-

дарських полів, у результаті чо-
го 6,9 млн. громадян (46,4% сіль-
ського населення) набули пра-
во на земельну частку (пай), а 27 
млн. гектарів сільськогосподар-
ських земель передано у приват-
ну власність, і, як наслідок, до не-
ефективного використання зна-
чної кількості розпайованих зе-
мельних ділянок.

Сьогодні майже 1,4 млн. га 
розпайованих земельних ділянок 
не використовуються. Близько 1 
млн. осіб не обробляють і не зда-
ють земельні ділянки в оренду. 
Як наслідок, не використовують-
ся земельні частки (паї) загаль-
ною площею 4,8 млн. гектарів, 
це близько 12% загальної площі 
сільгоспугідь.

З огляду на обмежені мате-
ріальні ресурси у власників зе-
мельних часток (паїв), а також 
неможливість їх продажу прак-
тично єдиним способом існуван-
ня дрібних власників на селі за-
лишається передача земельних 
ділянок в оренду. Цією ситуацією 
користуються орендарі, визнача-
ючи умови та занижену вартість 
орендної плати (середній розмір 
орендної плати на рік становить 
1093 грн. за 1 гектар).

- У чому полягають новації?
- Раніше земельні ділянки пе-

редавалися практично одноо-
сібними рішеннями чиновників у 
довгострокову оренду на безкон-
курентних засадах за мізерну ці-
ну – за ставкою 3% від норма-
тивно-грошової оцінки і на пері-
од до 49 років. Фактично – наза-

вжди і за безцінь. Відтепер дер-
жавні землі можуть передава-
тись в оренду тільки через аукці-
они, не більше, ніж на 7 років, і за 
ставкою, не нижче 8% НГО. Нині 
перед Держгеокадастром постав-
лено завдання привести у відпо-
відність до Стратегії договори 
минулих періодів. Впроваджен-
ня цих заходів стимулюватиме 
зростання надходжень до місце-
вих бюджетів від передачі держ-
земель в оренду. Розрахунково, 
економічний ефект може скласти 
додатково 1 млрд. гривень на кі-
нець 2018 року.

Сьогоднішнє прагнення уря-
ду навести лад у сфері земель-
них відносин викликає занепоко-
єння у багатьох, хто різними спо-
собами намагається використати 
ситуацію у власних інтересах. Тут 
головне досягти гармонії і взає-
модії власників земель з держа-
вою, викорінити корупцію і вста-
новити суворий контроль за вико-
ристанням земельних ресурсів.

- Як здійснюватиметься пе-
редача земель?

- Важливим рішенням було 
те, що, у разі відмови орендаря 
від земельної ділянки, її повтор-
на передача здійснюється також 
на торгах, а не в ручному режимі. 
Отже, наразі припиняється схе-
ма, за якою землі, повертаючись 
із користування, ділилися по 2 га 
і вилучалися із державної влас-
ності назавжди через безоплатну 
приватизацію.

Одним із напрямків Стратегії 
є збереження земель державної 

власності для подальшої їх пе-
редачі в розпорядження ОТГ. Це 
дасть можливість територіаль-
ним громадам самостійно роз-
поряджатись коштами, які над-
ходять від використання земель, 
для соціально-економічного роз-
витку села, його інфраструктури 
та для підвищеня добробуту се-
лян.

Ще одним із гострих питань 
на селі є випасання худоби. То-
му пріоритетом роботи Держгео-
кадастру є передача земель дер-
жавної власності в комуналь-
ну органам місцевого самовря-
дування для створення громад-
ських пасовищ. 

Що стосується забезпечення 
учасників АТО земельними ді-
лянками, то спекуляції на цю те-
му абсолютно безпідставні. Ця 
категорія завжди буде для нас 
однією з пріоритетних. Змінив-
ся лише механізм передачі. Да-
ною постановою вводиться жор-
сткий розрахунковий норматив 
площі землі, яка може бути пе-
редана на місцевому рівні без-
оплатно, – не більше 25% від 
площі земель, що були передані 
в оренду на конкурентних заса-
дах за попередній звітній пері-
од. Хочу підкреслити, що всі во-
їни, які звернулись до нас, отри-
мають свої наділи. Для цього 
створено реєстр таких осіб. І у 
порядку черговості будуть за-
безпечені земельними ділянка-
ми абсолютно усі, – зазначив 
Юрій Козак.

Спілкувалась Анна БІЛА
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Громада долучилась до 
процесу децентралізації 
лише в серпні минулого ро-

ку, об’єднавши місто Іллінці та сім 
сільських рад. Та за такий корот-
кий проміжок часу вдалося зроби-
ти чимало, і результати роботи ОТГ 
вже помітні. Показником розвитку є 
те, що 22 червня цього року до Іллі-
нецької приєдналась ще одна – Тя-
гунська територіальна громада. Це 
перший випадок на Вінниччині, ко-
ли до об’єднаної громади виявили 
бажання приєднатись інші населе-
ні пункти.

Іван Ребар, колишній Тягун-
ський сільський голова, а відтепер 
староста Тягунської громади ка-
же, що завжди був прихильником 
об’єднання, бо ж розумів, що ли-
ше таким чином можливий розви-
ток невеликих громад і сільських 
територій.

- Я родом із Західної України, ба-
гато разів бував у Польщі, бачив їх 
рівень життя та результат децентра-
лізації на власні очі. Проте в нашій 
громаді скептиків вистачало, лю-
ди не вірили в позитивні зміни. То-
му громада вирішила зачекати з 
об’єднанням, щоб побачити, що з 
того вийде, – розповідає Іван Ребар. 
– І от, менш як за рік, ми вирішили 
приєднатися до Іллінецької грома-
ди. Переваги від об’єднання відчули 
одразу ж: сьогодні в нашій громаді є 
вуличне освітлення, ремонтуються 
дороги, вивозиться сміття, громада 
розвивається у всіх напрямках. І це 
менше ніж за місяць!

ІСТОРІЯ ОБ’ЄДНАННЯ
До Іллінецької ОТГ належать 

Іллінецька міська, Василівська, 
Жаданівська, Жорницька, Крас-
неньківська, Павлівська, Хрінів-
ська, Якубівська, а віднедавна ще 
й Тягунська сільські громади. Кіль-
кість населення – понад 20 тисяч 
жителів, що робить громаду однією 
з найбільших в Україні.

Поштовхом до об’єднання ста-
ла можливість залишити в громаді 
міський ресурс.

- Ми вивчили законодавчі й нор-
мативні документи, де сказано, що 
в разі об’єднання територіальна 
громада отримує до свого бюдже-
ту 60% податку на доходи фізич-
них осіб від підприємств, які працю-
ють на її території. А цього платежу 

ІЛЛІНЕЦЬКА ГРОМАДА:  
ПРИЄДНУЮТЬСЯ, ПОБАЧИВШИ УСПІХ

Шлях реформ в Україні проходить не лише через кабінети столичних чиновників, але й через бажання звичайних людей змінювати своє життя та життя громади на 
краще. Яскравим прикладом втілення змін та розвитку стала Іллінецька міська об’єднана територіальна громада, що на Вінниччині. Вона є однією з найбільших в області. 

наше місто взагалі не мало, хоч на 
його території потужна промислова 
база з цілорічним циклом виробни-
цтва і виплатою заробітної плати. 
Врахували і те, що в аграрному сек-
торі підняли ставки оренди земель-
них паїв, і, відповідно, ПДФО теж 
збільшився. Зробили аналіз і поба-
чили, що треба об’єднуватися, щоб 
податки залишалися в громаді, – 
зазначає голова Іллінецької грома-
ди Володимир Ящук.

В Іллінцях розміщені підприєм-
ства з виробництва молочної продук-
ції, цукру, цегли, меблів, також держ-
лісгосп, будівельні та транспортні ор-
ганізації. Це справді надійна база: 
наприклад, на найбільшому підпри-
ємстві «Люстдорф» працює понад 
600 осіб... Однак раніше місту дово-
дилось місяцями, якщо не роками, 
чекати невеликі кошти з районного 
бюджету. Тепер можуть розпоряджа-
тися власними ресурсами.

Перспективний план об’єд-
нання передбачав, що до складу 
Іллінецької міської ОТГ ввійдуть 
12 сільрад – разом 28 населених 
пунктів. Керівники міськради побу-
вали на зборах у всіх потенційних 
партнерів. Селяни побоювалися, 
що в разі об’єднання місто забере 
і той ресурс, який вони мають. Та 
з часом побоювання розвіялись, а 
впевненість у правильності рішен-
ня зростає.

- Якщо говорити про об’єднання, 

та природно-рекреаційного потен-
ціалу громади. Передбачено, зо-
крема, збільшення кількості робо-
чих місць.

- Плануємо розвиватись за ра-
хунок внутрішніх інвестицій. Це 
створить нові робочі місця та дасть 
змогу залишити податки в грома-
ді, – розповідає перший заступник 
міського голови Олег Дмитрик. – 
Важливим напрямком є благоустрій 
територій. Ми підтримуємо та роз-
виваємо комунальні підприємства 
в громаді, бо ж розуміємо, що це 
робота на майбутнє.

МОВОЮ ЦИФР
Доходи бюджету Іллінецької 

міськради в частині власних надхо-
джень до об’єднання складали 18 
млн. грн., після об’єднання – 56,9 
млн. грн. Зростання власних над-

ходжень в основному відбулось за 
рахунок податку з доходів фізичних 
осіб (77% всіх надходжень).

Також на 1,7 млн. грн. збільши-
лись надходження за рахунок спла-
ти земельного податку та на 2,2 
млн. – єдиного податку.

Водночас збільшились і видат-
ки. Загальна їх сума до об’єднання 
становила 18 млн. грн., після 
об’єднання – 115,9 млн грн., (в тому 
числі цільова субвенція – 47 млн.).

Найбільші видатки в галузі осві-
ти – 59,2 млн. грн. Видатки медици-
ни складають 18,2 млн., ЖКГ – 6,5 
млн грн. Видатки бюджету розвитку 
– 12,4 млн. грн. проти 3,5 млн. ми-
нулого року.

- Існує стереотип, що в ОТГ всі 
гроші йдуть на забезпечення адмі-
ністративного центру громади, але 
у нас відбувається інакше: ми по-
відомляємо іншим селам громади, 
що можемо виділити певну суму ко-
штів, і вони вирішують, на що їх ви-
тратити, – каже Володимир Ящук. І 
додає, що понеділкові наради по-
чинаються саме з обговорення про-
блем у селах та їх вирішення.

ПРІОРИТЕТ – СІЛЬСЬКІ 
ТЕРИТОРІЇ

Багато страхів виникає навко-
ло того, що ж буде з сільською ра-
дою, її працівниками. Відповідь на 
це питання в кожній громаді різна. 
От в Іллінцях керівники дотримали 

йме звернення та вислухає кожно-
го жителя. Староста Тягунської гро-
мади розповів, що з приєднанням 
полегшилося вирішення низки на-
гальних і рутинних питань громади 
як щодо благоустрою, так і щодо за-
купівель та юридичних питань.

БЛАГОУСТРІЙ – ВАЖЛИВА 
СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ
Комунальному господарству 

в громаді приділяється неабияка 
увага. Найбільшим комунальним 
підприємством з широким спек-
тром послуг є КП «Добробут». Во-
но реалізує в Іллінцях і в селах про-
ект роздільного збирання твердих 
побутових відходів, які як вторин-
ну сировину продає на переробку. 
У його гаражі цієї весни з’явився но-
вий сміттєвоз, придбаний за спри-

яння обласного бюджету. А нині в 
ОТГ обгороджують територію полі-
гону складування сміття, де вста-
новлять вітчизняну лінію з сорту-
вання відходів. З обласного фон-
ду охорони навколишнього середо-
вища вже надали кошти на її при-
дбання. Отже, громада рухається 
до кращого методом толоки, залу-
чаючи кошти з різних джерел.

– Завжди намагаємося вико-
ристати всі ресурси. Зрізаними під 
час благоустрою сіл деревами, на-
приклад, будемо опалювати школи 
й садочки. Це економія і не потріб-
но витрачатися на закупівлю опа-
лювального матеріалу, – зауважує 
Олег Дмитрик. 

Також на території КП «Добро-
бут» будуються теплиці для виро-
щування квітів, одна вже працює. У 
планах громади повністю забезпе-
чувати себе рослинністю, а згодом і 
продавати. А любов до озеленення 
в місті відчувається.

Будують і критий гараж для тех-
ніки підприємства, у якому вміщу-
ватиметься до 15 автомобілів.

ОСВІТА, МЕДИЦИНА ТА 
КУЛЬТУРА

Одним із вагомих управлін-
ських повноважень, яке отримали 
об’єднані громади, є право і мож-
ливість формувати власну й ефек-
тивну систему забезпечення освіт-
німи послугами. З’явилася реаль-
на можливість оптимізації мереж 
навчальних закладів для подолан-
ня численних проблем, які накопи-
чилися в секторі освіти через вели-
ку кількість малокомплектних шкіл 
в сільських регіонах.

Нині на території Іллінецької 
об’єднаної громади діє 13 дитя-
чих садків та 12 загальноосвітніх 
навчальних закладів. Планується 
створення двох опорних шкіл. Ін-
вестиційними компонентами таких 
навчальних закладів є придбання 
шкільних автобусів для перевезен-
ня учнів, оснащення шкільної лабо-
раторії та кабінетів, мультимедій-
не обладнання, встановлення ме-
режі Wi-Fі з безкоштовним досту-
пом для вчителів та учнів, ремонт 
приміщень опорної школи, інвести-

ції в нові спортивні споруди, вклю-
чення інших видів позашкільної ді-
яльності та обов’язковий професій-
ний розвиток вчителів.

- У пріоритет ми поставили 
якість освіти. Хочемо, аби дітям бу-
ло не лише комфортно, а й цікаво 
навчатися, – розповідає начальник 
управління освіти Іллінецької місь-
кої ради Світлана Крот.

Створено в Іллінецькій ОТГ й ко-
мунальний заклад «Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги», 
у складі якого працює 4 амбулато-
рії та 16 ФАПів, забезпечених усім 
необхідним. А клуби об’єднав но-
востворений Центр культури, мис-
тецтв та естетичного виховання.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Із травня 2016 року тут реалізо-

вано 4 проекти. Цьогоріч заплано-

вано 12, з яких 7 подано на розгляд 
в різні фонди, на обласні та загаль-
нодержавні конкурси. Завершено 
проект «Увага – діти!», спрямова-
ний на створення безпечних умов 
для дітей на пішохідному переході 
біля Іллінецької школи №1. В рам-
ках ініціативи «Іллінці – безпечне 
місто» встановлено відеонагляд на 
вулицях (12 відеокамер зовнішньо-
го спостереження). Реалізовується 
проект «Європейська площа», за-
куплено 10 ліхтарів, 6 паркових ла-
вок, виготовлено під замовлення 5 
лавок для оновлення центральної 
площі.

У селах Василівка, Павлівка та 
Красненьке також розроблені про-
екти з освітлення вулиць, вивезе-
но опори ЛЕП, розпочато роботу зі 
встановлення ліхтарів. Є активна 
співпраця з Вінницьким комуналь-
ним підприємством «Зеленбуд» з 
закупівлі посадкового матеріалу 
для озеленення. Кипить робота з 
благоустрою міста та сіл громади. 
Зроблено ямковий ремонт доріг, 
поступово ремонтують тротуари.

У рамках проекту «Іллінці без 
сміття» встановлено 40 решіткових 
контейнерів для пластикових відхо-
дів і 40 баків для твердих відходів. 
Надруковано інформаційні плака-
ти й листівки для розповсюдження 
в навчальних та позашкільних за-
кладах.

 – Одразу й не сподівалися на 
розуміння жителів, та все ж лю-
ди почали сортувати сміття, само-
дисциплінуватися. На жаль, не у 
всіх селах поставили сміттєві баки, 
але не зупиняємося на досягнуто-
му. У нас є обладнання для пресу-
вання ПЕТ-пляшок, які продаємо у 
Вінницю по 5 грн. 80 коп. за кіло-
грам. Від початку 2016 року таким 
чином вдалося заробили до 50 тис. 
грн. Цьогоріч придбали новий сміт-
тєвоз. Область виділила 800 тисяч, 
ми додали ще 600 тисяч і закупи-
ли техніку, яка збиратиме сміття по 
селах. Найближчим часом планує-
мо поставити сміттєсортувальну лі-
нію, переважно за кошти природоо-
хоронного фонду.., – ділиться пла-
нами заступник голови громади.

Вікторія ЧУГУНКІНАто в першу чергу портібно дбати 
про людей та надання їм якісних 
послуг, – додає голова. – 98% меш-
канців вже відчули позитивні зміни, 
а ті громади, котрі не приєдналися 
до нас минулого року, зараз прохо-
дять процедуру приєднання.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Важливим етапом в об’єднанні 

громади є створення стратегії роз-
витку. В Іллінцях вона вже затвер-
джена й плідно реалізується. Рі-
шенням сесії визначено основні на-
прямки розвитку громади до 2020 
року, на основі яких розроблено й 
затверджено Програму соціально-
економічного розвитку громади на 
2017 рік. Стратегічний план має 4 
блоки: соціальний розвиток, еконо-
мічний, розвиток інфраструктури, 
відновлення культурно-історичного 

слова і зберегли всіх працівників, 
хоч деякі посади називаються по-
новому. Кожен округ очолює ста-
роста, якому допомагають діловод 
(спеціаліст з урядування), інспек-
тор із землевпорядкування, праців-
ник із благоустрою.

Команда старостату виконує всі 
функції, які раніше були покладені 
на сільську раду, за винятком бю-
джетних повноважень. Бухгалтерів 
із сільрад влаштували на роботу в 
підрозділах міської ради. А в кожен 
округ додали по працівникові з бла-
гоустрою, які перебувають у шта-
ті міського комунального підпри-
ємства «Добробут». Також сільські 
громади використовують техніку 
комунального підприємства – сміт-
тєвози, грейдери, автовишку.

А щодо послуг населенню, то на 
місці завжди є працівник, який при-
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В рамках реалізації заходів Регіональної програми роз-
витку малого і середнього підприємництва на 2017 рік, за-
твердженої рішенням 13-ї сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2016 р. № 225, оголошується конкурс інвести-
ційних проектів для часткового відшкодування з обласного 
бюджету відсоткових ставок за кредитами.

Право на одержання компенсації мають суб’єкти під-
приємництва, які
 зареєстровані та здійснюють діяльність у Вінницькій 

області;
 забезпечують співфінансування проекту за рахунок 

власних коштів у розмірі не менше 10% його вартості;
 реалізують інвестиційні проекти, що відповідають прі-

оритетним напрямам соціально-економічного розвитку та 
передбачають створення та розширення виробничих потуж-
ностей, впровадження інноваційних, екологічних та енер-
гозберігаючих технологій, виробництво та переробку сіль-
ськогосподарської продукції (зокрема створення міні-ви-
робництв з переробки сільгосппродукції), виробництво буді-
вельних матеріалів, виробництво товарів експортного спря-

мування та імпортозамінних.
Документи, які подаються для участі у конкурсному 

відборі:
1) заявка на участь у конкурсному відборі за формою, 

що додається;
2) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням 

проекту, який повинен містити таку інформацію: 
 назву, мету, вартість та джерела фінансування проек-

ту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;
 фінансово-економічні показники ефективності проек-

ту (фактичне збільшення обсягів виробництва, відрахувань 
до бюджету, досягнутий рівень рентабельності, термін окуп-
ності);
 створення нових робочих місць, зокрема, за умови 

збереження наявного персоналу;
 рівень заробітної плати працівників, які будуть пра-

цевлаштовані на нові робочі місця;
 впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрун-

тування та оцінку економічної ефективності від їх впрова-
дження;

 копію кредитного договору, завірену банківською уста-
новою, яка надала кредит;

3) довідку банківської установи із зазначенням загальної 
суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми від-
сотків за відповідний період та розрахункової суми відсотків, 
що підлягає відшкодуванню за рахунок компенсації;

4) довідку про відсутність простроченої заборгованості 
зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, вне-
сків до фондів загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, з виплати заробітної плати;

5) копію фінансового звіту (декларації) за останній рік і 
останній звітний період.

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей 
в поданих документах покладається на суб’єктів підприєм-
ництва.

Прийом документів здійснює  
Агенція регіонального розвитку Вінницької області  
(м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, кімн. 125).

КОМУ ВІДШКОДУЮТЬ КРЕДИТНІ ВІДСОТКИ?
До уваги суб’єктів малого і середнього підприємництва!

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення другого етапу конкурсного відбору інвестиційних проектів для часткового відшкодування з обласного  

бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

Крім безпосередньої шкоди людському здоров’ю, рослинам і твари-
нам, внаслідок спалювання рослинних залишків створюється по-

жежна загроза для прилеглих територій, адже зазвичай сільгоспугіддя 
межують із лісосмугами, лісами, або навіть із об’єктами природно-запо-
відного фонду. Тож при спалюванні стерні можливе пошкодження полеза-
хисних лісових смуг чи виникнення пожеж у лісових масивах, а далі – зни-
щення вогнем усього на його шляху: зелених насаджень, мікроорганізмів, 
комах, тварин. Наразі цьому сприяє суха та вітряна погода.

Для недопущення подібних порушень та притягнення винних до відпо-
відальності державні екоінспектори періодично здійснюють рейдові пере-
вірки на території міста та області.

Якщо ви стали свідком подібного порушення, одразу викликайте на 
місце працівників поліції для встановлення винних осіб, викликайте по-
жежників та повідомляйте Державну екологічну інспекцію у Вінницькій об-
ласті. 

Відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення випалювання пожнивних решток та сухої рослинності 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 12 нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн.) і на поса-
дових осіб – від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (850-1190 грн.).

Ті ж дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповід-
ного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 
20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 
грн.) і на посадових осіб - від 70 до 100 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (1190-1700 грн.).

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області,
офіційний веб-сайт: http://vindei.gov.ua, тел. 0432-51-31-49

Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядуванняy активно працює в напрямку на-
писання проектів та залучення міжнародних грантів і запрошує громади до співпраці.

ПАЛИТИ СТЕРНЮ  
НЕ МОЖНА!

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – 
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ

Із настанням жнив це питання знову постає гостро – недобро-
совісні власники сільськогосподарських угідь йдуть найпростішим 
шляхом і позбавляються пожнивних решток, підпалюючи стерню.

ВОАОМС вже вдалося успішно реалізувати 
спільний українсько-польський проект «Шко-

ла молодих спікерів – дебатні клуби у Вінницькій об-
ласті». Це проект для учнів і викладачів з районів і 
малих міст. Його мета – розвинути навички, корис-
ні для функціонування в демократичному суспільстві 
(робота в команді, критичне мислення, міжособис-
тісні комунікації, публічне представлення своєї пози-
ції в дискусії, дослідження і належне представлення 
аргументів...). Викладачі гуманітарних наук з 27 ра-
йонів області, які стали учасниками проекту, тепер 
навчають інших методу оксфордських дискусій. Пла-
нується продовження співпраці з поляками в цьому 
напрямку.

Під час реалізації проекту для вчителів вда-
лося втілити також проект «Культурна спадщи-
на», результатом якого стала інвентаризація 
культурної пам’ятки – церкви-мавзолею графа Іг-
натьєва в селі Круподеринці Погребищенського 
району.

Нещодавно стало відомо про перемогу ще од-
ного проекту під назвою «Сусіди. Знайти загальні 
ідеї для істотних змін», реалізація якого заплано-
вана на жовтень 2017 року. Мета проекту полягає 
у зміцненні міжкультурного діалогу і активного гро-
мадянства між групами учасників (молодь віком 19-
24 років) з Польщі та України. Проект реалізовува-
тиметься спільно з Регіональним центром волонта-
ріату в м. Кельце.

Крім того, наразі підготовлено і подано концеп-
туальні проектні заявки:

1. «Свідомий вибір для молодої людини – запору-
ка вдалої професійної кар’єри» (Фонд сприяння демо-
кратії США);

2. Самозайнятість сільської молоді як важлива 
складова розвитку місцевих громад: open-space фор-
мат» (Європейська комісія сусідства);

3. «Жінки задля розвитку суспільства» (Фонд По-
сольства Канади)

У процесі розробки (або пошуку донора) такі 
проекти: 

1. «Бюджети участі для ОТГ»;
2. «Розвиток зеленого туризму Вінницької області»;
3. Операція «Комунікація» (сприяння місцевому 

соціально-економічному розвитку об’єднаних терито-
ріальних громад області);

4. Соціальна інтеграція та підтримка молоді з інва-
лідністю Томашпільського району.

То ж не варто сидіти склавши руки і чекати, поки 
кошти самі прийдуть у громаду. Нагадаємо, що Цен-
тром розвитку інвестиційної спроможності та залучен-
ня ресурсів  ВОАОМС щотижня готується і розсилаєть-
ся моніторинг актуальних для Вінницької області гран-
тових програм та конкурсів. А працівники Центру гото-
ві консультувати та допомагати з підготовкою проек-
тних пропозицій.

Під час конференції в рамках 
спільного українсько-поль-

ського проекту «Школа молодих спі-
керів – дебатні клуби у Вінницькій 
області» студенти Лодзинської По-
літехніки, які разом зі студентами Ві-
нницького національного технічного 
університету здійснювали інвента-
ризацію об’єктів культурної спадщи-
ни у Погребищенському районі, про-
звітували про свою спільну роботу.

Протягом двох діб українсько-
польська група працювала в се-
лі Круподеринці Погребищенсько-

ПОЛЬСЬКІ Й УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ 
ПОПРАЦЮВАЛИ У КРУПОДЕРИНЦЯХ

Студенти Лодзинського технічного університету та ВНТУ робили інвентаризацію об’єктів культурної спадщи-
ни у Погребищенському районі.

цювати, порівнювати методики пра-
ці та обмінюватись досвідом; взаєм-
не пізнання та культурний обмін між 
Україною та Польщею.

Під час роботи на об’єкті сту-
денти використовували різні ме-

тодики: робили фотометрію церк-
ви та обмірювання за допомогою 
дальноміру, розробляли плани фа-
садів для метричної документації 
та подальшої роботи на комп’ютері.

– Ми вважали, що зможемо ли-

ше ділитись знаннями, вміннями та 
практикою з вінницькими студента-
ми, але вони мають хороший рівень 
підготовки, тому ми змогли багато 
чого повчитись і у них, – відзначив 
Влодзімеж Вітковський.

Керівництво району вислови-
ло вдячність за пророблену робо-
ту та запевнило, що тут завжди бу-
дуть раді подібній співпраці, адже 
історико-культурних пам’яток в ра-
йоні ще дуже багато. У свою чергу, 
студенти та викладачі Лодзинсько-
го університету були вражені гос-
тинністю Погребищенського райо-
ну та щирістю, з якою їх прийняли.

Нагадаємо, що інвентаризація 
культурних пам’яток Погребищен-
ського району стала можливою за-
вдяки домовленості між ВОАОМС і 
Лодзинською Політехнікою.

Ірина ЛЕЗНІВСЬКА

го району, де до-
сліджувала істо-
ричну пам’ятку 
архітектури – 
Церкву-мавзо-
лей Свято-Різд-
ва Богородиці 
(1901 р.), в якій 

похований граф Ігнатьєв. До Укра-
їни польські студенти приїхали не 
вперше – раніше інвентаризаційні 
роботи та проектні документи вони 
робили для пам’яток історико-куль-
турної спадщини на Гуцульщині.

Влодзімеж Вітковський, один з 
викладачів Лодзинської Політехні-
ки, зазначив, що поїздка має три за-
вдання: виготовлення метричної до-
кументації для церкви, яка зможе 
використовуватись при здійснен-
ні ремонтних робіт чи реставрації; 
можливість студентам спільно пра-


