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Участь у семінарі взяли 
перший заступник голо-
ви облдержадміністра-

ції Андрій Гижко, керівник секрета-
ріату ВОАОМС Віктор Вікалюк, за-
ступник директора департаменту 
міжнародного співробітництва та 
регіо нального розвитку ОДА Інес-
са Ратушняк, начальник управлін-
ня департаменту агропромислово-
го розвитку, екології та природних 
ресурсів Оксана Швець, заступник 
начальника відділу субвенцій та 
соціально-економічного розвитку 
обласного департаменту фінансів 
Ірина Супрун та експерт-координа-
тор конкурсу проектів розвитку гро-
мад Віктор Іщук.

Як повідомлялося, Вінницька 
обласна Асоціація органів місце-
вого самоврядування цьогоріч  ви-
конує функцію адміністратора кон-
курсу, допомагає з вирішенням пи-
тань зміни бюджету чи заплано-
ваних заходів, аби проекти були 
успішно реалізовані. 

Керівник Секретаріату Асоціації 

Віктор Вікалюк ознайомив присут-
ніх з організацією експертної оцін-
ки та визначенням переможців 14-
го обласного конкурсу проектів роз-
витку територіальних громад. Він 
зазначив, що Асоціація завжди го-
това допомагати громадам, які є її 
членами, в пошуку донорів та гран-
тів, в написанні проектів та їх реа-
лізації.

- Приємно, що цього року всі 
громади області взяли участь в об-
ласному конкурсі та майже третина 
з них стали переможцями і отрима-
ють фінансування з обласного бю-
джету. Тішить, що зросла й зацікав-
леність громад у залученні гранто-
вих ресурсів та значно покращи-
лась якість проектів. Минулого ро-
ку Секретаріат Асоціації провів на-
вчальні семінари у всіх районах об-
ласті, де однією з тем було напи-
сання проектів та ведення гранто-
вої діяльності. І результат не заба-
рився – сьогодні маємо 236 пере-
можців конкурсу. Крім цього, Асо-
ціацією підготовлений методичний 

ГРОМАДИ-ПЕРЕМОЖЦІ ВЗЯЛИСЯ 
ЗА ВТІЛЕННЯ СВОЇХ ПРОЕКТІВ

Розпочалася реалізація проектів-переможців 14-го обласного конкурсу проектів розвитку те-
риторіальних громад. Для осіб, відповідальних за їх впровадження, відбувся семінар, на якому 
роз’яснювались усі тонкощі, з якими можна зіткнутися під час втілення проектних ідей.
посібник, як писати проекти та де 
шукати грантодавців і донорів. Спо-
діваюсь, що спільними зусилля-
ми нам вдасться залучити якомо-
га більше коштів та реалізувати чи-
мало проектів, – сказав Віктор Ві-
калюк.

Як зауважив представник ВОА-
ОМС Віктор Іщук – експерт-коорди-
натор конкурсу – цьогорічний відбір 
проектів відрізняється від попере-
дніх введенням формули для роз-
рахунків розподілу балів та квота-
ми на подання проектів (максимум 
– два від однієї громади, раніше до-
пускалось три). Також зросло їх фі-
нансування – з 70 тисяч до 200 ти-
сяч гривень на проект.

– З кожним роком система 
вдосконалюється – стає більш 
об’єктивною і чесною, – каже Ві-
ктор Іщук. – Отримана оцінка в ба-
лах абсолютно об’єктивна, тому що 
експерти працювали, ні з ким не 
контактуючи, підписавши при цьо-
му декларацію неупередженості. 
Їхні висновки ще раз перевірялися і 
лягли в основу чіткого розподілу за 
тими критеріями, які були визначені 
Положенням про конкурс.

Віктор Іщук наголосив і на пра-
вилах звітності учасників впрова-
дження проектів. Він додав, що По-
ложенням про конкурс передбаче-
но так званий «чорний список учас-
ників», тобто ті, хто вчасно не на-

дасть фінальний звіт, наступного 
року не зможуть брати участь у об-
ласному конкурсі проектів.

Нагадаємо, що участь в об-
ласному конкурсі проектів розви-
тку громад взяли 709 проектів (їх-
ня оцінка більше 60 балів), з них 
переможцями стали 236 проектів, 
із яких 63 – проекти екологічно-
го спрямування та 173 – проекти з 
енергозбереження у комунальних 
закладах, підтримки людей з об-
меженими фізичними можливостя-
ми, збереження історико-культур-
ної спадщини, розвитку спортивної 
і туристичної інфраструктури. 

Загальний обсяг співфінан-
сування з обласного бюджету на 
проекти екологічного спрямуван-
ня складає 7,5 млн. грн., на проек-
ти за іншими чотирма напрямами 
конкурсу – 15,42 млн. грн. (з них 8 
млн. грн. виділені на 23-й позачер-
говій сесії обласної Ради). Таким 
чином, сукупний обсяг співфінан-
сування з обласного бюджету про-
ектів, що перемогли у 14-му облас-
ному конкурсі проектів розвитку те-
риторіальних громад, склав 22,92 
млн. грн., що є рекордним за всю 
історію конкурсу.

Вікторія ЧУГУНКІНА

23 серпня, в День Держав-
ного Прапора України 

та напередодні відзначення Дня 
Незалежності відбулось урочисте 
вручення свідоцтв про занесен-
ня на обласну Дошку пошани, ди-
пломів та статуеток переможцям 
конкурсу «Людина року», нагоро-
дження відзнаками «За заслуги 
перед Вінниччиною», також вру-
чення Почесних грамот облдер-
жадміністрації та обласної Ради 
вінничанам, які зробили значний 
внесок у розбудову незалежної 
України.

Нагороди вручали голова об-
ласної Ради Анатолій Олійник та 
голова облдержадміністрації Ва-
лерій Коровій. Близько ста вінни-

Підписи під документом поставили директор 
Агенції регіонального розвитку Вінницької об-

ласті Наталія Гижко та керівник Секретаріату ВОА-
ОМС Віктор Вікалюк.

Наталія Гижко зауважила, що дві організації співп-
рацюють і підтримують одна одну вже давно, а підпи-
саний документ лише офіційно закріпив та підтвердив 
цю співпрацю. Він дозволить розробляти й реалізову-
вати спільні проекти соціально-економічного спряму-
вання.

У рамках співпраці сторонами планується вла-
штування спільних заходів (конференцій, симпозіу-
мів, круглих столів…), зокрема міжнародних; розроб-

ка спільних проектів та програм, також моніторинг 
проектів та програм, що реалізуються на території об-
ласті, з метою утворення єдиного інформаційного по-
ля. Крім того, дві структури будуть впроваджувати на-
вчальні та інформаційні програми, курси, організову-
вати навчальні візити, влаштовувати обмін досвідом, 
обмінюватись документами, дослідженнями, видання-
ми тощо.

– Завдяки співпраці Агенції з Асоціацією будемо 
розробляти проекти, програми та заходи, метою яких 
буде розвиток територіальних громад області, – зазна-
чив керівник Секретаріату Асоціації Віктор Вікалюк.

Вікторія ЗАХАРЧУК

ЛЮДИНОЮ РОКУ В НОМІНАЦІЇ  
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР» СТАВ ВІКТОР ВІКАЛЮК

Традиційно напередодні річниці Незалежності України на Вінниччині відзначають видатних земляків, які свою працею та досягненнями примножили славу краю.

чан отримали звання «Людина 
року», відзнаки «За заслуги пе-
ред Вінниччиною» та занесені на 
Дошку пошани.

Людиною року в номінації 
«Регіональний лідер» став Ві-
ктор Віктор – керівник Секрета-
ріату Вінницької обласної Асоці-
ації органів місцевого самовряду-
вання, депутат 4-го, 5-го та 6-го 
скликань обласної Ради. Віктор 
Вікалюк має активну життєву по-
зицію і завжди намагається бути 
«на вістрі подій», постійно нала-
штовує очолюваний ним колектив 
на пошук нових підходів в робо-
ті та вміло поєднує великий до-
свід з новаціями та актуальними 
тенденціями, якими живе сучас-

не суспільство. Саме нещодавній 
період показав, як від однієї осо-
бистості може активізуватися ці-
ла галузь місцевого самовряду-
вання.

Обласний конкурс на зван-
ня «Людина року» проводить-
ся з метою виявлення видат-
них і талановитих особистостей, 
відзначення інтелектуальної та 
професійної еліти області, наго-
родження громадян за найбільш 
вагомі професійні досягнення в 
управлінській, економічній, со-
ціальній, культурній, науковій 
та громадсько-політичній діяль-
ності.

Вікторія ЗАХАРЧУК

СПІВПРАЦЯ АСОЦІАЦІЇ ТА АГЕНЦІЇ – 
ЗАРАДИ РОЗВИТКУ ГРОМАД

З метою підвищення якості життя та добробуту населення шляхом збалансованого соціально-
економічного розвитку міст, районів, селищ і сіл Вінницької області, також задля координації дій, 
розробки та реалізації спільних проектів, програм та заходів Вінницька обласна Асоціація органів 
місцевого самоврядування та Агенція регіонального розвитку Вінницької області підписали Мемо-
рандум про співробітництво.
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- Вікторе Васильовичу, які 
пріоритетні напрямки роботи 
Асоціації?

- Це, зокрема, добровільне 
об’єднання громад та реформуван-
ня самоврядування, залучення ін-
вестицій, організаційно-правовий 
та промоційний супровід діяльнос-
ті членів Асоціації. Та одним з голо-
вних напрямків є розвиток невелич-
ких громад і області в цілому, по-
кращення рівня життя населення, 
наближення його до європейських 
стандартів життя. На сьогодні Асо-
ціація об’єднує навколо себе понад 
1 млн. 300 тис. жителів Вінниччини. 
540 рад є членами ВОАОМС. Та ни-
ні у більшості сільських і селищних 
рад левова частка доходу покриває 
лише поточні витрати. Коштів на 
місцевий розвиток у бюджетах або 
не вистачає, або немає взагалі. Ми 
намагаємось показати таким гро-
мадам, що в будь-якому випадку є 
можливості для розвитку. Одним із 
варіантів вирішення проблеми є за-
лучення додаткових коштів через 
участь у грантових програмах.

- На яких питаннях нині зосе-
реджена Асоціація?

- Нещодавно завершилась се-
рія кущових семінарів, організова-
них ВОАОМС та Вінницьким облас-
ним ресурсним центром розвитку 
громад Проекту ЄС/ПРООН «Міс-
цевий розвиток, орієнтований на 
громаду». На них спеціалісти роз-
повідали, як створювати ресурс-
но-інформаційні центри в терито-

ріальних громадах, та вчили писа-
ти стратегічнні плани розвитку те-
риторій ОТГ із залученням відпові-
дальних за грантову діяльність, на 
рівні районів та громад. На кожно-
му з чотирьох семінарів всім учас-
никам вручався виданий ВОАОМС 
посібник «Методичні рекомендації 
щодо створення та діяльності Ре-
сурсно-інформаційних центрів у те-
риторіальних громадах».

Також Асоціація продовжує ро-
боту з поширення кращого досві-
ду – проведення семінарів «Кращі 
практики», видання методичної лі-
тератури та відеофільмів, презен-
тує кращий досвід під час інших за-
ходів чи нарад. Наразі ми ведемо 
підготовку до семінару з обміну до-
свідом, який відбудеться у Севери-
нівській ОТГ. Його тема – енергое-
фективність.

- Які проекти зараз реалізову-
ються ВОАОМС?

- Цього року Асоціація поси-
лила роботу з проектної діяльнос-
ті. Тепер займаємось не лише на-
вчанням, як писати та реалізовува-
ти проекти, а власним прикладом 
показуємо, що грантова діяльність 
– необхідність сьогодення. Наразі 
нами підготовлено понад 10 проек-
тів, два з них вже почали реалізо-
вувати. Перший – це проект з обмі-
ну молоддю, що втілюється спільно 
з Регіональним центром волонтарі-
ату в м. Кельце (Польща), в рамках 
фінансування від Польсько-Україн-
ської ради обміну молоддю. Про-

Такі семінари відбулись у 
Крижополі, Іллінцях, Бару та 

Калинівці. Участь у них взяли по-
над 320 представників органів міс-
цевого самоврядування.

Метою цих заходів є запро-
вадження системного підходу до 
грантової діяльності через ство-
рення мережі ресурсних центрів у 
територіальних громадах облас-
ті, також висвітлення пов’язаного з 
розвитком територіальних громад 
стратегічного планування в грома-
дах на основі європейського та сві-
тового досвіду.

У ході семінарів відбувалось 
поширення виданого Асоціацією 
посібника, також висвітлення акту-
альних для громад Вінниччини пи-
тань, що були запропоновані учас-
никами для роботи Асоціації. Ви-
світленням цих питань займались 
відповідні спеціалісти, що були за-
лучені до роботи в кущових семіна-
рах ВОАОМС.

Перший заступник керівника 
Секретаріату ВОАОМС Володимир 
Репей під час зустрічей знайомив 
присутніх з діяльністю Асоціації, 
також наголошував на важливос-
ті створення ресурсно-інформацій-

ВІКТОР ВІКАЛЮК:  
«ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ»

Для обласної Асоціації органів місцевого самоврядування важливо працювати в напрямі формування справжнього національного народовладдя, повернення ресурсів і 
реальної влади громадам, розвивати міжнародну співпрацю і залучати передовий іноземний досвід. Про це та про різні аспекти роботи Асоціації розповів керівник Секре-
таріату ВОАОМС Віктор Вікалюк.

ект «Сусіди» являє собою 7-ден-
ний польсько-український молодіж-
ний обмін та має на меті виявлення 
спільного коріння, подолання упе-
реджень і стереотипів у сприйнят-
ті спільної польсько-української іс-
торії та сучасності. 

Другий проект спрямований на 
керівників шкіл малих місцевос-
тей Вінницької області. З 1-го по 
7-е жовтня 13 директорів шкіл з на-
вчальним візитом перебуватимуть 
у польському місті Лодзь. Там вони 
знайомитимуться з системою осві-
ти Польщі, механізмами впрова-
дження освіти для розвитку демо-
кратії; аналізуватимуть авторитарні 
та демократичні елементи сучасної 
школи; опрацюють ключові сфери 
демократичного управління у на-
вчальному закладі. 

Крім цього, ми підготували 
спільний проект із університетом 
Джорджії (США) щодо навчання го-
лів об’єднаних територіальних гро-
мад з напрямку державного управ-
ління, управління людськими та фі-
нансовими ресурсами в умовах де-
централізації. Планується навчан-
ня голів ОТГ у Вінниці представ-
никами Інституту управління Кар-
ла Вінсона на основі розроблених 
спільних методик. Завершальним 
етапом буде візит найактивніших 
учасників на тижневе навчання до 
США, обмін досвідом та огляд най-
кращих практик функціонування їх-
ніх громад.

Більш масштабним є проект 
щодо самозайнятості сільської мо-
лоді, який ми подали на Європей-
ську Комісію сусідства. Цей про-
ект є міжнародним, партнерами ви-
ступають дві країни східного парт-
нерства – Азербайджан та Молдо-
ва, також країни Євросоюзу – Іта-
лія та Польща. Планується навчан-
ня сільської молоді задля розвитку 
їх підприємницького потенціалу у 
сфері «зеленого» бізнесу шляхом 
розробки професійних бізнес-пла-
нів. Наразі очікуємо відповідь від 
Комісії, проте проект якісно підго-
товлений та має велику значущість 
для наших громад.

- На які помилки радите звер-
тати увагу при написанні проек-
тів та їх реалізації?

- Наведу кілька прикладів.
Ви звертаєтесь не до того доно-

ра. Уважно вивчайте напрямки, які 

фінансує той чи інший донор. Мож-
ливо, ваш проект не відповідає ме-
ті та пріоритетним напрямкам його 
програми.

Ви не відповідаєте критеріям 
для учасників грантової програми. 
Уважно вивчайте, кому саме нада-
ється грантова допомога (ГО, ОМС, 
кооперативи тощо).

Ви не дотримались інструкції 
при заповненні аплікаційної фор-
ми. Уважно читайте інструкції, ко-
ментарі та зауваження стосовно 
заповнення форми заявки.

Ви не дотримались форми аплі-
каційної заявки. Переконайтеся, 
що термін подачі не минув і фор-
ма відповідає оригіналу, що надає 
грантодавець.

Ви неправильно сформували 
пакет документів. Зверніть увагу на 
наявність всіх необхідних докумен-
тів, копій, підписів тощо.

Ви помилилися при підготовці 
бюджету проекту. Зверніть увагу на 
наявність арифметичних помилок. 
Щоб уникнути помилок у підрахун-
ках, використовуйте формули про-
грами Exel.

- Для більшості проектів не-
обхідне залучення партнерів. Де 
їх можа знайти та як налагодити 
співпрацю?

- Асоціація для пошуку парт-
нерів використовує дві міжна-
родні платформи – «Up2Europe» 
та «SALTO-YOUTH - Otlas - The 
Partner-Finding Tool». Вони дають 
реальні можливості знайти парт-
нерів за кордоном для реалізації 
спільних проектів.

«Up2Europe» – це європейська 
платформа, створена за ініціативи 
європейських фрілансерів, де мож-
на знайти іноземного партнера, 
отримати консультацію чи знайти 
оголошення про активні програми 
та проекти для України у відповід-
них розділах: ідеї, партнери, оголо-
шення.

«SALTO-YOUTH - Otlas - The 
Partner-Finding Tool» – це офіцій-
на платформа для пошуку інозем-
них партнерів для реалізації моло-
діжних проектів, що підтримуєть-
ся Центром інформаційних ресур-
сів SALTO, який фінансується Єв-
рокомісією. У її базі даних понад 
9200 організацій і неформальних 
груп. Використовуючи параметри 
пошуку, можна легко знайти парт-

нера, який вам потрібен. За потре-
би, Центр промоції та зовнішніх 
зв’язків Секретаріату Асоціації го-
товий надати нашим членам прак-
тичну допомогу, пов’язану з робо-
тою на платформах: допомогти при 
реєстрації організації (громади), 
проекту тощо.

Також Секретаріатом постій-
но здійснюється моніторинг гран-
тових програм та фондів. Усі гро-
мади-члени Асоціації його отриму-
ють. У цій розсилці також містяться 
контакти осіб, які допоможуть із по-
шуком партнерів та подачею заяв-
ки на грант.

- А як щодо співпраці з Корпу-
сом Миру?

- Секретаріат ВОАОМС здій-
снює підготовчі заходи з залучення 
волонтера Корпусу Миру до роботи 
в Асоціації. Нещодавно відбулась 
робоча зустріч з Керівником проек-
ту «Розвиток громад» Корпусу Ми-
ру США в Україні Романом Олек-
сенком. Було обговорено деталі та 
нюанси визначення волонтера Ко-
пусу Миру для ВОАОМС, також на-
прямки роботи та основні завдан-
ня, над якими працюватиме волон-
тер.

Нагадую, що Асоціація може 
допомогти й громаді запросити до 
себе волонтера. Волонтери працю-
ють за такими напрямками: розви-
ток громадянської свідомості; ор-
ганізаційний та економічний розви-
ток; надання допомоги в написан-
ні грантових проектів та програм із 
залученням додаткових інвестицій; 
пошук партнерів та налагодження 
співпраці з організаціями як в меж-
ах України, так і за кордоном; мо-
білізація ресурсів джерел фінансу-
вання діяльності організацій-парт-
нерів; сприяння розвитку турис-
тичної діяльності; розвиток та про-
сування ідеї волонтерської діяль-
ності в громаді; покращення співп-
раці між державними установами 
та громадськими організаціями за-
для реалізації спільними зусилля-
ми проектів в громаді тощо.

Не забувайте, що гранти – це 
можливості для розвитку громад. 
Ваша активність безпосередньо 
впливає на благополуччя та благо-
устрій сіл, селищ, містечок, міст та 
об’єднаних територіальних громад.

Спілкувалась  
Ірина ЛЕЗНІВСЬКА

КОРИСНІ СЕМІНАРИ ДЛЯ ГОЛІВ ГРОМАД
ВОАОМС спільно з Вінницьким обласним ресурсним центром розвитку громад Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», провела серію кущо-

вих семінарів на тему «Створення ресурсно-інформаційних центрів в територіальних громадах Вінницької області та написання стратегічних планів розвитку терито-
рій ОТГ з залученням відповідальних за грантову діяльність, на рівні районів та громад».

них центрів у громадах.
- В ідеалі, ресурсні центри по-

винні бути в кожній територіальній 
громаді, адже для успішного роз-
витку громади необхідно вивчати 
її потреби та можливості, аналізу-
вати проблеми та шукати шляхи їх 
вирішення. Саме це і є основними 
завданнями ресурсно-інформацій-
них центрів, – наголосив Володи-
мир Репей.

Під час семінарів координатор 
Проекту ЄС/ПРООН Анастасія Ла-
ніна розповідала про розвиток та 
мобілізацію громади, особливості 

створення ресурсних центрів та ве-
дення грантової діяльності. Також 
вона зазначила: що більше людей 
буде залучено до написання стра-
тегії розвитку громади, то більшу 
якість вона матиме. Досить важли-
ва частина виступу пані Анастасії 
була відведена висвітленню осно-
вних типових помилок при подачі 
грантових проектів зарубіжним до-
норам.

- Лише активна позиція громади 
дозволяє її членам вільно розвива-
тися та відстоювати спільні інтер-
еси. Коли люди об’єднуються на-

вколо проблеми, яка для них болю-
ча, – вони можуть залучити всі не-
обхідні кошти та ресурси для її ви-
рішення, – підсумувала Анастасія 
Ланіна.

Про особливості адмініструван-
ня 14-го обласного конкурсу про-
ектів розвитку територіальних гро-
мад розповідав на семінарах екс-
перт-координатор конкурсу Віктор 
Іщук. Також було акцентовано ува-
гу на різних підходах до грантової 
діяльності у Вінницькій області на 
прикладі Калинівського, Крижопіль-
ського, Тростянецького та Тиврів-

ського районів. Що стосується об-
ласного конкурсу проектів розвитку 
громад, то, за словами Віктора Іщу-
ка, він є «навчальним полігоном» 
для отримання досвіду у грантовій 
діяльності.

Підбивши підсумки семінарів, 
Володимир Репей висловив на-
дію на ще більш активну співпра-
цю ВОАОМС та органів місцево-
го самоврядування Вінниччини, 
спрямовану на розвиток громад. 
Адже Асоціація завжди готова йти 
їм назустріч.

Вікторія ЗАХАРЧУК
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Спочатку дітям провели ціка-
ву екскурсію трамвайним де-

по, розповіли його історію і показали 
специфіку обслуговування трамваїв 
та їх роботу. Найбільш цікавим для 
діток виявилось прибирання трам-

ваїв, вони мали можливість огляну-
ти, як відбувається їх чистка, і навіть 
спробували за допомогою спеціаль-
ного обладнання влаштувати неве-
личку трамвайну мийку.

Мандрівка містом продовжи-

Програма візиту була наси-
ченою та сприяла всебіч-

ному аналізу досвіду ОТГ Дніпро-
петровської області. На вступно-
му семінарі в тренінговому залі Дні-
пропетровського Центру розвитку 
місцевого самоврядування вінни-
чан знайомили з розвитком соці-
ально-гуманітарної сфери в грома-
дах Дніпропетровщини, розповіда-
ли про структуру та організацію ро-
боти освітніх закладів.

Крім теоретичної частини, пред-
ставники громад Вінниччини мали 
можливість відвідати Слобожанську, 
Новоолександрівську та Петриків-
ську ОТГ. Учасники навчального візи-
ту побачили об’єкти соціальної сфе-
ри громад Дніпропетровщини – дитя-
чі садки, школи, спортивні комплекси 

ДІТЯМ ПОДАРУВАЛИ НЕЗАБУТНЮ ПОДОРОЖ
До Дня Незалежності України Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування влаштувала екскурсії до Вінниці для дітей працівників сільських та се-

лищних рад Вінницької області. Відвідати цікаві історичні та культурні локації міста мали змогу школярі з найактивніших громад-членів ВОАОМС – з Хмільницького, Ка-
линівського, Тростянецького та Липовецького районів.

лась на екскурсійному трамвайчику 
«Везунчик». Екскурсовод ні на хви-
линку не давала дітям засумувати, 
розповідаючи цікаві історії про за-
снування міста, про будівлі та пло-
щі на його території, про почесних 
громадян Вінниці, які зробили ве-
ликий внесок у процвітання та ве-
лич міста. Також дітвору розважали 
цікавими загадками та іграми.

Відвідали і Вінницький зоо-
парк, наймолодший серед зоопар-
ків України, з безліччю цікавих зві-
рів, яких дехто з дітей бачив упер-
ше. Ведмеді, лами, альпаки, вов-
ки, буйволи, олені, мавпочки та інші 
тварини викликали щире захоплен-
ня в юних екскурсантів.

Ще одним цікавим моментом 
подорожі стала екскурсія до відо-
мої в Україні та усьому світі став-
ки Гітлера «Вервольф». Там ді-
ти змогли послухати історію цього 
місця, уявити його минулий вигляд 
та оглянути залишки бункера, який 
був підірваний гітлерівською армі-
єю при відході німецьких військ.

Завершувався насичений та 
плідний для дітей день обідом у 
справжній польовій кухні. Сповне-

ні позитивних емоцій та знань, діти 
поїхали додому, подякуваши пра-
цівникам ВОАОМС за цікаво та ко-
рисно проведений час.

За словами керівника Секрета-
ріату ВОАОМС Віктора Вікалюка, 
такі подорожі розширюють кругозір 

школярів, розвивають інтерес до 
навколишнього середовища, спри-
яють всебічному розвитку особис-
тості. Він відзначив, що це лише по-
чаток, і подібні поїздки чекають на 
дітей з інших громад області.

Вікторія ЗАХАРЧУК

ПЕРЕЙМАЛИ ДОСВІД ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
Відбувся навчальний візит представників громад Вінниччини до Дніпропетровської області. Його метою було ознайомлення з організацією та функціонуванням соці-

ально-гуманітарної сфери в тамтешніх об’єднаних територіальних громадах. Вінницьку обласну Асоціацію органів місцевого самоврядування у поїздці представляв екс-
перт Віктор Іщук.

тощо, переконалися у можливостях 
об’єднаних громад надавати якісні 
соціальні послуги.

Найбільшу цікавість віннича-
ни проявили до створення опо-
рних шкіл та їх філій, передаван-
ня у власність громад комунальних 
об’єктів, функціонування комуналь-
них підприємств, підготовки та реа-
лізації стратегій розвитку.

Під час відвідання Слобожан-
ської ОТГ наші земляки цікавились 
питаннями бюджету та розподілу ко-
штів. Адже це громада з найбільшим 
бюджетом в Україні: при населенні 
14442 особи її бюджет становить по-
над 260 млн. грн. Завдяки цьому тут 
вдалося реалізувати кілька масштаб-
них проектів. Серед них –  ремонт по-
чаткової школи, старт роботи центру 
надання адміністративних послуг та 
будівництво дитячого садка.

- Представники Слобожанської 
ОТГ знайомили нас із сучасними 
інноваційними підходами до ство-
рення розвиваючого простору для 
дітей, розбудовою соціальної сфе-

ри як єдиного комплексу, – розпові-
дає Віктор Іщук. – Найбільше вра-
зив дитсадок, який цього року зда-
ли в експлуатацію. Він побудова-
ний за новітніми технологіями і дає 
можливість виховувати та навчати 

понад 300 дітей. Садочок справляє 
враження закладу майбутнього – 
тут все продумано до дрібниць. На 
території є аграрний сектор, де ді-
ти самі доглядають різні культури, 
овочі та фрукти. Також поруч із за-
кладом будується спортивно-оздо-
ровчий комплекс з басейном. Тут 
же зводиться комунальне житло 
(дві 9-поверхівки). Квартири в цих 
будинках будуть безкоштовно на-
дані тим жителям громад, які сто-
ять в черзі на помешкання.

У Петриківській громаді делега-
цію знайомили з мистецтвом поєд-
нання навчання та творчості, також 
розповідали про взаємодію з ра-
йонною владою щодо підтримки за-
кладів освіти.

- Цікаво, що Петриківська гро-
мада перебуває в об’єднавчому 
процесі, – вибори тут ще не відбу-
лися. Проте в громаді думають про 
майбутнє – вже оформили доку-

менти на створення опорної школи, 
а дві інші мають бути її філіями, – 
продовжує Віктор Іщук. – Основною 
родзинкою громади є всесвітньо ві-
домий петриківський розпис. Цей 

напрямок також планують розвива-
ти як складову туристичної галузі.

Завершальний семінар для де-
легації Вінницької області влашту-
вали на базі Новоолександрівської 
ОТГ, де директор Дніпропетровсьо-
го ЦРМС Олена Тертишна та голо-
ва Новоолександрівської громади 
Олександр Візир презентували мо-
делі управління соціальної-гумані-
тарною сферою громади та меха-
нізми її фінансування. 

Учасники візиту мали змогу 
ознайомитися з історичною спад-
щиною Дніпропетровщини, спробу-
вати себе в ролі художників, відві-
дати визначні пам’ятки. А по завер-
шенні відзначили корисність та ці-
кавість подібних навчальних поїз-
док у контексті набуття нового до-
свіду та можливостей спілкувати-
ся з колегами щодо формування 
спільного бачення розвитку терито-
ріальних громад.

Вікторія ЧУГУНКІНА
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Вісник Вінницького самоврядування
Видається з 2012 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ма-

сової інформації ВЦ №870-228-Р від 10 грудня 2012 року.
Засновник: Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самовря-

дування.
вул. Соборна, 72, к. 312, м. Вінниця, Україна, 21050
тел.: (0432) 67-10-41, 
сайт; http://sg.vn.ua, e-mail: voaoms@gmail.com

Документ передбачає впро-
вадження обов’язкової сер-

тифікації енергоефективності для 
об’єктів будівництва, будівель і час-
тин будівель, які здають в оренду на 
термін понад рік, для будівель з опа-
люваною площею понад 250 м², у 
яких розташовані державні органи та 
відбувається приймання громадян.

Положення закону не поширю-
ватимуться на об’єкти культурної 
спадщини, будівлі промислового та 
сільськогосподарського призначен-
ня, об’єкти енергетики, транспорту, 

зв’язку й оборони, складські при-
міщення, культові споруди (церк-
ви тощо), тимчасові споруди, се-
ред них призначені для здійснен-
ня підприємницької діяльності, а 
також будівлі, що стоять окремо, з 
опалюваною площею менше 50 м² 
та індивідуальні будинки. Однак бу-
динки будуть підлягати сертифіка-
ції у випадках отримання держав-
ної підтримки на здійснення термо-
модернізації або сертифікації таких 
будинків за бажанням власника.

Сертифікацію здійснюватимуть 

на договірних засадах для визна-
чення фактичних показників енер-
гоефективності будівель та оціню-
вання їх відповідності мінімальним 
вимогам енергоефективності, які 
встановлюватиме Міністерство ре-
гіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ. Мінімальні вимоги до енер-
гоефективності будівель будуть пе-
реглядати раз на п’ять років.

Виготовлення енергетичного 
сертифіката будівлі для об’єкта бу-
дівництва покладено на замовни-
ка будівництва до здавання такого 

об’єкта в експлуатацію.
Основні положення Закону:
1) Обов’язкова сертифікація 

енергетичної ефективності для 
об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту (клас наслід-
ків СС2, СС3), будівель органів міс-
цевого самоврядування; будівель, 
в яких здійснюється термомодер-
нізація з наданням державної під-
тримки та інші;

2) Єдина електронна база 
енергетичних сертифікатів;

3) Врегульовуються питання 

атестації енергоаудиторів, їх права 
та обов’язки, встановлюється поря-
док надання послуг з енергетичної 
сертифікації будівель та інженер-
них мереж;

4) Встановлюється відпові-
дальність за порушення законодав-
ства у сфері забезпечення енерге-
тичної ефективності будівель. 

Законом також внесено відповід-
ні зміни до Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення, законів 
«Про рекламу» та «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності».

Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування та Регіональний 
центр волонтаріату в м. Кельце розпочинають підготовку до реалізації спільного 
проекту «Сусіди». Це 7-денний польсько-український обмін молоддю, в якому візьме 
участь 30 молодих людей віком 19-24 роки і два молодіжних працівники (керівники груп).

Метою проекту є виявлення спільних коренів, подолання упереджень і стереотипів 
у сприйнятті спільної історії та нинішніх взаємин. Молоді люди братимуть участь у 

семінарах, дебатах, дискусіях, окремі з яких вони підготують самі. До кожної зустрічі групи 
робитимуть дослідження – інтерв’ю з однолітками про те, як сприймається сусідня країна.

Остаточним результатом проекту буде підготовка, презентація та впровадження інформацій-
ної кампанії в Інтернеті на основі 15 картинок-мемів, також укладання посібника про те, як викорис-
товувати меми; створення та трансляція в Інтернеті щоденних повідомлень для однолітків з вико-
ристанням снепчату.

Обмін відбуватиметься 8 – 15 жовтня в місті Кельце. Українська група складатиметься з 
15 учасників та однієї відповідальної особи. Учасниками проекту можуть стати молоді лю-
ди від громад-членів ВОАОМС.

Процес децентралізації дуже 
важливий для країни, але 

спостерігається низька поінформо-
ваність про нього мешканців. Тож 
щоб заповнити цей інформаційний 
вакуум та розповісти про переваги 
і здобутки реформи, також про кра-
щі практики, ініціативи й позитивні 
зрушення в розвитку територіаль-
них громад, в області започаткува-
ли тематичний журналістський кон-
курс. Його проведення стало мож-
ливе завдяки підтримці Ради Євро-
пи та за сприяння Комітету Верхо-
вної Ради з державного управлін-
ня, регіональної політики та місце-
вого самоврядування, заступником 
голови якого є народний депутат-ві-
нничанин Сергій Кудлаєнко.

На розгляд Конкурсної ради бу-
ли представлені 107 робіт 59-ти 
журналістів із 32-ох засобів масо-
вої інформації області. Вінницька 
обласна Асоціація органів місцево-
го самоврядування також підтрима-
ла ініціативу обласної Ради та спе-
ціальною відзнакою нагородила 5 
журналістів.

УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ
Цей закон регулює правові та організаційні основи діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель. Очікується, що він стимулюватиме спожи-

вачів заощаджувати ресурси, наблизить Україну до європейського рівня послуг та відкриє ринок енергоаудиту.

ПИСАТИ ПРОСТО ПРО СКЛАДНУ РЕФОРМУУ Вінницькій області впер-
ше в Україні започаткували кон-
курс для журналістів із висвіт-
лення реформи місцевого само-
врядування та децентралізації.

ГОТУЄМО ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКИЙ ОБМІН 

МОЛОДДЮ

ПРО ЕНЕРГЕТИКУ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування і Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки біз-

несу» (м. Лубни Полтавської області) підписали Меморандум про співпрацю.

Метою співпраці є налаго-
дження системи підтримки 

та допомоги малим містам, селищам 
та об’єднаним територіальним гро-
мадам в ініціюванні, плануванні, вті-
ленні проектів модернізації енерге-
тичного та фінансового менеджмен-
ту, енергозбереження, сталого роз-
витку та економії власних ресурсів. 
Документ підписали президент Фон-
ду Руслан Щербаков та керівник Се-
кретаріату ВОАОМС Віктор Вікалюк.

Сторони співпрацюватимуть 
заради підтримки, розвитку та про-
сування партнерських проектів ста-
лого розвитку в галузях:

1) енергобезпеки та диверси-
фікації джерел енергії, зменшення 
витрат енергоносіїв;

2) збереження довкілля, благо-
устрою територій, біосферних роз-
робок;

3) енергозбереження на 
об’єктах державної та комунальної 
власності, сталого розвитку;

4) модернізації технологій житло-
во-комунального сектору та розвитку 
альтернативних джерел енергії;

5) економіки партнерства «гро-
мада-бізнес-влада»;

6) стратегічного планування, 
комплексної оцінки середовища, 

«змін клімату»;
7) моніторингу дій влади та на-

вчання громади (громадський на-
гляд та контроль);

8) обміну досвідом та знання-
ми, накопиченими експертами у 
відповідних сферах діяльності, за 
допомогою участі експертів та Сто-
рін у семінарах, конференціях, біз-
нес-форумах та інших заходах;

9) розробки стандартів для 
професійного функціонування су-
б’єк тів у зазначених сферах.

Задля підвищення рівня обізна-
ності громад у названих напрямках 
здійснюватиметься спільна робота, 

спрямована на подолання перешкод 
у модернізації та структурних змінах 
в місцевій енергосистемі, розвитку 
альтернативних джерел енергії.

Фонд «Регіональний центр еко-
номічних досліджень та підтримки 
бізнесу» в рамках проекту «Орга-
нізація співпраці малих міст Украї-
ни, громадянського суспільства та 
експертного середовища у питан-
нях енергобезпеки» (впроваджу-
ється завдяки Програмі LINK Регі-
онального екологічного центру для 
Центральної та Східної Європи і 
фінансується Міністерством кліма-
ту та довкілля Норвегії), оголосив 

Керівник Секретаріату ВОА-
ОМС Віктор Вікалюк вручив від-
знаки Світлані Пашенько – гене-
ральному директору телекомпа-
нії «Вінниччина», Ірині Чалій – за-
ступнику головного редактора ра-
діокомпанії «Місто над Бугом», Ін-
ні Мартоніковій – журналістці га-

зети «Місто», Владиславі Дмитри-
шиній – журналістці сайту «Вінни-
ця дейлі» та Аліні Рудченко з Доне-
цького національного університету 
ім. В. Стуса.

- Необхідно роз’яснювати, що 
децентралізації боятися не варто, 
що це можливість залучати додат-

кові ресурси на місця. Особливо 
це стосується сільських районів, 
де погано розуміють, які «плюси» 
несе ця реформа. Сьогодні дуже 
низька інформованість населен-
ня про децентралізацію, і це про-
блема. Важливо, аби люди зрозу-
міли, що саме вони мають впли-
вати на владу, визначати пріори-

тети розвитку, здійснювати полі-
тичний контроль. У цьому напрям-
ку журналістська праця є важли-
вою для розвитку кожної громади 
і всієї України у побудові європей-
ської системи комунікацій, – зазна-
чив Віктор Вікалюк під час вручен-
ня спеціальних нагород журналіс-
там від ВОАОМС.

конкурс на розробку Планів дій ста-
лого енергетичного розвитку та клі-
мату (SECAP) серед малих громад 
України з чисельністю населення 
не більше 50 тис. осіб.

На основі цього ВОАОМС та 
Фонд спрямовуватимуть свої зусил-
ля на створення бази даних проек-
тів сталого енергетичного розвитку 
громад, інформаційну підтримку 
проведення спільних заходів (кон-
ференцій, семінарів, круглих сто-
лів, робочих зустрічей, тренінгів, то-
що) для просування моделі стало-
го розвитку, впровадження сучас-
них форм та методів підготовки фа-
хівців для органів місцевого само-
врядування, через спільну участь 
у проведенні підготовчих курсів та 
навчальних семінарів.

Ірина ЛЕЗНІВСЬКА

З метою відзначення кращих місцевих 
рад та представників органів місцевого са-
моврядування; просування Вінниччини як 
успішного регіону з висококваліфікованими 
управлінцями та спеціалістами, також підви-
щення рейтингу області серед інших регіонів 
України Вінницька обласна Асоціація органів 
місцевого самоврядування оголошує конкурс 
«Успішне самоврядування Вінниччини».

Конкурс проводиться у 5 номінаціях, 
по 3 переможці в кожній:

 Успішна рада;
 Ініціативний голова;
 Професійна посадова особа місцево-

го самоврядування; 
 Відповідальний депутат;
 Кращий активіст територіальної гро-

мади.
Участь у конкурсі можуть брати терито-

ріальні громади-члени ВОАОМС та їх актив-

ні представники. А номінувати кандидатів на 
участь в конкурсі мають місцеві ради. Під-
ставою для участі є рішення сесії відповід-
ної ради.

Конкурс триватиме з 17 липня до 31 
жовтня 2017 року.

Нагородження переможців відбудеться 
під час Загальних зборів Асоціації, присвяче-
них Дню місцевого самоврядування в Украї-
ні. Переможці отримають відзнаки та  грошо-
ві винагороди відповідно до номінацій.

Для участі в конкурсі потрібно надіслати 
заявку учасника певної категорії на електро-
нну адресу Асоціації:

org.voaoms@gmail.com 
або листом чи подати особисто за адресою: 

21050, м. Вінниця,  
вул. Соборна, 72, каб. 313.

Детальніше про конкурс та бланки заяв – 
на сайті: http://sg.vn.ua

КОНКУРС  
«УСПІШНЕ САМОВРЯДУВАННЯ ВІННИЧЧИНИ»


