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Інформаційно-аналітичне видання Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування для керівників і спеціалістів місцевого самоврядування Вінниччини

інницького

В обговоренні взяли участь 
народні депутати Сер-
гій Кудлаєнко та Олена  

Бойко, Вінницький міський голова 
Сергій Моргунов, голова обласної  
Ради Анатолій Олійник, заступник го-
лови обл держадміністрації, депутат 
обласної Ради Олександр Крученюк, 
представники місцевих рад облас-
ті всіх рівнів, керівники та експерти 
проектів ПРООН, USAID, Централь-

ного офісу реформ при Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ, Асоціації міст України, науков-
ці, також депутати місцевих рад і гро-
мадські експерти з інших областей.

Сергій Кудлаєнко зазначив, що 
внаслідок неврегульованих питань 
діяльності депутатів місцевих рад 
практично не працює механізм від-
кликання депутата за народною іні-
ціативою, не забезпечено представ-

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДЕПУТАТІВ  
МІСЦЕВИХ РАД ПОТРІБНО ВДОСКОНАЛИТИ

Керівник Секретаріату Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування Віктор Вікалюк та працівники ВОАОМС взяли участь у засіданні круглого сто-
лу на тему: «Законодавче регулювання у сферах локальної демократії та правового статусу депутатів місцевих рад: поточний стан та перспективи удосконалення». 
Засідання відбулось за ініціативи Комітету Верховної Ради з державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

ництво на належному рівні інтересів 
виборців, немає чітко визначеного 
регламенту звітності, взаємин із гро-
мадами, гарантії депутатської діяль-
ності та низки інших питань.

– Процес розробки законодав-
чих норм триває, але він не може 
бути зосереджений лише у стінах 
парламенту, – сказав Сергій Кудла-
єнко. – Практика показує, що най-
кращих показників у напрямі при-
йняття досконалого законодавства 
вдається досягти тільки за умов 
врахування досвіду практиків у ході 
безпосереднього спілкування.

Анатолій Олійник звернув увагу 
на проблеми з законодавчим регу-
люванням питань локальної демо-
кратії в Україні.

– Незважаючи на те, що нині 
маємо певні проблеми в діяльнос-
ті представницького органу на рів-
ні обласної Ради, я переконаний, 
що вперше, маючи таке представ-
ництво із восьми політичних пар-
тій, обласна Рада працює досить 
демократично, законно, прозоро та 
дипломатично. Зміни нам неодмін-
но потрібні, однозначно сьогодні 
ми стоїмо на шляху вдосконалення 
виборчого законодавства та всьо-
го, що стосується статусу депутата 
місцевої ради. Маю надію, що зако-
нодавці дослухаються, і сьогодніш-
нє засідання буде ще одним кроком 

до більш досконалого, цивілізо-
ваного функціонування представ-
ницьких органів на рівні місцевих 
рад, – зазначив Анатолій Олійник.

Учасники круглого столу обго-
ворили також питання імператив-
ного мандату, взаємодії депутатів 
з місцевими адміністраціями, де-
путатської етики, звітності та права  
дорадчого голосу. Експерти міжна-
родних донорських програм з розви-
тку демократії наголосили на важ-
ливості партисипативного підходу 

під час прийняття рішень місцевими 
радами та розвитку сильного грома-
дянського суспільства в Україні.

У розмові брали участь сіль-
ські, селищні голови та депутати 
районних рад Вінницької області, 
також було подано пропозиції для 
опрацювання у профільному Комі-
теті ВР та безпосередньо у робочій 
групі з питань удосконалення зако-
нодавства щодо статусу депутатів 
місцевих рад.

Оксана ГОРОДЕЦЬКА

РОЗВИТОК ГРОМАД –  
ПРІОРИТЕТ РОБОТИ АСОЦІАЦІЇ

Робота Вінницької об-
ласної Асоціації органів 
місцевого самоврядуван-
ня є надзвичайно вагомою, 
оскільки вона сприяє ефек-
тивному розвитку громад, 
впровадженню реформи 
децентралізації, вирішен-
ню питань життєдіяль-
ності територіальних гро-
мад, є важливим майданчи-
ком для обговорення тих 
проблемних питань, які іс-
нують сьогодні в грома-
дах Вінницької області та 
в Україні загалом. ВОАОМС 
активно працює над тим, 
щоб кожна сільська та се-
лищна рада відчувала під-
тримку, адже на сьогодні 
Асоціація об’єднує навколо 
себе понад 1 млн. 300 тис. 
жителів Вінниччини.

За 2017 рік Асоціації вдалось про-
вести ряд заходів, семінарів, кру-
глих столів, реалізувати низку про-

ектів, налагодити співпрацю з українськими 
та міжнародними організаціями, також на-
лагодити комунікацію і зворотній зв’язок з 
громадами-членами ВОАОМС.

Які завдання ставить перед собою Се-
кретаріат Асоціації та над чим працювати-
ме 2018 року, розповів керівник Секретаріа-
ту Віктор Вікалюк.

- Покращення комунікації з громадами-
членами Асоціації є одним з основних на-
прямків роботи Секретаріату. Найближчим 
часом ми плануємо переформатувати сайт 
Асоціації, усунути певні недоліки, які вияви-
лись під час його роботи. Наразі щотижня 
наш сайт відвідує близько 3,5 тисяч корис-
тувачів з різних куточків України та світу. Хо-
тів би звернутись і до представників громад, 
аби вони ще раз проглянули сайт та дали 
свої пропозиції стосовно його роботи та ін-
формаційного наповнення.

Особливо хочу звернути увагу керівників 
громад на можливість використання інтер-
активної карти області. Вона розміщена на 
сайті Асоціації. На ній ви маєте нагоду ви-
кладати інвестиційні пропозиції, туристичні 
об’єкти, наявні для оренди земельні ділян-
ки, приміщення та інше.

Ще одним завданням в цьому напрямку є 
налагодження спілкування в режимі онлайн 
– влаштування вебінарів, скайп-зустрічей, 
нарад. Ми зробили перший крок до вико-
ристання сучасних технологій зв’язку – про-
вели засідання правління Асоціації онлайн. 
Це дуже зручно – глобальні справи вирішу-
вати локально. До того ж, економить час та 
сили на дорогу, відрядження, інше. До при-
кладу, в громаді є якась проблема, виріши-
ти яку потрібно негайно. З використанням 
онлайн-зв’язку не потрібно буде їхати до Ві-
нниці, аби отримати необхідні консультації, 
порадитись з фахівцями. Все це можна бу-
де отримати на місці. Тож вже через декіль-
ка тижнів у Секретаріаті ВОАОМС запрацює 

ЯКІ ПЕРЕВАГИ  
ЧЛЕНСТВА В 
АСОЦІАЦІЇ?

Ви ще не з нами? Тоді ми чекаємо саме 
на вас. Приєднуйтесь до нашої дружної ко-
манди. Разом ми зробимо громади Віннич-
чини успішними!

Громада, яка є членом Асоціації, отримує 
такі переваги:
 Бере участь у тренінгах, круглих столах 

та семінарах з актуальних питань із залучен-
ням вітчизняних та іноземних експертів;
 Отримує юридичну допомогу, консуль-

тації та роз’яснення щодо законів та їх ново-
введень;
 Отримує консультації з питань гранто-

вої діяльності, децентралізації та добровіль-
ного об’єднання, пошуку іноземних партнерів 
та запрошення волонтерів Корпусу миру;
 Бере активну участь у міжнародних 

проектах та обмінах;
 Щотижнево отримує моніторинг наяв-

них грантових пропозицій;
 Забезпечується необхідними методич-

ними матеріалами та актуальною інформаці-
єю щодо ефективної роботи органів місцевого 
самоврядування та розвитку громад;
 Використовує ефективні методи про-

моції, реклами та популяризації власних над-
бань і досягнень;
 Стає відомою поза межами Вінниччини (ін-

формація про громади і кращі практики поширю-
ється на регіональному та державному рівнях); 
 Отримує допомогу з перекладом доку-

ментів та аплікаційних форм;
 Співпрацює з волонтерами Корпусу миру;
 Бере участь в ознайомчих та культур-

них поїздках за кордон тощо.
Аби стати членом Вінницької 

обласної Асоціації органів місцевого 
самоврядування, потрібно на сесії 
місцевої ради прийняти відповідне 

рішення про вступ до ВОАОМС, 
надіслати його до Асоціації та 

сплатити членський внесок. За більш 
детальною інформацією звертайтесь 

до Секретаріату ВОАОМС.

Тел. 067-431-12-81
Електронна пошта: voaoms@gmail.com

студія для онлайн-трансляцій.
Що стосується газети, то минулого року 

ми провели опитування, чи доцільно випус-
кати вісник, чи потрібен він керівникам гро-
мад. Майже всі члени Асоціації відповіли, 
що газета цікава і потрібна. Адже в деяких 
громадах області досі є проблема доступу 
до  Інтернет-мережі, а важливу інформацію 
вони можуть отримувати лише з паперового 
носія. Ми зібрали рекомендації та теми для 
майбутніх матеріалів. Плануємо, що газета 
стане ширшою та інформаційно жвавішою.

Ще одним важливим кроком для покра-
щення комунікації має стати запроваджен-
ня на провідному телеканалі та радіостанції 
області програми про діяльність органів міс-
цевого самоврядування. Новітні техноло-
гії та всесвітня мережа Інтернет дають нам 
можливість ще повніше висвітлювати робо-
ту Асоціації, надавати громадам повну та 
вичерпну інформацію щодо діяльності орга-
нів місцевого самоврядування. Сподіваємо-
ся, що інформація, яку ми оприлюднюємо, 
стане в пригоді усім, хто цікавиться.

- Чи плануєте продовжувати навчання 
для громад? Які теми будуть пріоритетни-
ми цього року?

- Так, навчання є обов’язковою складо-
вою нашої діяльності. В цьому напрямку 
працюватимемо й протягом 2018 року. Ми 
розробили  концепцію програми навчань 
щодо створення у територіальних громадах 
Центрів безпеки. Сьогодні важливо, щоб у 
кожній громаді була налагоджена структура 
і робота пожежної служби, поліції, охорони і 
невідкладної медичної допомоги. 

Одним з основних напрямків, над яким 
працює ВОАОМС, є розвиток міжмуніци-
пального співробітництва. Це об’єднання 
матеріальних та фізичних ресурсів для вирі-
шення спільних для кількох громад проблем, 
таких як управління відходами, створення ко-
оперативів для збору і обробки молока тощо.

Інший масштабний напрямок – створен-
ня локальних Інтернет-мереж у громадах 
області. 

Закінчення на 2-й стор.



2 №1(16) лютий 2018 р. Вісник Вінницького самоврядування

Закінчення. 
Початок на 1-й стор.

Працюватимемо над тим, щоб 
всі структури, що є в громаді, зла-
годжено співпрацювали між со-
бою. Це дасть можливість і покра-
щити якість надання адміністратив-
них послуг населенню, і розширити 
спектр самих послуг.

Плануємо запровадити й дещо 
інший формат навчань. Це будуть 
1-3-денні семінари чи тренінги, на 
яких поєднуватимуться навчання 
і неформальні зустрічі. Більшість 
сільських голів та їх представників 
заклопотані своїми справами, а ін-
коли потрібно й відірватися від ру-
тини і перевести дух. Навчання та-
кого формату дозволять і відпочи-
ти, і пізнати щось корисне, і обміня-
тись досвідом та думками.

- Як Асоціація допомагає гро-
мадам залучати додаткові ре-
сурси для їхнього розвитку?

- Пріоритетним залишаєть-
ся напрямок залучення додатко-
вих ресурсів у громади. Всі члени  
ВОАОМС знають, що протягом 
останніх 2-х років Секретаріат пра-
цював над розбудовою грантової 
вертикалі: проводили тренінги, ви-
їзні семінари, постійно консульту-
вали відповідальних осіб за гран-
тову діяльність. Наступним кро-
ком у цьому напрямку має стати 
створення ресурсно-інформацій-

них центрів у кожній ОТГ та райо-
нах Вінниччини. Секретаріат бере 
на себе зобов’язання методично і 
практично допомагати громадам 
зі створенням таких центрів, також 
допомагати з правильною організа-
цією їхньої роботи.

Щотижня спеціалісти Центру 
розвитку інвестиційної спромож-
ності та залучення ресурсів готу-
ють та розсилають моніторинг ак-
туальних для Вінницької області 
грантових програм. Всі громади їх 
отримують, можуть проглядати та 
подавати свій проект на той кон-
курс, який їм підходить. Спеціаліс-
ти Центру завжди на зв’язку, з ни-
ми можна консультуватись і щодо 
заповнення заявок на грант, і щодо 
подальшої реалізації проектів.

Протягом двох років у Асоціа-
ції працюватиме волонтер Корпу-
су миру Ешлі Блейк Нейлсен. Во-
на допомагатиме громадам з напи-
санням проектів та налагодженням 
міжнародних зв’язків, а також кон-
сультуватиме щодо залучення во-
лонтерів Корпусу миру США до те-
риторіальних громад області. Мож-
ливість залучення волонтерів Кор-
пусу миру до вирішення місцевих 
проблем і завдань мають всі грома-
ди. Ми готові допомогти з цим, а са-
ме з підготовкою необхідних доку-
ментів та з вирішенням інших орга-
нізаційних питань.

Крім того, ВОАОМС буде сприя-
ти більш ефективному використан-
ню можливостей державних і регіо-
нальних програм, також можливос-
тей Державного фонду регіональ-
ного розвитку в залученні додатко-
вих коштів для вирішення місцевих 
проблем.

- Відомо, що Асоціація також 
займається написанням та реа-
лізацією грантових проектів. Які 
проекти реалізовуватимуться 
найближчим часом?

- Секретаріат ВОАОМС також 
займається залученням додатко-
вих ресурсів і можливостей не тіль-
ки для реалізації своїх статутних 
завдань, а й для розбудови і забез-
печення життєдіяльності терито-
ріальних громад-членів Асоціації. 
Наразі на розгляді грантодавців пе-
ребувають 10 проектів від Асоціа-
ції. Це і поїздки за кордон для обмі-
ну досвідом, і налагодження ефек-
тивнішої роботи громад, і молодіж-
ні проекти. Хочу додати, що мину-
лого року, завдяки нашій співпраці 
з Польщею, 85 представників гро-
мад побували за кордоном та мали 
змогу перейняти їхній досвід розбу-
дови держави та впровадження ре-
форм. Нині ж плануємо такі озна-
йомчі поїздки організувати й до ін-
ших європейських країн. 

Також ми реалізовуватимемо 
міжнародні грантові проекти, зо-

крема з університетом Джорджії 
(США) щодо навчання голів ОТГ з 
їх майбутнім візитом до США; про-
ект для вчителів і учнів «Школа мо-
лодих спікерів – дебатні клуби у Ві-
нницькій області»; проект для го-
лів ОТГ «Створення бренду грома-
ди», та надалі працюватимемо над 
молодіжними обмінами. На сьогод-
ні є домовленість про навчально-
ознайомчий візит до Польщі для 
64 представників громад, з них 30 
– вчителі в рамках проекту «Школа 
молодих спікерів – дебатні клуби», 
34 – представники ОТГ, які займа-
ються розробкою бренду громади 
та його промоцією.

У партнерстві з Агенцією регіо-
нального розвитку, Асоціацією міст 
України, з Вінницьким Центром 
розвитку місцевого самоврядуван-
ня та іншими організаціями Секре-
таріат готує й більш масштабні про-
екти, які стосуються впровадження 
реформи децентралізації та розбу-
дови демократичного суспільства.

- Чи плануєте розширювати 
міжнародні зв’язки та співпра-
цю з іноземними організаціями? 
І як ВОАОМС допомагатиме гро-
мадам знайти міжнародних парт-
нерів та побудувати товариські 
взаємини?

- Так, цього року Асоціація роз-
ширюватиме географію. Окрім на-
ших постійних партнерів з Польщі, 

ми налагоджуємо стосунки з Італі-
єю, Румунією, Молдовою, Естоні-
єю, Литвою, іншими країнами ЄС, а 
також зі США. Хочемо також акти-
візувати й партнерські зв’язки гро-
мад. На початку літа плануємо про-
вести міжнародний форум парт-
нерства.

Але не варто зациклюватись ли-
ше на міжнародній співпраці. Вели-
кі можливості дає партнерство в ме-
жах держави чи області. Адже в од-
ній громаді знають, як налагодити 
роботу ЦНАПу, в іншій – як зробити 
кооператив, в третій – як налагоди-
ти систему освіти. Варто перейма-
ти досвід колег, що поруч, вчитися і 
консультуватися у них. Тому ми пла-
нуємо організовувати і такого фор-
мату співпрацю та відносини.

Хочу ще раз наголосити, що Він-
ницька обласна Асоціація органів 
місцевого самоврядування працює 
задля розвитку територіальних гро-
мад області – членів Асоціації. 

Проте нині більше сотні тери-
торіальних громад Вінниччини не є 
членами Асоціації, через що не мо-
жуть користуватися нашою допо-
могою. Тому запрошую їх до вступу 
до цієї потужної і ефективної гро-
мадської організації, щоб однією 
командою вирішувати всі нагальні 
проблеми життя і розвитку громад.

Спілкувалась  
Вікторія ЧУГУНКІНА

РОЗВИТОК ГРОМАД – ПРІОРИТЕТ РОБОТИ АСОЦІАЦІЇ

Його організаторами  
виступили Вінницька  
обласна Асоціація ор-

ганів місцевого самоврядування,  
Вінницький підрозділ Центру роз-

ПРО ДОСВІД І ПЛАНИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
У Вінниці відбувся дводенний форум: «Засідання клубу ОТГ.  

Планування діяльності об’єднаних громад на 2018 рік».

Про те, як це вплине на селян та які є шляхи виходу з ситуації, 
розповів начальник управління прогнозування розвитку АПК та 
виробництва продукції тваринництва згаданого департаменту 

Микола Заїка.
- Миколо Петровичу, ми говоримо про збільшення виробництва 

молока, яєць, м’яса. Але ж ціна на сьогодні також зростає. Чому це 
відбувається?

- Вінниччина виробляє найбільше в державі молока. Так, виробництво 
молока становить 38,5% від загальнодержавного, а вершкового масла – 
19,8%. В області заготовляє молоко 15 великих переробних підприємств і 
близько 25 приватних малих молокопереробних підприємств та цехів. За-
готівля молока здійснюється через стаціонарні заготівельні пункти. В ціло-
му від населення приймається 63% молока вищого ґатунку, 23% першого 
ґатунку, 5,3% – другого ґатунку.

Так, виробництво сільськогосподарської продукції збільшується, але, 
в той же час, лише 50 підприємств, які займаються переробкою сільсько-
господарської продукції, змогли вийти на закордонні ринки. Товари, що 
йдуть на експорт, коштують більше та диктують нову цінову політику, під-
тягуючи до свого рівня й інших виробників. Крім того, на цінову політику 
впливає і курс валют, вартість комунальних послуг, затрати на логістику.

- За якою ціною молокопереробні підприємства закуповують мо-
локо у населення?

- На сьогодні середня закупівельна ціна від сільськогосподарських 
підприємств становить 9,5 гривень за літр. Ціна залежить від партії, від 
об’єму молока, а також від його якості. Щодо закупівельних цін у населен-
ня, то більшість молока закуповується другим ґатунком. Середня закупі-
вельна ціна його ставить 6,17 грн. за літр. 

- З введенням нових технічних умов у населення виникли дея-
кі побоювання та паніка, що молоко у них «з рук» більше не купува-
тимуть…

- Справді, заготівельники почали на цьому спекулювати і переконува-
ти домогосподарства, що з 1 липня вони не закуповуватимуть молоко. Хочу 
вас запевнити, що жодних заборон на закупівлю молока не буде. Це прин-
ципова позиція уряду України. Натомість значна фінансова підтримка буде 
спрямована на заходи з поступового підвищення якості молочної сировини.

Для того, аби підприємства змогли подовжити свою роботу і щоб не 
переробляли далі низькоякісне молоко, дається перехідний період біль-
ше 3-х років. За цей час українці повинні підвищити культуру виробництва 
та своєчасного охолодження молока. Тобто, якщо зараз в переробку над-
ходить 1,5 млн. тонн молока другого сорту, то через рік його має стати на 
20% менше, і так кожного року на 20% зменшуватися. І в результаті, через 
5 років все молоко, яке надходить на переробні підприємства, відповіда-
тиме вимогам безпечності. 

Закінчення на 3-й стор.

перешкоди в їх реалізації.
Також до участі в обговоренні до-

лучився директор департаменту фі-
нансів ОДА Микола Копачевський. 
Він проінформував про стан виконан-
ня бюджетів та окреслив перспективи 
фінансової децентралізації.

Важливою темою стало обгово-
рення стану сільської медицини че-
рез призму втілення медичної ре-
форми. Обговорили і можливості 
розвитку мережі медичних закладів 
ОТГ в рамках реформування галузі.

Значну увагу присвятили пи-
танню розвитку нової сучасної 
освітньої інфраструктури в умо-
вах децентралізації, також систе-
мі соціального захисту населення в 
об’єднаних громадах.

Наступного дня у форумі взяли 
участь старости об’єднаних громад 
Вінниччини.

- Спочатку не було чіткого розу-
міння, хто такі старости і які їх функ-
ції. Але зараз уже стало зрозуміло, 
що старости – це, фактично, пред-
ставники влади в тій громаді, що 
об’єдналася. Це, так би мовити, очі, 
вуха влади, яка є сьогодні на місцях. 
Адже саме шляхом вашого спілку-
вання з людьми ми знаємо про най-
більші проблеми, які є на певній те-
риторії. Робота старост є дуже сер-
йозною опорою для органів місце-
вого самоврядування в Україні. Без 
підтримки старост голова ОТГ не 
може оперативно володіти інфор-
мацією стосовно тієї чи іншої ситу-
ації. Адже є громади, які об’єднали 
10-13 колишніх сільських і селищ-
них рад. Саме старости повинні до-
носити голові ОТГ про те, які є най-
болючіші проблеми у громаді, які ву-
лиці слід відремонтувати, які освіт-
лити, де сміття прибрати тощо. Ви 
маєте стати основною рушійною си-
лою та генераторами ідей для роз-
витку кожної територіальної грома-
ди, - відзначив перший заступник го-
лови ОДА Андрій Гижко.

Учасники зібрання обговорили 
кроки реформи децентралізації на 
Вінниччині, питання міжмуніципаль-
ного співробітництва, застосуван-
ня практичних аспектів, підготовки 
проектів та договорів. Також старо-
сти Барської, Іллінецької, Томаш-
пільської та Якушинецької ОТГ по-
ділилися досвідом роботи з благо-
устрою старостинського округу, за-
безпечення питною водою громади, 
використання альтернативних тех-
нологій опалення в сільській місце-
вості, залучення місцевого інвесто-
ра для вирішення потреб громади…

Вікторія ЧУГУНКІНА

витку місцевого самоврядування, 
Центр перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників органів 
державної влади, ОМС, державних 
підприємств, установ і організацій 
Вінницької області та регіональне 
відділення Асоціації міст України.

У засіданні взяли участь за-
ступник голови парламентського 
комітету з державного будівництва,  
регіонального розвитку та місце-
вого самоврядування народний 
депутат Сергій Кудлаєнко, голова  
Вінницької ОДА Валерій Коро-
вій, голова обласної Ради Анато-
лій Олійник, керівник Секретаріату  
ВОАОМС Віктор Вікалюк, директор 
Вінницького Центру розвитку місце-
вого самоврядування Олег Левчен-
ко, виконавчий директор Вінниць-
кого регіонального відділення Асо-
ціації міст України Владислав Фі-
латов, директор Центру перепід-
готовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної вла-
ди, ОМС та установ Тетяна Паши-
ніна, керівники обласних департа-
ментів, експерти, голови та секре-
тарі об’єднаних громад Вінниччини.

Метою форуму став огляд ре-
форми місцевого самоврядуван-
ня на Вінниччині, визначення пріо-
ритетів та планування заходів з де-
централізації на 2018 рік.

Народний депутат Сергій Куд-
лаєнко зазначив, що процеси де-
централізації у 2018 році будуть 
продовжені, готується низка зако-
нопроектів, що посилять можли-

вості місцевого самоврядування 
у напрямку регіонального розви-
тку та демократії на місцях. Важли-
вою складовою є консолідація зу-
силь влади всіх рівнів, також ши-

рока співпраця з громадськістю та 
експертним середовищем.

Віктор Вікалюк поінформував 
про основні здобутки та досягнен-
ня ВОАОМС за минулий рік, про по-
дальші напрямки роботи Асоціації.

- За 2017 рік Асоціації вдалось 
провести ряд заходів, семінарів, 
круглих столів, реалізувати низку 
проектів, налагодити співпрацю з 
українськими та міжнародними ор-
ганізаціями, також налагодити кому-
нікацію і зворотній зв’язок з грома-
дами-членами ВОАОМС. Секрета-
ріат і надалі працюватиме над вдо-
сконаленням своєї роботи, аби гро-
мади та їхні жителі відчували нашу 
підтримку. Адже сьогодні Асоціація 
об’єднує навколо себе понад 1 млн 
300 тис. мешканців Вінниччини.

Також керівник Секретаріату 
додав, що з 2018 року дещо роз-
ширяться напрямки роботи Асоці-
ації. Пріоритетними темами будуть 
створення центрів безпеки, міжму-
ніципальне співробітництво, гран-
това діяльність, також налагоджен-
ня спілкування в режимі онлайн 
- проведення вебінарів, скайп-
зустрічей, нарад, консультацій із 
залученням відповідних експертів.

У рамках форуму обговорено 
ряд важливих тем, що стосувались 
викликів та досягнень реформи де-
централізації на Вінниччині. Окрім 
того, голови Барської, Томашпіль-
ської та Дашівської ОТГ презен-
тували історії успіхів розвитку цих 
громад, розповіли і про труднощі та 

За інформацією Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Вінниччина 
залишається лідером в Україні з кількості поголів’я великої рога-
тої худоби та птиці, валового виробництва молока та м’яса. То-
рік господарства усіх форм власності виробили понад 850 тисяч 
тонн молочної продукції. Суттєво зросла і продуктивність мо-
лочного стада. В окремих господарствах надої на корову склали 
понад 6 тисяч літрів. Та новоприйняті зміни до ДСТУ 3662: 2015 
«Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови», які набули чинності 
1 січня 2018 року, вносять свої корективи у розвиток цієї галузі. 
Згідно з цим стандартом, в Україні мають відмовитися від моло-
ка другого сорту – того, що закуповують безпосередньо у селян.

ЗАКУПІВЛЯ МОЛОКА 
В ГОСПОДАРСТВАХ 

НАСЕЛЕННЯ 
ТРИВАТИМЕ
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У Северинівці відкрився но-
вий ЦНАП, який надава-
тиме мешканцям громади 

більше ста видів адміністративних 
послуг: реєстрація жителів, нотарі-
альні, земельні, соціальні та пенсій-
ні послуги, реєстрація бізнесу і не-
рухомості та інші послуги місцевого 
значення. Відтепер жителі Севери-
нівської ОТГ мають змогу отримува-
ти максимальний перелік адміністра-
тивних послуг в комфортних умовах, 
і їздити для цього до районного цен-
тру більше нема необхідності.

До Северинівської ОТГ входять 
5 сіл, загальна кількість мешканців 
становить майже 5 тис. осіб. А в пер-
спективі приєднання ще трьох гро-
мад з понад 4-ма тисячами жителів.

До участі в урочистому відкрит-
ті долучилось керівництво області 
в особі першого заступника голови 
облдержадміністрації Андрія Гиж-
ка, керівники Жмеринського райо-
ну, представники Міністерства регі-
онального розвитку, будівництва та 
ЖКГ, представники Вінницької об-
ласної Асоціації органів місцево-

го самоврядування, представни-
ця Програми «U-LEAD з Європою» 
Сусанна Делланс та начальник  
ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій 
області Олена Корчака.

Андрій Гижко зауважив, що від-
криття Центру надання адміністра-
тивних послуг дасть можливість 
спростити процедуру надання послуг 
населенню та підвищити їх якість.

- Подібні центри мають працю-
вати в усіх об’єднаних територіаль-
них громадах. І ця подія має ста-
ти прикладом для існуючих громад 
і тих, що планують об’єднатись. 
Адже однією з переваг децентралі-
зації та об’єднання територіальних 
громад є покращення якості надан-
ня адміністративних послуг та на-
ближення їх до людей. Таким чи-
ном, громадяни мають можливість 
швидко отримати всі послуги, які 
надає держава, і вирішити будь-які 
земельні, майнові питання, зареє-
струвати місце проживання та ак-
ти цивільного стану і ще безліч пи-
тань можна вирішити тут, на місці, в 
межах громади.

Організаторами заходу у Вінниці виступили во-
лонтери Корпусу миру в Україні Ешлі Блейк 

Нейлсен, яка працює у Вінницькій обласній Асоціа-
ції органів місцевого самоврядування, Емелі Креншоу 
(департамент соціальної та молодіжної політики обл-
держадміністрації) та Валентина Гусєва – завідувач 
відділу іноземних мов КВНЗ «Вінницька академія не-
перервної освіти».

У заході взяли участь 25 учнів та вчителів Віннич-
чини. Учасникам були запропоновані дві теми на вибір 
та годину на відповідь.

«Я у захваті від креативності та амбітності дітей! 
А також приємно вражена, що так багато учнів вияви-
ли бажання взяти участь. Я сподіваюсь, що наступного 
року конкурс пройде не менш успішно!» – каже волон-

терка Корпусу миру Ешлі Блейк Нейлсен.
По завершенню конкурсу волонтери оцінять робо-

ти та виберуть по три переможці в кожній категорії (від 
6-класників до професійного рівня), імена переможців та 
їх роботи будуть передані обласному координатору. А ко-
ординатор визначить 1, 2 та 3 місця в кожній категорії для 
національного оцінювання. Після цього есе будуть оці-
нюватись на національному рівні, і всі есе, які посядуть 
перші місця, будуть відправлені до міжнародного туру. 

Після кожного етапу конкурсу учасники отримують 
призи – від блокнотів, папок та наклейок до компакт-
дисків, книг та запрошення до англомовного літнього 
табору «Camp Wild». Крім того, кожен учасник отримає 
сертифікат про участь у конкурсі.

Аліна САВОЛЮК

МІРКУЙ, ТВОРИ, ПИШИ АНГЛІЙСЬКОЮ!
Відбувся регіональний етап міжнародного англомовного конкурсу творчого письма «Write 

On!», що вже вчотирадцяте проводиться Корпусом миру США в усьому світі. Основною метою 
конкурсу є заохочення творчого та критичного мислення серед учнів 6-11 класів, студентів та 
професіоналів.

ЗАКУПІВЛЯ МОЛОКА  
В ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ ТРИВАТИМЕ

Закінчення. Початок на 2-й стор.
Нам же вдалося за минулі 15 років без 

жорстких заходів зменшити частку молока 
другого сорту з 50% до 30%. То і далі, якщо 
працювати над цією проблемою, вдасться її 
вирішити. Відзначу, що вже зараз більшість 
українського молока, серед якого і те, яке ви-
робляють домогосподарства Вінницької об-
ласті, відповідає вимогам та може використо-
вуватись при виробництві харчової продукції.

- Які конкретно заходи передбачені, 
аби поліпшити якість молока та молочної 
продукції, яка виробляється безпосеред-
ньо населенням?

- Наразі розробляються гігієнічні вимоги до 
молока і молочних продуктів при виробництві та 

переробці, які будуть запроваджувати залежно 
від готовності ринку та виробників. Однак, навіть 
після імплементації цих вимог, молоко ІІ сорту 
можна буде використовувати у виробництві не-
харчових продуктів, також на кормові цілі.

Одним зі способів підвищення якості мо-
лока для населення і приватних домогоспо-
дарств може стати кооперація. Об’єднання в 
кооперативи дасть можливість отримати зна-
чну державну фінансову допомогу на відпо-
відне обладнання. В бюджеті 2018 року пе-
редбачено загалом на галузь тваринництва 
більше 4 млрд. гривень, з яких 1 мільярд для 
фермерських господарств. Левову частку цих 
коштів планується спрямувати саме на ство-
рення молочних кооперативів у сільських те-

риторіях. Людям, які об’єднаються, державою 
буде компенсована купівля доїльного облад-
нання, обладнання для охолодження молока. 

Частина коштів передбачена на розви-
ток і сімейних ферм. В області вже третій рік 
працює обласна програма здешевлення до-
їльних апаратів та охолоджувальних устано-
вок для індивідуальних господарств. Ця про-
грама була започаткована у 2015 році. Те до-
могосподарство, яке утримує 5 і більше корів 
та придбало доїльний апарат, має право на 
відшкодування 50% його вартості. Протягом 
трьох років цією програмою скористалося 
874 фізичні особи. Їм було відшкодовано 2,9 
млн. грн. за придбання доїльних апаратів. А 
це немалий стимул, щоб підтримати домо-

господарства та покращити якість молока.
- Вважаєте, приватним селянським гос-

подарствам реально в наш час виконати всі 
поставлені в документі умови та перейти на 
більш високий рівень якості продукції?

- Громада повинна сама вирішити, чи го-
тові селяни виробляти якісний продукт і про-
давати його дорожче, вклавши деякі кошти. 
Якщо так, то потрібно об’єднуватися в коо-
перативи та спільними зусиллями працюва-
ти на себе і для себе. Потрібно працювати 
над цим питанням, а не сидіти і чекати, що 
все саме вирішиться. А говорити про бунт у 
разі скасування молока другого гатунку лег-
ко, важче змінити свій стиль життя.

Спілкувалась Вікторія САНЬКОВА

НОВИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНПОСЛУГ У 

СЕВЕРИНІВСЬКІЙ ГРОМАДІ
відкрили за підтримки «U-LEAD з Європою» - Програми для України  

з розширення прав і можливостей на місцевому рівні
Северинівський ЦНАП став ще 

одним прикладом ефективного парт-
нерства між громадою та міжнарод-
ною донорською програмою. Адже до 
створення Центру долучились укра-
їнські та шведські експерти Програ-
ми «U-LEAD з Європою», які надали 
допомогу в інституційному створенні 
ЦНАП, реконструкції інтер’єру примі-
щення, також в оснащенні центру ме-
блями та сучасною технікою зі спеці-
алізованим програмним забезпечен-
ням. У рамках програми всі спеціаліс-
ти Центру пройшли навчальні тренін-
ги для підвищення кваліфікації.

- Співпраця з Програмою 
«U-LEAD з Європою» стала надзви-
чайно корисною для нашої громади. 
Адже ми не тільки відкрили сучас-
ний та комфортний Центр надан-
ня адмінпослуг, де жителі зможуть 
отримувати послуги якісно та зруч-
но, а й отримали безцінний досвід 
роботи з міжнародними партнера-
ми. Ми будемо й надалі працювати 
для покращення життя мешканців 
нашої громади і процвітання нашого 
регіону, – зазначив Северинівський 
голова Олександр Христюк.

У свою чергу, про співпра-
цю громад в рамках Програми 
«U-LEAD з Європою» розповіла Су-
санна Делланс: 

- Ми дуже раді підтримувати та 
співпрацювати з такими активними 
громадами, як Северинівська, та ві-
таємо її жителів з відкриттям ново-
го Центру. Я переконана, що поява 
ЦНАПу сприятиме підвищенню рівня 
життя громади та її сталому розвитку.

Напередодні відкриття в громаді 
відбулись заходи з інформування жи-
телів про особливості роботи Центру 
надання адмінпослуг, його переваги, 
права та обов’язки працівників і отри-
мувачів послуг. Центр доступний для 
людей з інвалідністю. В приміщенні 
обладнаний і дитячий куточок.

Вікторія ЧУГУНКІНА

На початку заходу всі охочі мали змогу ознайомитись з виставкою 
світлин польського фотографа Лукаша Світуняка «Лодзинське во-

єводство у фотографіях». Виставка присвячена 10-річчю співпраці Ло-
дзинського воєводства з містом Вінниця.

Нагадаємо, що «Школа молодих спікерів – дебатні клуби у Вінницькій об-
ласті» – це проект для студентів і викладачів з районів і малих міст області. 
Він має на меті розвинути навички, корисні для функціонування в демократич-
ному суспільстві (зокрема – використання методу «оксфордських дискусій»). 
Минулого року Асоціація вже реалізовувала перше «видання» цього проекту.

У відкритті семінару взяли участь голова Вінницької обласної Ради, го-
лова Асоціації Анатолій Олійник, консул Республіки Польща у Вінниці Пше-
мислав Шиманський, керівник Секретаріату ВОАОМС Віктор Вікалюк, віце-
президент Фундації «FERSO» Ярослав Ващик, координатор проекту «Шко-
ла молодих спікерів – дебатні клуби у Вінницькій області» Урсула Малінська, 
інспектор відділу міжнародного співробітництва Маршалківської управи Ло-
дзинського воєводства Міхал Петранек, також 27 педагогів Вінниччини.

Цьогоріч коло навчальних закладів розширено, і знову 27 педагогів 
пройдуть перші навчання у Вінниці, потім відвідають Польщу для участі в 
заняттях. А після повернення допоможуть учням 9-11 класів створити Де-
батні клуби у своїх школах – організувати, написати їх статут, влаштувати 
та провести дебати. Проект закінчиться публічними дебатами, які будуть 
записані на відео та розміщені для огляду в Інтернеті.

За умовами проекту, вчителі, котрі пройшли навчання з методів  
«оксфордських дискусій», мають сприяти створенню в своїх школах  
дебатних клубів, у яких має бути не менше 8 осіб. Наступний етап –  
навчальний візит освітян області до Лодзинського воєводства Польщі – 
відбудеться наприкінці березня 2018 року.

На базі КНВЗ «Вінницька академія безперервної освіти» відбув-
ся дводенний семінар у рамках спільного польсько-українського 
проекту «Школа молодих спікерів – дебатні клуби у Вінницькій об-
ласті. Видання 2». Семінар є першим етапом спільного проекту 
обласної Асоціації органів місцевого самоврядування та Фундації 
«FERSO» (Республіка Польща) за підтримки Маршалківської управи 
Лодзинського воєводства Республіки Польща.

ДЕБАТНІ КЛУБИ: 
НАСТУПНІ КРОКИ
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Нині у більшості сільських 
рад левова частка дохо-
ду покриває лише поточ-

ні витрати. Коштів на місцевий роз-
виток у бюджетах або не вистачає, 
або нема взагалі. Звісно, децен-
тралізація та об’єднання дає чима-
ло можливостей для розбудови та 
розвитку громад. Проте є у Вінниць-
кій області села, які лише думають 
про об’єднання. Але ж жити потріб-
но тут і зараз... Про те, як вдалося 
маленькій громаді вижити, залучати 
грантові кошти та створювати робо-
чі місця, вдало використовувати на-
явний ресурс, мати стратегію роз-
витку та бачити її успіх, – розповів 
Юрій Шевченко, сільський голова 
Кривошиївської територіальної гро-
мади Хмільницького району. За під-
сумками конкурсу, влаштованого Ві-
нницькою обласною Асоціацією ор-
ганів місцевого самоврядування, він 
визнаний кращим ініціативним сіль-
ським головою нашої області.

- Наша сільська рада об’єднує 
два населені пункти - села Криво-
шиї та Колибабинці. Ми є крайньою 
громадою району, а населення ста-
новить лише 820 мешканців. Про-
мисловості чи виробництва в нас 
немає, але є мальовнича природа, 
родючі чорноземи й працьовиті лю-
ди. На перший погляд, нічого осо-
бливого - таких сіл, як наше, є сотні 
в Україні. Держава на такі громади 
звертає увагу тільки тоді, коли їй це 
вигідно, а бюджету громади виста-
чає тільки на вирішення нагальних 
проблем, що вже й говорити про 
розвиток. Тому ми й почали само-
стійно шукати сильні сторони гро-
мади та можливі шляхи їх розвитку.

- Що вдалося зробити в гро-
маді за час вашого головування?

- Я на посаді сільського голо-

ви з 2010 року. За цей час нам вда-
лось залучити з грантових джерел 
понад 3,5 млн. гривень. Повніс-
тю відновили роботу сільського бу-
динку культури (раніше він був від-
сутній), реорганізували дитсадок 
і школу, створивши спільний на-
вчально-виховний комплекс, вста-
новили дитячий майданчик, зроби-
ли модернізацію і перевели об’єкти 
соціальної та культурної інфра-
структури на альтернативні вид па-
лива. Цього року розпочали реалі-
зацію проекту з розвитку зеленого 
туризму та запроваджуємо систе-
му збору твердих побутових відхо-
дів у громаді…

- Зрозуміло, що фінансова де-
централізація дала більше мож-
ливостей для розвитку громад. 
Але наступним кроком має бути 
об’єднання та створення ОТГ. Чи 
працюєте в цьому напрямку?

- Об’єднання – це, звісно, мож-
ливість для розвитку, це додаткові 
субвенції і надходження коштів до 
бюджету. Але поки що до нас про-
позиції об’єднуватись не надходи-
ли, а самі ми не ініціюємо. Буде-
мо розглядати пропозиції і прийма-
ти рішення. Зараз же працюємо на 
себе і для себе. І, як бачите, з усім 
справляємось. 

- Сьогодні важливо кожній 
громаді розробити свою страте-
гію розвитку. Чи є така у вас?

- Так, маємо бачення того, як 
громада виглядатиме в майбутньо-
му. Ми вирішили робити ставку на 
зелений туризм. У нас є річка Сни-
вода та водосховище, що має по-
над 10 га водного плеса. Попід річ-
ку плануємо зробити місця відпо-
чинку – поставити альтанки, манга-
ли, вже придбали катамарани. Та-
кий туристичний об’єкт стане від-

правною ланкою у розвитку зеле-
ного туризму в громаді. Наступний 
етап – створення інформаційної 
дошки, де наші мешканці залиша-
тимуть оголошення, хто що виро-
бляє та продає (той городину, той 
ковбасу робить, той молочну про-
дукцію…). В рамках цього планує-
мо допомогти з розвитком приват-
них зелених садиб, розробити ціка-
ві туристичні маршрути, аби кожен 
житель громади був задіяний у цій 
справі. Міські жителі втомились від 
шуму, асфальту, роботи. Вони гото-
ві їздити відпочивати у тихі куточ-
ки за місто, з гарними краєвидами 
та свіжим повітрям. Та й з Вінниці 
до нас відстань невелика – 60 кіло-
метів.

Ще одним напрямком, над яким 
працюємо, є запровадження систе-
ми збору твердих побутових відхо-
дів у громаді. Його ми реалізовує-
мо завдяки участі в 14-му обласно-
му конкурсі проектів розвитку гро-
мад. Уже придбали трактор, причіп 
та необхідне обладнання до нього. 
Торік узимку нас так закидало сні-
гом, що ніхто не міг ні виїхати, ні за-
їхати. Довелось чекати три дні, по-
ки з району приїдуть і розчистять 
дорогу. Тепер ми самі будемо про 
це турбуватись, не чекаючи ні від 
кого допомоги.

Плануємо створити комуналь-
не підприємство, яке й відповіда-
тиме за збір сміття, його вивезен-
ня, за благоустрій громади. Сусід-
ні села згодні з нами співпрацюва-
ти, тому наш комунгосп обслугову-
ватиме ще дві громади. 

- Кривошиївська громада ак-
тивна у написанні грантових 
проектів. Хто у вас цим займа-
ється? Як залучаєте кошти? Як 
переконуєте потенційних гранто-

Кабінет Міністрів та Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман у черговий раз 

підтверджують незмінність курсу головної 
реформи в державі – програми децентралі-
зації влади, одним з ключових завдань якої 
є передача функцій та повноважень до ОТГ. 
Уряд, продовжуючи серйозно підтримувати 
реформу децентралізації, ухвалив постано-
ву, якою передбачено здійснення інвента-
ризації земель сільськогосподарського при-
значення державної власності, що знахо-

дяться за межами населених пунктів ОТГ.
Наразі всі 34 об’єднаних громади  

Вінниччини підписали Меморандум про 
співпрацю з ГУ Держгеокадастру у Вінниць-
кій області щодо інвентаризації земель дер-
жавної власності сільгосппризначення за їх 
межами. Основна мета інвентаризації, згідно 
Меморандуму, – передача цих земель в ко-
мунальну власність територіальних громад.

Загалом майже 34 тис. га земель ці-
єї категорії планується передати у влас-

ність 34 ОТГ області. Слід зазначити, що 
вже в березні перші три громади Віннич-
чини – Барська, Брацлавська та Вороно-
вицька – отримають у комунальну влас-
ність земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення за межами населе-
них пунктів ОТГ. А це ще один додатко-
вий стимул громадам до об’єднання.

За інформацією  
Головного управління   

Держгеокадастру у Вінницькій області

ВІННИЧЧИНА ОДНІЄЮ З ПЕРШИХ ПОЧАЛА 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ЗЕМЕЛЬ В ОТГ

На свято також завітали директор обласного 
центру «Обрій» Світлана Демко, голова То-
машпільської районної ради Дмитро Корит-

чук, заступник голови райради Лариса Нароган, за-
ступник голови райдержадміністрації Наталія Бандиш 
та Гнатківський сільський голова Микола Басараба.

- Ми з вами вже не один рік працюємо разом, ба-
гато вихованців закладу виросли на моїх очах, – ска-
зав Анатолій Олійник. – Ваш колектив, усі діти, якими 
ви опікуєтеся, батьки вихованців – це велика дружна 
сім’я. Гнатківський реабілітаційний центр такого типу, 
який працює в сільській місцевості, – єдиний в Україні.

Анатолій Олійник також зазначив, що у планах на 
2018 рік облаштувати біля встановленого інклюзивно-
го майданчика ще один спортмайданчик та стадіон.

Реалізація проекту зі створення інклюзивного спор-
тивно-ігрового майданчика для громади села Гнатків 
стала можливою завдяки виділенню коштів з фонду 
14-го обласного конкурсу проектів розвитку територі-
альних громад та коштів партнерів проекту. Загальний 
бюджет проекту склав 223 тис. 300 грн.

Подібний спортивно-ігровий майданчик є першим 
інклюзивним майданчиком на території Томашпіль-
ського району та одним із перших у Вінницькій облас-
ті. Він складається з ігрового комплексу «Казковий за-
мок» (для дітей з обмеженими функціональними мож-

ливостями та для дітей, які не мають вад), каруселі з 
пандусом, двостороннього тренажера для ніг «Степ-
пер» та спортивних брусів.

Вихованців закладу також приїхали привітати пра-
цівники Центру кіномистецтв та культури «Кіно-Поді-
лля», які влаштували для дітей справжнє свято. Ар-
тисти виступили з інтерактивною програмою «Подоля-
ночка і Святий Миколай», під час якої діти мали мож-
ливість переглянути цікаві мультики і пограти в різ-
ні ігри. Окрім цього, солодкі подарунки до новорічних 
свят отримали і вихованці Вапнярської філії центру 
«Обрій», де виховується 20 дітей.

- Спільними зусиллями ми змогли реалізувати мрію 
діток з обмеженими можливостями, що отримують по-
слуги реабілітації у Гнатківській філії центру «Обрій», а 
також діток, що проживають у селі. За підтримки облас-
ного бюджету та партнерів проекту нам вдалося реа-
лізувати проект і повністю досягти поставленої мети. 
Важливо, що установка саме універсального інклюзив-
ного майданчика покращить умови соціального обслу-
говування та надання різних оздоровчих послуг дітям та 
молоді з інвалідністю, які проходять реабілітацію в фі-
лії «Обрію», а також дасть можливість об’єднати грома-
ду та продовжить процес активного формування інклю-
зивного простору в населеному пункті, – зазначила ке-
рівник проекту Ірина Лезнівська.

Академія запрошує на навчання
Комунальний вищий навчальний заклад 

«Вінницька академія неперервної освіти» 
здійснює підготовку фахівців (бакалавр, магістр) 

зі спеціальностей «Публічне управління та 
адміністрування», «Психологія», «Екологія».
Довідки за адресою: 21100, м. Вінниця, вул.  

Грушевського, 13; сайт: academia.vinnica.ua; 
електронна пошта: vano.vstup@gmail.com

Телефони: «Публічне управління та адміністрування» – 
(0432) 67-08-94, (067) 431-89-80; «Психологія» – (0432)  
67-08-90, (068) 360-40-95; «Екологія» – (0432) 67-08-92, 

(063) 421-13-14, (097) 268-48-17.

У ГНАТКОВІ ВСТАНОВИЛИ 
ІНКЛЮЗИВНИЙ МАЙДАНЧИК

На початку року голова обласної Ради Анатолій Олійник 
вітав із новорічно-різдвяними святами вихованців Гнатківської 
філії Вінницького обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
«Обрій». Головною подією свята стало урочисте відкриття 
універсального інклюзивного спортивно-ігрового майданчика.

ЯК МАЛЕНЬКОМУ СЕЛУ НЕ ЩЕЗНУТИ З МАПИ УКРАЇНИ?
Про це розповів Кривошиївський сільський голова Юрій Шевченко, один з переможців конкурсу «Успішне самоврядування Вінниччини»

давців?
- За написання проектів відпові-

даю я особисто, допомагають пра-
цівники сільської ради, районне ке-
рівництво, область, місцеві підпри-
ємці. Також у нас є громадська ор-
ганізація, яка допомагає з написан-
ням проектів та залученням коштів. 
Люди досить активні, бо ж уже на 
власні очі пересвідчились, що це 
реальний шанс для розв’язання 
тих проблем, на які не вистачає 
власних коштів.

- Яка проблема є наболілою, 
невирішеною?

- Те, що зараз нас турбує, – це 
дороги. Тут вони не ремонтувались 
бозна скільки. Своїми силами на-
магаємось їх латати та підтриму-
вати, але бюджет громади малень-
кий, тому ця проблема так і зали-
шається невирішеною. Та неякіс-

ні дороги не перешкоджають роз-
витку в громаді зеленого туризму. 
На мою думку, якщо наш об’єкт та 
спектр послуг, які ми зможемо на-
давати, зацікавлять туриста, то й 
проблема доріг вирішиться.

- Які, на вашу думку, головні 
засади успішної діяльності сіль-
ського голови?

- Якщо ставлю перед собою 
ціль – намагаюсь зробити все мож-
ливе, аби її досягти. Як представ-
ник влади на селі маю показува-
ти приклад іншим, брати і робити 
щось сам, а не просто гарно гово-
рити, переконувати чи домовляти-
ся. Вважаю, якщо люди мене обра-
ли, то, крім довіри, на мене лягає 
ще й часточка їхньої надії на краще 
майбутнє. А це дуже важливо. 

Спілкувалася  
Вікторія САНЬКОВА


