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Віктор Вікалюк прозвітував про роботу Секре-
таріату Вінницької обласної Асоціації органів 

місцевого самоврядування за ІІІ квартал 2017 року, 
також поінформував про план діяльності на IV квар-
тал.

– За звітний період Асоціацією проведено комп-
лекс організаційних заходів, зокрема спільно з Ві-
нницьким обласним ресурсним центром розвитку 
громад Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орі-
єнтований на громаду» влаштовано кущові семіна-
ри щодо створення ресурсно-інформаційних цен-
трів у територіальних громадах області, організова-
но екскурсії для дітей з найактивніших громад-членів  
ВОАОМС, ознайомчі поїздки керівників громад облас-
ті до інших громад України, – розповідає Віктор Віка-
люк. – Також здійснено адміністрування 14-го облас-

ного конкурсу проектів розвитку територіальних гро-
мад, продовжується грантова робота ВОАОМС. Крім 
цього, Асоціацією підготовлено і випущено методич-
ні посібники, також за квартальний період у світ ви-
йшло два випуски газети «Вісник вінницького само-
врядування».

Правлінням було затверджено рішення прийня-
ти до Вінницької обласної Асоціації органів міс-
цевого самоврядування 6 нових громад: Осолин-
ську та Уладівську громади Літинського району, Са-
шанську та Шиманівську сільські ради Теплицько-
го району, Іллінецьку міську об’єднану територіаль-
ну громаду Іллінецького району та Мельниківську 
сільську об’єднану територіальну громаду Неми-
рівського району.

Вікторія ЧУГУНКІНА

Як вдається не просто йти 
в ногу з вимогами часу, 
а й задавати ритм цьо-

го руху, чим живе сьогодні область 
і чого очікувати у перспективі – про 
це наша розмова з головою Ві-
нницької облдержадміністрації Ва-
лерієм Коровієм.

- Валерію Вікторовичу, рік 
наближається до завершення, і 
вже можна робити попередні під-
сумки. Якими досягненнями мо-
жемо пишатися?

- 2017-й був надзвичайно важ-
ким. Та, разом з тим, це рік черго-
вого, потужного кроку вперед у пи-
таннях розвитку регіону. В першу 
чергу, йдеться про будівництво ін-
женерної інфраструктури. Лише в 
цьому році видатки на будівництво 
доріг в області сягнули близько 1 
мільярда грн. Порівняно з торішні-
ми показниками, це в 4 рази біль-
ше. Місцеві бюджети розвитку до-
сягли рівня 2,5 млрд. грн., що учет-
веро більше, ніж у 2014 р. 

Крім того, в поточному році ми 
забезпечили введення в експлуа-
тацію хірургічного корпусу обласної 
лікарні ім. Пирогова, який будував-
ся протягом 25 років. Були зробле-
ні серйозні кроки в культурній галу-
зі регіону. Це і проведення першо-
го Міжнародного оперного фести-
валю OPERAFEST-TULCHYN, і за-
снування симфонічного оркестру в 
обласній філармонії тощо. 

Нам також вдалося залучити 
низку потужних компаній, які поча-
ли реалізовувати на Вінниччині ін-
вестиційні проекти. І цей перелік 
можна продовжувати.

- Як виглядає сьогодні об-
ласть на мапі України?

- Для мене принципово важли-
во, що область розвивається. За 
останнім рейтингом USAID – гро-
мадської організації, яка дослі-
джує стан розвитку бізнесу в Укра-
їні, – Вінницька область в поточно-
му році визнана найкращою за рів-
нем ділової активності. Це базовий 
показник, від якого значною мірою 
формуються довгострокові тенден-

ції розвитку регіону. Підкреслюю: 
це вперше! Причому за усіма чо-
тирма базовими показниками об-
ласть є беззаперечним лідером. 

Зрозуміло, що це не робить-
ся за один рік, але це результат ті-
єї стратегії, яка реалізована в регіо-
ні і спрямована на формування по-
тужного конкурентного середови-
ща, проведення дебюрократизації 
та забезпечення прозорих адміні-
стративних процедур.

- Триває реформа децентралі-
зації: і бюджетної, і передачі ад-
міністративних повноважень на 
місця. Наскільки відчутні ці про-
цеси для громад Вінниччини?

- Завдячуючи Уряду Володими-
ра Гройсмана, на сьогодні це най-
більш успішна реформа, яка чіт-
ко відчувається саме на базово-
му рівні. Якщо проілюструвати мо-
вою цифр, то в цьому році бюджет-
на децентралізація дала можли-
вість закумулювати в місцевих бю-
джетах 5,3 млрд. грн. Це майже на 
1,5 мільярди більше, ніж торік. І ці 
кошти, в першу чергу, йдуть на ви-
рішення повсякденних питань бю-
джетної сфери.

Активно набирає темпи процес 
добровільного об’єднання громад, 
передачі адміністративних повно-
важень. По суті, ми є свідками за-
родження нового змісту та ролі ор-
ганів місцевого самоврядування, ко-
ли вони крок за кроком перетворю-
ються з інституцій, які забезпечува-
ли керівництво, в органи, що нада-
ють публічні послуги населенню. Це 
базова класична модель, характер-
на для європейського типу організа-
ції місцевого самоврядування.

- 29 жовтня відбулись вибо-
ри ще в 9 новостворених ОТГ об-
ласті. Яка динаміка їх формуван-
ня на сьогодні?

- В області вже сформовано 34 
об’єднаних територіальних грома-
ди. І можемо зробити висновок, що 
лідерами таких громад стають са-
ме ті, хто ініціював їхнє створення. 
Це досить цікава закономірність, 
тому що в процесі голосування лю-

ДО АСОЦІАЦІЇ УВІЙШЛИ 6 НОВИХ ГРОМАД
Засідання правління Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування вперше 

відбулося в режимі онлайн-включення. Участь у ньому взяли члени правління, керівник Секретаріату  
ВОАОМС Віктор Вікалюк та керівники структурних підрозділів Асоціації.

«МІСЦЕВІ ГРОМАДИ –  
РУШІЙ ЗМІН ТА ЗАПОРУКА 

РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ»
До Вінниччини прикута нині особлива увага всієї України. Численні рейтинги засвідчують швид-

кі темпи розвитку регіону та слугують індикатором якості управлінських рішень. Хтось диву-
ється і вивчає досвід, хтось пояснює такий стан речей штампами на кшталт «президентська та 
прем’єрська вотчина». Але команда Вінницького краю добре знає, що сьогоднішній успіх – результат 
не одного року, і чітко розуміє: високі позиції вимагають ще більшої відповідальності.

ди дають належну оцінку особис-
тостям, які ведуть за собою. 

Моя ж задача як голови облдер-
жадміністрації зводиться до про-
стої формули: ми повинні створи-
ти критичну масу позитиву, за якої 
б кількість територіальних гро-
мад почала переростати в якість 
прийняття управлінських рішень. 

За моїми розрахунками, такий пе-
реломний етап можливо очікува-
ти, коли в області буде створено 
близько 60-70 об’єднаних територі-
альних громад. Це більше полови-
ни з того, що передбачалося Пер-
спективним планом. І, власне, така 
їх кількість забезпечить незворот-
ність цього процесу.

- Президент України провів 
розширене засідання Ради регіо-
нального розвитку, в якому взя-
ли участь Прем’єр-міністр, весь 
склад Кабміну, голови обласних 
та районних державних адміні-
страцій. Які основні меседжі там 
прозвучали?

- За ці важкі три роки, які пере-
жив український народ, ми зробили 
дуже потужний крок вперед. І са-
ме те, що ми вистояли, створили 
фундамент і стійкі підвалини для 
економічного зростання й розви-
тку України, є основним меседжем, 
який ми винесли із засідання Ра-
ди регіонального розвитку. Акцент 
сьогодні чітко спрямований на не-
обхідність розвитку територій, фор-

мування економічної основи нової 
Української держави. Це стало б 
запорукою подолання тих негатив-
них явищ, які виникали в нас про-
тягом всього періоду новітньої істо-
рії України.

- Верховна Рада останнім ча-
сом ухвалила 4 серйозні рефор-
ми, які торкаються чи не кожно-

го українця. Чи готова Вінниччи-
на до їх впровадження?

- Можу запевнити, що сьогодні 
область є лідером з упроваджен-
ня низки реформ. Вінниччина утри-
мує першість у процесі формуван-
ня Центрів первинної медико-сані-
тарної допомоги, інституцій сімей-
них лікарів. Регіон серед кращих 
у реімбурсації – компенсації вар-
тості лікарських засобів. І це свід-
чить, що ми, як ніхто, підготовлені 
до впровадження реформи в галузі 
охорони здоров’я. 

По-друге, Вінницька область є 
беззаперечним лідером в процесі 
надання адміністративних послуг 
населенню. Наприклад, наступна 
після Вінниччини область надає на 
30 % менше таких послуг.

Звичайно, є певні проблеми. Я 
далекий від того, щоб ідеалізува-
ти ситуацію. І в цьому контексті ми 
у великому очікуванні проведення 
реальної реформи в галузі освіти, 
й саме над цим питанням сьогодні 
працюємо.

- Які переваги та ризики ви 

вбачаєте в анонсованій освітній 
реформі?

- Коли говоримо про освітянську 
галузь, ми повинні розуміти, що ця 
реформа визріла набагато раніше, і 
сьогодні ми пожинаємо плоди затя-
гування цього процесу. Бачимо різке 
погіршення якості освіти у випускни-
ків загальноосвітніх шкіл. І саме че-
рез цю призму розробляємо комп-
лекс заходів, які б сприяли суттєво-
му підвищенню рівня знань школя-
рів. Це комплексне рішення, тому що 
в центрі галузі освіти повинні бути ді-
ти і якість знань. Тоді як, на превели-
кий жаль, в силу низки об’єктивних 
і суб’єктивних обставин, цей центр 
був зміщений в іншу площину – до 
прикладу, утримання школи або ж 
суміжні з цими процесами явища.

- Пенсійна реформа – одна з 
небагатьох, результат якої люди 
відчули фактично одразу. Як оці-
нюєте нову систему нарахуван-
ня пенсійних виплат? Наскільки 
відповідає вона вимогам часу?

- Небагато людей сьогодні усві-
домлюють, що впроваджена в 
Україні пенсійна реформа – це не 
просто процес підвищення пенсій, 
хоча він має місце. Пенсійна ре-
форма – це відновлення соціаль-
ної справедливості та створення 
потужних стимулів для детінізації 
ринку праці. Тому що в центр ува-
ги переміщуються реальний трудо-
вий стаж та виплата реальних за-
робітних плат на офіційній осно-
ві. Саме ці два чинники будуть ви-
значати рівень пенсійного забезпе-
чення. І я хочу зазначити, що сьо-
годні ми спостерігаємо такі проце-
си, коли впровадження закону кар-
динально змінює ситуацію на ринку 
праці. Тому що люди, які зараз пра-
цевлаштовуються до роботодавців, 
цікавляться, у першу чергу, яка в 
них реальна заробітна плата, від-
мовляючись від платні в конвертах 
на користь трудового стажу, який 
дасть можливість згодом викорис-
тати його при нарахуванні пенсії.

- Завершується сезон сіль-
ськогосподарських робіт, і вже 
скоро аграрії підбиватимуть під-
сумки року. Яким є урожай-2017?

- Рік був непростим з точки зору 
організації аграрного бізнесу, осо-
бливо в галузі рослинництва. 

Закінчення на 2-й стор.
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Закінчення.  
Початок на 1-й стор.

Дуже холодна, затяжна вес-
на, посуха у низці районів не дали 
можливості реалізувати той вели-
кий потенціал, який має аграрний 
бізнес. Але ми розраховуємо в по-
точному році на вал у 4,7 млн. тонн 
зернових. Це один з найкращих по-
казників в Україні, і, якщо прово-
дити паралелі з радянським пері-
одом, це валовий збір, який удві-
чі перевищує досягнення тих ча-
сів. Отже, зроблено потужний крок 
в опануванні нових технологій, но-
вої системи агротехніки та в цілому 
розвитку агробізнесу.

Разом з тим, на превеликий 
жаль, в поточному році, у зв’язку 
зі спалахами африканської чуми, 
на 10% було зменшено поголів’я 
свиней, що об’єктивно призвело 
до скорочення виробництва м’яса. 
Але ми розуміємо, що це тимчасо-
вий крок, і враховуючи те, що в об-
ласті реалізується друга черга про-
екту «Миронівського хлібопродук-
ту», що дасть можливість протягом 
2 років наростити додатково 260 

«МІСЦЕВІ ГРОМАДИ –  
РУШІЙ ЗМІН ТА ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ»

Перед початком засідан-
ня кожен учасник мав 
змогу оглянути вистав-

ку енергоощадливого обладнання, 
світильників, сонячних батарей, ко-
лекторів, також пропозиції банків-
ських установ, які надають «теплі 
кредити».

У роботі семінару взяли участь 
заступник голови облради Михай-
ло Кременюк, заступник голови 
ОДА Василь Броварник, директор 
Центру розвитку місцевого само-
врядування Олег Левченко, керів-
ник Секретаріату ВОАОМС Віктор 
Вікалюк, представники підрозділів 
облдержадміністрації, банківської 
сфери, керівники територіальних 
громад області.

Віктор Вікалюк наголосив, що 
енергоефективні та енергозберіга-
ючі заходи в громадах – необхід-
ність сьогодення.

- Ефективність використання 
та збереження енергії є актуаль-
ною темою як для житлових будин-
ків, шкіл, лікарень, так і для вироб-
ництва, транспортної системи, бу-
дівництва тощо. Проте спершу не-
обхідно вкласти кошти – щоб на-
далі заощаджувати бюджети гро-
мад. Сьогодні ми зібрали пред-
ставників бізнесу, банківської сфе-
ри, виробників, науковців та тих, 
хто може поділитись своїм досві-
дом роботи в цьому напрямку, аби 
вони детально вас ознайомили з 
можливостями залучення коштів 

альної оборони області?
- Базовим елементом організа-

ції влади сьогодні є комплекс за-
ходів, спрямованих на забезпечен-
ня безпеки громадян. Надзвичайно 
складні і драматичні події, які відбу-
валися навколо 48-го арсеналу, по-
казали: система цивільної оборо-
ни, що ґрунтується на прагматич-
них підходах та постійній роботі з 
населенням, яке проживає в потен-
ційно небезпечних щодо виникнен-
ня техногенних катастроф місцях, 
дає свої результати. Найбільша на-
ша цінність –те, що під час вибухів 
на арсеналі не загинули люди. Опе-
ративно спрацювали служби, окре-
ма повага до волонтерів, які ева-
куйовували людей з 5-кілометро-
вої зони. Це вселяє дуже великий 

оптимізм у той потужний потенціал, 
який закладений в наших людях.

- Ви вже згадували, що наша 
область за рейтингом USAID по-
сіла І місце в Україні за рівнем 
інвестиційної привабливості. У 
чому секрет успіху регіону? Які 
знакові проекти реалізуються 
сьогодні на Вінниччині?

- Основним завданням вла-

ди є вирішення досить простих ре-
чей: залучення інвестицій, створен-
ня нових робочих місць, які дають 
можливість формувати місцеві бю-
джети, забезпечення соціального 
спокою. Між регіонами існує сер-
йозна конкуренція з залучення ін-
вестицій. Тому в процесі такої бо-
ротьби дуже важливо показати 
фактори конкурентоспроможності 
області. Одним із них є, до прикла-
ду, той факт, що Вінниця за рейтин-
говою оцінкою протягом 3 років є 
найкомфортнішим містом для про-
живання в Україні.

Крім того, мені здається, що нам 
вдалося протягом цих років створи-
ти в області комфортне середови-
ще для ведення бізнесу. Базовий 
принцип тут – конкурентність, лег-
кість ведення бізнесу і формування 
позитивного іміджу. І саме це дає 
відповідний ефект.

Сьогодні у Вінницькій облас-
ті реалізуються декілька потужних 
інвестиційних проектів. Це продо-
вження модернізації польського 
підприємства «Барлінек», що дасть 
можливість створити 300 нових ро-
бочих місць, будівництво нового за-

воду компанії UBC-group на 2,5 тис. 
робочих місць. Це також реаліза-
ція проекту американської компа-
нії Delphi, яка забезпечить робочим 
місцем 2100 вінничан, друга черга 
проекту «Миронівського хлібопро-
дукту», що буде супроводжуватись 
будівництвом потужного біогазово-
го комплексу і дозволить протягом 
3 років створити додатково ще 3 ти-
сячі робочих місць.

Разом з тим, це й стимулюван-
ня розвитку інвестиційних проектів 
у сфері інфраструктури, що спри-
яє створенню великої кількості ро-
бочих місць у галузях будівництва 
та послуг. 

Але, попри все, попереду ще 
дуже багато роботи в цьому на-
прямку. І значною мірою реаліза-
ція цієї стратегії буде залежати від 
ініціативи та прагматичного підхо-
ду органів місцевого самовряду-
вання. Саме вони, на моє глибо-
ке переконання, є сьогодні рушієм 
та ініціаторами багатьох змін і за-
порукою подальшого розвитку Ві-
нницької області.

Спілкувалась  
Альона ЛАВРОВСЬКА

тис. тонн м’яса птиці, ситуація на 
цьому ринку буде застабілізована.

- Актуальним залишається 
питання безпеки. Надзвичайна 
ситуація, що відбулася на арсе-
налі під Калинівкою, засвідчила: 
наші служби здатні оперативно 
та злагоджено реагувати на по-
дібні виклики. Наскільки систем-
ною є робота з питань територі-

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Організаторами науково-практичного семінару «Стан та шляхи впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій в територіальних громадах Ві-

нницької області» виступили Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування, обласна Рада, облдержадміністрація, Вінницький національний технічний 
університет та вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування. Семінар був націлений на допомогу територіальним громадам Вінниччини у впровадженні енер-
гоефективних та енергозберігаючих технологій.

та впровадженням заходів з енер-
гозбереження, – зазначив Віктор 
Вікалюк.

Заступник голови облдержад-
міністрації Василь Броварник по-
інформував про стан реалізації за-
ходів з енергозбереження та енер-
гоефективності у Вінницькій об-
ласті. А заступник голови облас-
ної Ради Михайло Кременюк на-
голосив на необхідності ухвален-
ня програм з енергозбереження на 
місцевому рівні, адже зараз існує 
багато проектів, як державних та 
регіональних, так і міжнародних, 
які виділяють кошти в рамках цієї 
програми. Якщо така програма не 
буде ухвалена на місцевому рівні, 
то залучити позабюджетні кошти 
буде важко.

На семінарі обговорили низку 
актуальних питань. Зокрема, про-
ректор з наукової роботи ВНТУ 
професор Сергій Павлов розповів 
про інноваційні розробки універси-
тету в напрямку енергозберігаючих 
технологій та про перспективи їх-
нього розвитку.

Про законодавчі зміни у сфе-
рі енергозбереження та енерго-
ефективності повідомив дирек-
тор департаменту житлово-кому-
нального господарства, енерге-
тики та інфраструктури облдер-
жадміністрації Сергій Волков. 
Представник Вінницького облас-
ного ресурсного центру розви-
тку громад Проекту ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток орієнтова-
ний громаду» Анастасія Ланіна 
розповіла про інноваційні заходи 

енергозбереження на об’єктах 
соціальної інфраструктури об-
ласті.

Також йшлося про потенціал 
ресурсозбереження у Вінницькій 
області, основні кроки енергомо-
дернізації будівель, поради енер-
гоаудитора, енергетичну безпеку та 
сталість ОТГ, про комерційну про-
позицію щодо фінансування кому-
нальних підприємств.

Присутні мали можливість 
ознайомитися з презентацією ком-
панії «ТрейдІнвест» – «Світодіод-
не освітлення, світильники, лампи 
LED – рішення». Цікавою також бу-
ла презентація автосалону «Елек-
троДрайв» на тему: «Презентація 
електромобілів та встановлення 

електрозаправок у районних цен-
трах».

Обговорили і механізми співу-
часті фінансових установ, торго-
вельних та виробничих організацій 
у вирішенні питань утеплення жит-
ла та його опалення при ощадли-
вому використанні паливно-енер-
гетичних ресурсів, заміщенні га-
зу альтернативними видами пали-
ва, впровадженні енергоефектив-
них заходів та економному вико-
ристанні коштів. Це сьогодні є над-
звичайно важливим для сучасної 
України та її громадян. Також слу-
хачі отримали необхідні рекламно-
роз’яснювальні матеріали та кон-
сультації.

Вікторія САНЬКОВА
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Метою поїздки стало 
ознайомлення дирек-
торів шкіл малих місце-

востей із системою освіти Польщі, 
механізмами впровадження осві-
ти для розвитку демократії, автори-
тарними та демократичними еле-
ментами сучасної школи, також пе-
рейняття досвіду у сфері демокра-
тичного управління навчальним за-
кладом.

Керівник Секретаріату ВОАОМС 
Віктор Вікалюк зауважив, що сьо-
годні Асоціація об’єднує близько 
540 рад, тобто понад 1 млн. 300 
тисяч жителів Вінницької облас-
ті, з яких переважну більшість ста-
новить молодь. І нині саме молоді 
люди творять майбутнє країни, то-
му значну увагу ВОАОМС приділяє 
їх освіті та розвитку.

- На початку цього року завер-
шилась реалізація проекту «Школа 
молодих спікерів – дебатні клуби у 
Вінницькій області». Цей проект за-
початкував новий напрям в робо-

ті ВОАОМС – якомога більше при-
діляти уваги молодому поколінню, 
його освіті та розвитку. Адже моло-
де покоління і є важливою складо-
вою розвитку місцевих громад. На-
разі ми очікуємо результати ще од-
ного проекту – щодо самозайнятості 
молоді сільських місцевостей. Спо-
діваюсь, він буде не менш успішним 
та нестиме практичну користь для 
громад, – додав Віктор Вікалюк.

Начальник відділу загальної се-
редньої та дошкільної освіти об-
ласного департаменту освіти і нау-
ки Олена Дорош розповіла, що кри-
терії відбору директорів шкіл для 
участі в проекті диктувала поль-
ська сторона, вони були досить 
жорсткими, і не кожен охочий мав 
змогу взяти участь.

- Головною умовою відбору ди-
ректорів було те, щоб учасник був 
зацікавлений, готовий до змін та 
зміг би використати набутий досвід 
у своїй практиці. Таким чином, нам 
вдалося зібрати ініціативну та кре-

ПЕРЕЙМАЛИ ДОСВІД 
ПОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ

Делегація у складі 14 директорів шкіл Вінницької області з на-
вчальним візитом перебувала у м. Лодзь (Республіка Польща). Ор-
ганізували поїздку Вінницька обласна Асоціація органів місцево-
го самоврядування спільно з Фондом освіти і розвитку громадян-
ського суспільства. Проект реалізується в рамках програми «STP 
profesjonaliści» через Фундацію лідерських змін.

ативну групу молодих директорів 
навчальних закладів, які не лише 
переймали, а й презентували свої 
ідеї та плани польським колегам.

Протягом тижня директори шкіл 
знайомились із системою освіти 
Польщі, механізмами впроваджен-
ня освіти для розвитку демократії, 
переймали досвід у сфері управ-
ління навчальним закладом. Вони 
відвідали навчальні заклади різно-
го рівня, ознайомились із методи-
кою проведення навчальних уро-
ків та наочно побачили, як розвиток 
освіти впливає на розвиток міста. 

Директорку Кирнасівської ЗОШ 
Тульчинського району Тетяну Де-
рун вразила альтернативна систе-
ма освіти, яку запровадили в Поль-

щі. Називається вона «Школа в до-
розі». Цікавим є те, що учні в цій 
школі не сидять за партами, у них 
немає паперових щоденників, не-
має зошитів з друкованою осно-
вою, немає шкільних дзвінків. За 
словами польських вчителів, все це 
заважає розвитку творчого потенці-
алу та індивідуальності учнів.

- Дзвінки в школі не потрібні, 
оскільки учні самі мають стежити за 
годинником та приходити на уроки, 
так вони вчаться відповідальнос-
ті. Щоденники в дітей лише елек-
тронні, але на поточні оцінки ма-
ло звертають увагу, вирішальним є 
підсумковий тест. У польських шко-
лах дітей не вчать готовому мате-
ріалу, а навчають самим знаходи-

ти необхідну інформацію та розви-
ватися, – розповідає Тетяна Дерун.

А директорка Немирівської 
школи-ліцею №2 Тетяна Гудима по-
ділилась враженнями від методів 
ведення уроків. У Польщі навчають 
дітей через гру. Саме завдяки різ-
номанітним іграм, квестам та за-
вданням діти вчать історію рідного 
міста, його культуру та традиції.

- Методу Оксфордських деба-
тів нас навчав Ярослав Ващик, до-
свідчений педагог і член правління 
Фундації ФЕРСО. На початку року 
вчителі з нашого району вже озна-
йомились з цим методом в рамках 
проекту «Школа молодих спікерів – 
дебатні клуби у Вінницькій облас-
ті». Набуті знання вони активно ви-
користовують у своїй роботі, і май-
же у кожній школі району функціо-
нує дебатний клуб. Та головне, що 
дітям у ігровій формі легше засвої-
ти матеріал, вони вчаться мислити, 
виражати свою думку та відстою-
вати свою точку зору, – поділилась 
враженнями Тетяна Гудима.

Руслан Соколов, директор Попо-
вогребельської школи Чечельниць-
кого району, розповів про знайом-
ство зі школою Новітніх технологій та 
школою зі спортивним нахилом. Він 
каже, що про таку матеріальну базу, 
яка є в цих школах, ми поки що мо-
жемо лише мріяти. Та це все можли-
во реалізувати і в нас, бо більшість 
шкіл Польщі залучають кошти саме 
через грантову діяльність.

- Польські школи співпрацю-
ють з місцевими підприємцями, які 
оплачують навчання тим учням, ко-
трі зацікавили їх як майбутні пра-
цівники, – додає Руслан Соколов.

Також директорам шкіл Віннич-
чини розповіли, як здійснюється на-
гляд за системою освіти в Польщі, 
як влада співпрацює зі школами та 
як саме розвиток освіти впливає на 
розвиток громад.

Вікторія ЧУГУНКІНА

У круглому столі на тему: 
«Добровільне об’єднання 
територіальних громад: 

реалії, проблеми, перспективи» 
взяв участь голова ВОАОМС – го-
лова обласної Ради Анатолій Олій-
ник та перший заступник керівни-
ка Секретаріату-завідувач Центру 
розвитку інвестиційної спромож-
ності та залучення ресурсів Асоці-
ації Володимир Репей, а також ке-
рівники органів місцевого самовря-
дування двох областей. Засідан-
ня круглого столу розпочали голо-
ва Хмельницької облради Михайло 
Загородний і голова Вінницької об-
лради Анатолій Олійник.

– Досвід стосовно об’єднання 
громад для кожного з нас буде ко-
рисним, адже знаємо, що Хмель-
ницька область має достатні на-
працювання в цьому напрямі, – 
сказав у вітальному слові Анато-
лій Олійник. – Хмельниччина була 
першою областю, яка почала про-
цес об’єднання та отримала хороші 
результати, тому маємо надію, що 
співпраця буде плідною й цікавою.

Також Анатолій Олійник зазна-
чив, що кожен має розуміти вели-
чину відповідальності за проведен-
ня децентралізації та знаходити 
консенсуси і компроміси у вирішен-
ні проблем, які виникають в ході до-
бровільного об’єднання.

– Ми маємо пам’ятати, що на 
першому місці – інтереси наших 
громад Вінниччини та Хмельниччи-
ни, – наголосив голова Вінницької 
обласної Ради.

В рамках зустрічі керівни-
ки Хмельницького відокремлено-
го підрозділу Центру розвитку міс-
цевого самоврядування Сергій Яц-
ковський та Вінницького Центру 
розвитку місцевого самоврядуван-
ня Олег Левченко поінформували 
про стан добровільного об’єднання 
громад у Хмельницькій і Вінницькій 
областях протягом поточного року.

Зокрема, Сергій Яцковський 

ВІННИЧЧИНА ТА ХМЕЛЬНИЧЧИНА ОБМІНЯЛИСЯ 
ДОСВІДОМ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

Керівники органів місцевого самоврядування Вінницької області переймали досвід об’єднання територіальних громад Хмельниччини.

розповів, що на Хмельниччині, згід-
но з Перспективним планом, обл-
радою схвалено утворення 54 ОТГ, 
наразі існує 26 громад.

– За кількістю рад базового рів-
ня 41%, або 249 рад увійшли до но-
воутворених ОТГ, що склало 27% 
населення, – зауважив Сергій Яц-
ковський. – Завдяки перемозі в 
конкурсі проекту U-LEAD, 6 громад 
отримали кошти на створення цен-
трів надання адміністративних по-
слуг та підвищення поінформова-
ності населення про місцеве само-
врядування.

Під час виїзного засідан-
ня керівники ОМС Вінницької та 
Хмельницької областей відвіда-
ли Кам’янець-Подільську міську 
раду, Дунаєвецьку та Гуменецьку 
об’єднані територіальні громади 
Хмельниччини.

У Кам’янець-Подільській місь-
краді делегації розповіли, що прі-
оритетним напрямком роботи ра-
ди є розвиток туристичної інфра-
структури та надання туристичних 
послуг.

Кам’янець-Подільська міськ-
рада координує роботу туристич-
ної інфраструктури, до якої вхо-
дять Подільські Товтри, історич-
ний музей-заповідник, Ліга екскур-
соводів, фестивальні агенції, гіль-
дія ремісників, Подільський суве-

нір, військово-історичні товари-
ства, об’єднання турагенцій та ту-
роператорів, асоціая готельєрів 
та рестораторів міста. Туристич-
на інфраструктура нараховує 8 му-
зейних об’єктів, зелений туризм, 
об’єкти рекреації, туристичні марш-
рути, підсвітку Старого міста, роз-
важальні та спортивні заклади, 21 
туристичну фірму, 65 екскурсово-
дів. Готельний бізнес міста склада-
ють 79 закладів.

У рамках візиту до Гуменецької 
ОТГ делегації оглянули дошкільний 
навчальний заклад «Дивограй», 
адмінприміщення сільради, амбу-
латорію, стадіон із твердим штуч-
ним покриттям та сільський буди-
нок культури. В сільській громаді 
діє територіальний центр соціаль-
ного обслуговування, який надає 
допомогу громадянам похилого ві-
ку, інвалідам, що нездатні до само-
обслуговування.

У навчальних закладах грома-
ди навчається 963 учні, вихову-
ються 392 дошкільнят. Надають-
ся освітні послуги з допрофільно-
го і профільного навчання, дитя-
чо-юнацьких об’єднань, проводить-
ся робота з обдарованими дітьми із 
поглибленим вивченням точних та 
гуманітарних наук.

На території сільської ради 
функціонують 13 великих підпри-

ємств, серед них – ПАТ «Поділь-
ський цемент», філія «Птахофа-
брика «Авіс», середні та малі під-
приємства, фермерські господар-
ства, 261 приватне підприємство.

За інформацією місцевого ке-
рівництва, рішенням позачерго-
вої сесії Хмельницької облради від 
13.08.2015 затверджено створення 
Гуменецької об’єднаної територі-
альної громади. До складу громади 
ввійшли території Абрикосівської, 
Великозаліської, Голосківської, Гу-
менецької, Думанівської, Залісся 
Другої, Нігинської та Супрунковець-
кої сільських рад. Населення Гу-
менецької ОТГ наразі складає по-
над 14 тисяч мешканців. Гуменець-
ка сільська рада утворила ЦНАП, 

в якому надається 60 адмінпослуг. 
А дохід Гуменецької сільської ОТГ 
Хмельницької області становить 
понад 69 мільйонів гривень...

Дунаєвецька міська об’єднана 
територіальна громада вважаєть-
ся однією з найбільших в Україні – 
до її складу входить 51 населений 
пункт. Завдяки об’єднанню громада 
отримала субвенцію з державного 
бюджету в сумі 21 млн. гривень.

У місті розташовані районна лі-
карня з поліклінікою, міський куль-

турно-мистецький просвітницький 
центр, міська бібліотека, філія Ба-
линського ВПУ №36, 5 дошкільних 
закладів, 3 загальноосвітні шко-
ли І-ІІІ ст. та НВК «Загальноосвітня 
школа-гімназія», Будинок творчос-
ті школяра, станції юних натураліс-
тів та юних туристів, дитяча школа 
мистецтв, міський центр фізично-
го здоров’я населення «Спорт для 
всіх», ДЮСШ, терцентр соціально-
го обслуговування, міський центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалі-
дів «Ластівка».

Для підтримки належного по-
рядку в громаді діють 4 комуналь-
ні підприємства: «ЖЕО», «Міськво-
доканал», «Тепломережа», «Благо-
устрій Дунаєвеччини».

– На прикладі майже всіх гро-
мад Хмельниччини можна побачи-
ти, що процес об’єднання дав по-
зитивний результат. В однаковій мі-
рі всі ОТГ можуть використовува-
ти свої можливості, а якщо в гро-
маді є ще й лідери, які не бояться 
брати на себе відповідальність, то 
результати просто вражаючі – такі, 
які отримали, наприклад, в Дунає-
вецькій міській об’єднаній громаді, 
– підсумував Анатолій Олійник.

Оксана ГОРОДЕЦЬКА
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- На основі нашої моделі ми 
розробили рекомендації 

для Вінницької області. Основні ета-
пи цієї програми – це профілактика 
і запобігання накопиченню відходів, 
повторне використання, переробка, 
регенерація та утилізація сміття. Це 

покращить екологічне та економіч-
не середовище області та створить 
нові, так звані «зелені робочі місця», 
– розповів Марко Маттіелло, мене-
джер з міжнародного співробітни-
цтва АТ «Контаріна».

Голова облради Анатолій Олій-

У Вінницькій області скла-
лась надзвичайна ситуація – по-
близу міста Калинівка на скла-
дах озброєння та боєприпасів 
виникла пожежа з подальшою 
детонацією боєприпасів. 

Постраждали декілька гро-
мад-членів ВОАОМС, а са-

ме Калинівська ОТГ, с. Павлівка і с. 
Сальник Калинівського району, та 
с. Медвідка і с. Дорожне Вінниць-
кого району. Вони потребують ма-
теріально-фінансової підтримки 
для відновлення пошкоджених бу-
дівель, інфраструктури та благоу-
строю громад.

Тому на засіданні правління Ві-
нницької обласної Асоціації орга-
нів місцевого самоврядування було 
прийнято рішення виділити з фон-
ду ВОАОМС 35 тис. гривень Кали-
нівській районній раді та 15 тис. гри-
вень Калинівській ОТГ для подолан-
ня наслідків надзвичайної ситуації.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ:  
ІТАЛІЙСЬКИЙ ПЛАН ДЛЯ НАШОЇ ОБЛАСТІ

На Вінниччині вперше в Україні реалізовуватиметься міжнародний проект в галузі управління відходами. В його основі – італійська модель сортування та переробки 
твердих побутових відходів, облаштування та експлуатації полігонів. На початку жовтня в залі засідань обласної Ради представники італійської делегації презентува-
ли план управління відходами для Вінницької області.

ник наголосив, що італійська мо-
дель управління побутовими відхо-
дами є найоптимальнішою для Ві-
нниччини.

- Ітaлійський приклад нaм 
нaйбільше підходить. 85% сміт-
тя в Італії переробляється, а 15%, 
які називаються залишковими від-
ходами, – додатково сортуються. З 
них залишається кілька відсотків, 
що не переробляються – ще додат-
ково сортуються, та лише невели-
ка частка йде на захоронення, – за-
значив Анатолій Олійник.

У ході зустрічі обговорили пи-
тання впровадження італійського 
досвіду технологій переробки від-
ходів в Україні – перші результати 
та шляхи подальшої співпраці, та-
кож відбулась презентація плану 
управління відходами для Вінниць-
кої області.

Про законодавче врегулюван-
ня та загальний стан поводження 
з відходами в Україні та в облас-
ті розповів заступник голови облас-
ної державної адміністрації Василь 
Броварник. Директор обласного де-
партаменту житлово-комунально-

го господарства, енергетики та інф-
раструктури Сергій Волков доповів 
про європейський досвід організа-
ції системи роздільного збирання 
сміття, облаштування та експлуата-
ції полігонів твердих побутових від-
ходів. А виступ голови Мурованоку-
риловецької райдержадміністрації 
Сергія Ладана стосувався шляхів 
розв’язання екологічних проблем 
поводження з побутовими відхода-
ми на рівні територіальних громад.

Директор ПП «Руслана» (м. Ві-
нниця) Валерій Башинський роз-
повів про формування партнер-
ської співпраці між представника-
ми місцевих громад та бізнесу для 
розв’язання проблем поводження з 
відходами. Іллінецький міський го-
лова Володимир Ящук поінформу-
вав про впровадження сучасних 
підходів до збору та утилізації від-
ходів в Іллінецькій ОТГ.

Після завершення офіційної зу-
стрічі між комунальним підприєм-
ством «Ековін» (Вінниця, Україна), 
Акціонерним товариством «Конта-
ріна» (Італія), ТОВ «Форма. Аціоне» 
(Італія) та Аграрною школою дель 

Парко ді Монца (Італія) підписано 
Меморандум про співробітництво.

Нагадаємо, що Вінницька об-
ласть – єдина серед областей 
України отримала у 2015 році грант 
на реалізацію спільного проек-
ту з італійською стороною у галу-
зі управління відходами під назвою 
«Нарощування потенціалу та пере-
дача знань для підвищення та вдо-
сконалення професійних навичок 
у галузі управління відходами у Ві-
нницькій області».

Загальна вартість виграно-
го проекту становить 79 714 євро, 
грантові кошти – 39 755 євро, ре-
шта – власний внесок учасників 
проекту.

Проект фінансувався Мініс-
терством закордонних справ Іта-
лії в рамках Програми обміну ноу-
хау Центральноєвропейської іні-
ціативи. Співпраця була започат-
кована з асоціаціями менеджерів 
«ManagerІtalia» і «FederManager» 
(м.Турин) для економічних і проек-
тних досліджень, також з асоціаці-
єю «FORMA.Azione» для навчання 
і проведення тренінгів.

Проект реалізується за під-
тримки Фонду Ганса Зайде-

ля (Німеччина). В цьому ознайом-
чому візиті взяв участь і перший за-
ступник керівника Секретаріату – 
завідувач Центру розвитку інвес-
тиційної спроможності та залучен-
ня ресурсів ВОАОМС Володимир 
Репей.

Протягом п’яти днів візиту гості 
мали нагоду ознайомитися з досві-
дом розвитку місцевого самовря-
дування на Івано-Франківщині, та-
кож презентувати власні здобутки 
у сфері децентралізації державно-
го управління і розвитку місцевого 
самоврядування.

Представники Вінниччини зу-
стрілися з головою постійної комі-
сії Івано-Франківської облради з пи-
тань регіональної політики, децен-
тралізації та розвитку місцевого са-
моврядування Василем Мельничу-
ком та керівником апарату облдер-
жадміністрації Романом Маланієм, 
знайомилися з досвідом децентра-

ДОПОМОГА
 КАЛИНІВ-
СЬКОМУ  
РАЙОНУ

ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ  
ГРОМАДИ ПРИКАРПАТТЯ

На запрошення Івано-Франківської обласної ради на Прикарпатті перебувала делегація сільських, 
селищних, міських голів та голів об’єднаних територіальних громад Вінницької області – учасників 
проекту міжнародної співпраці «Розвиток місцевих ініціатив у громадах Вінницької області як пере-
думова успішного розвитку території».

лізації влади на Прикарпатті та роз-
витку місцевого самоврядування, 
зокрема й з досвідом роботи об-
лради щодо проведення обласних 

конкурсів проектів і програм розви-
тку місцевого самоврядування.

Організацію перебування де-
легації на Прикарпатті забезпечу-

вав Івано-Франківський обласний 
центр перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників органів 
державної влади, ОМС, державних 
підприємств, установ і організацій.

В Івано-Франківському підроз-
ділі Центру розвитку місцевого са-
моврядування відбулося засідан-
ня на тему «Розвиток місцевого 
самоврядування в умовах прове-
дення децентралізації: досвід Іва-
но-Франківської та Вінницької об-
ластей». Під час заходу було пре-
зентовано процес добровільно-
го об’єднання територіальних гро-
мад областей протягом 2016-2017 
років. Опісля делегати ознайоми-
лися з роботою Івано-Франківсько-
го міського центру надання адміні-
стративних послуг.

Також вінницькі гості здійсни-
ли візит у Долинський район, де 
ознайомилися з реалізацією стра-
тегії і планів соціально-економічно-
го розвитку гірського району, про-
ектів і програм розвитку місцевого 
самоврядування цього району, за-
лученням громадських організацій 
краю до вирішення питань місце-
вого значення. Також відбулась по-
їздка у Коломийський район задля 
ознайомлення з досвідом органів 
місцевого самоврядування з питань 
об’єднання громад, розвитку тери-
торій, туристичної діяльності, збе-
реження і примноження культурно-
мистецької спадщини краю.

Мета проекту – подолання упереджень та стере-
отипів у сприйнятті спільної історії України та 

Польщі, також виявлення спільного коріння і ще біль-
ше покращення польсько-українських відносин. Учас-
ники обміну брали участь у вечорах культури, семіна-
рах, квестах, дебатах, дискусіях та майстернях. 

Керівник молодіжної групи Вікторія Захарчук каже, 
що мети проекту було повністю досягнуто.

- Перед поїздкою до Польщі кожен учасник про-
вів анкетування понад п’яти осіб, щоб визначити, які 
ж стереотипи є у ставленні українців до поляків та 
навпаки. Виявилось, що найбільше негативних сте-
реотипів у старшого населення, у молоді ж їх зна-
чно менше. Та в ході дискусій нам вдалось їх повніс-
тю розвіяти. Також проводились бесіди стосовно де-
яких моментів українсько-польської історії, резуль-
татом яких став спільний висновок, що історію по-

трібно вивчати, пам’ятати, але нашим головним за-
вданням як молодого покоління є те, що ми маємо 
докласти відповідних зусиль, аби картини минуло-
го більше не повторились, – поділилась враженнями 
Вікторія Захарчук.

За словами учасників проекту, все вдалося на сла-
ву, оскільки українці багато дізнались про польську 
культуру, а поляки дуже цікавились українською. Укра-
їнські студенти навчали польських ліпити вареники, 
варити борщ, узвар, танцювати українських танців та 
співати народних пісень, від чого поляки були в захва-
ті. Найцікавішим для студентів з України став тренінг 
з бізнес-переговорів, де обговорювали бізнес-план на 
прикладі звичайної пляшки води. Студенти повернули-
ся з морем позитивних вражень та новими корисними 
знайомствами. 

Вікторія САНЬКОВА

У ПОЛЬЩІ МОЛОДЬ З ВІННИЧЧИНИ РУЙНУВАЛА СТЕРЕОТИПИ
Протягом тижня 15 молодих людей та один молодіжний працівник з Вінниччини брали участь у молодіжному обміні, що відбувався в рамках проекту «Сусіди» у поль-

ському місті Кельце. Проект реалізовувався Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування спільно з Регіональним Центром волонтаріату в м. Кель-
це, фінансування надано Польсько-Українською радою обміну молоддю.


