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Дорогі жителі Вінниччини!
Від імені Асоціації та її Секретаріату прийміть сердечні вітання зі Світлим Христовим Воскресінням!
У цей весняний день премудрості та ласки Господньої ми відчуваємо свою причетність до 

великої таємниці вічного життя, що ми – не самотні на цьому світі, бо з нами – Господь.
Нехай же благодатна звісточка про Воскресіння Сина Божого навідається в кожну душу та 

оселю, і не тільки словами, але справами любові та милосердя.
Нехай Світло Воскресіння Христового надає нам силу перебороти всі труднощі, які випали 

на нашу долю, та непохитну віру в кращий завтрашній день! У торжестві Великоднього вітання 
«Христос Воскрес!» бажаємо, щоб Ваше життя було чистим, як Святий Благодатний вогонь, 
щедрим, як запашна Великодня паска, яскравим, як колоритна українська писанка.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою

голова ВОАОМС Анатолій ОЛІЙНИК
керівник Секретаріату Віктор ВІКАЛЮК

Перший заступник керівника – завідувач Центру розвитку інвестиційної спроможності та залу-
чення ресурсів Секретаріату ВОАОМС Володимир Репей взяв участь у Х конференції Асоціації ферме-
рів та приватних землевласників Вінницької області. Учасники заходу обговорили проблеми, що по-
стають перед фермерами у процесі роботи на землі, зокрема, що стосуються її оренди. Результа-
том зустрічі стало також підписання Меморандуму про співробітництво між двома організаціями. 

Усвідомлюючи необхідність формування умов для розбудови економічно спроможних територіальних гро-
мад, регіонального розвитку сільського господарства, сприяння економічному зростанню, підвищенню конку-
рентності вітчизняної продукції, створення нових робочих місць у сільській місцевості та підвищення соціаль-
них стандартів і добробуту населення, було вирішено консолідувати зусилля та налагодити тісні взаємини між 
ВОАОМС та Асоціацією фермері області.

Сторони домовилися співпрацювати для сприяння ефективному розвитку фермерства як бази для роз-
витку інфраструктури населених пунктів області, створення нових робочих місць для мешканців громад-чле-
нів ВОАОМС. Обидві Асоціації співпрацюватимуть з метою підтримки та просування партнерських проектів у 
сфері розвитку агропромислового сектора. Також домовилися працювати над спільними проектами з розвитку 
АПК, зокрема фермерства, на Вінниччині.

- Наша мета – взаємодія та вирішення тих проблемних питань, з якими до сьогодні стикаються фермери об-
ласті. Адже в Європі сільське господарство розглядається не тільки як виключно агробізнес. Нам так само не 
слід обмежуватися цим напрямком. Тобто потрібно розвивати зелений туризм, переробку, культуру, інфраструк-
туру на селі. В рамках Меморандуму ми влаштовуватимемо семінари та тренінги і для фермерів та представни-
ків агропромислового сектору, щоб сприяти всебічному розвитку громад, – підкреслив Володимир Репей.

Анна БІЛА

СПРИЯТИМЕМО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

Фундаментальна позиція 
роботи обласної Ради у 
2017 році залишалась 

незмінною. Це – законність, демо-
кратичність, колегіальність, підви-
щення ефективності врядування 
на регіональному рівні, відкритість, 
прозорість у прийнятті рішень, від-
повідальність перед громадою, до-
віра вінничан до обласної Ради, ор-
ганізація конструктивного діалогу з 
громадськістю. 

УХВАЛЕНО ВДВІЧІ  
БІЛЬШЕ РІШЕНЬ

Протягом звітного періоду було 
скликано та проведено 15 пленар-
них засідань сесій обласної Ради, 
на яких розглянуто 362 та ухвалено 
304 питання. Усі сесії проводилися 
відкрито, із забезпеченням вільного 
доступу громадян.

Якщо порівнювати роботу об-
ласної Ради за попередні періо-
ди, то кількість пленарних засідань 
виросла в чотири рази, а кількість 
прийнятих рішень – збільшилась 
удвічі. 

Протягом 2017 року 13-ма по-
стійними комісіями проведено 140 
засідань, розглянуто 1361 питання, 
з яких 432 внесено на розгляд пле-
нарних засідань.

У 2017 р. на контролі постійних 
комісій обласної Ради перебувало 
53 обласних програми, із яких 36 
фінансувалось за рахунок коштів 
обласного бюджету. Загальний об-
сяг коштів, спрямованих на фінан-
сування обласних програм, склав 
569 млн. грн. Крім того, затвердже-
но 14 нових обласних програм.

40 КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ Є 
ПРИБУТКОВИМИ

На сьогодні спільна власність 
територіальних громад області на-
раховує 190 установ, організацій, 
підприємств, у тому числі 26 дочір-
ніх підприємств. Також на балансі 
перебуває 35% акцій ВАТ «Вінни-
цяфармація»; 50 об’єктів нерухо-
мості, які є об’єктами спільної влас-
ності громад області, 14 об’єктів є 
на балансі управління, 8 будівель 
– на балансах департаментів об-
лдержадміністрації.

У результаті господарської ді-
яльності комунальних підприємств 
до обласного бюджету за 2017 рік 
надійшло податків та зборів на за-
гальну суму 7 млн. 433,3 тис. грн.

За аналізом звітів про виконан-
ня фінансових планів за 2017 р. із 
45 підприємств прибутковими є 40.

ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ 
НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ – 

ПРОЗОРЕ
Одним із напрямів діяльнос-

ті обласної Ради 7 скликання, який 
вдалось удосконалити, є призна-
чення керівників комунальних за-
кладів, установ, організацій, під-
приємств. На основі рішення об-
лради і Положення про конкурсний 
відбір на кінець 2017 року – при-
значено 20 керівників комунальних 
закладів, установ, організацій, під-
приємств області.

На моє глибоке переконання, 
саме таким має бути механізм при-
значення керівників. Він демокра-
тичний, прозорий, відповідає чин-

ЗАКОННІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ ТА 
ПРОЗОРІСТЬ – ПРИНЦИПИ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Звіт голови обласної Ради Анатолія Олійника за 2017 рік
Ми увійшли у третій рік діяльності Вінницької обласної Ради сьомого скликання. Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозвольте поінфор-

мувати про свою діяльність, про роботу обласної Ради та її виконавчого апарату за період з 1 січня по 31 грудня 2017 року.

ному законодавству і надає облас-
ній Раді можливість цивілізовано 
проходити цей шлях.

УЧАСНИКАМ АТО НАДАНО 16 
ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ

У 2017 році за рахунок коштів 
обласного бюджету організовано 
оздоровлення та відпочинок у са-
наторії «Авангард» міста Немиро-
ва 9 вдів з 11 дітьми військових, які 
загинули на сході України. У Поль-
щі побувало 20 дітей та у Чехії 36 
дітей учасників антитерористичної 
операції.

Путівками на санаторно-ку-
рортне лікування забезпечено 307 
учасників АТО. У 2017 р. виплачено 
по 60 тис. грн. 16 сім’ям загиблих та 
по 20 тис. грн. – 41 особі, що отри-
мали поранення.

Протягом минулого року на-
дано 16 пільгових довгострокових 

кредитів учасникам АТО на при-
дбання житла на загальну суму 3 
млн. 550 тисяч грн.

АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ РЕАЛІЗУЄ УГОДИ НА 

43 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ
У пошуку нових та ефективних 

напрямів регіонального та місцево-
го розвитку в червні 2016 року бу-
ла створена Агенція регіонального 
розвитку Вінницької області. 

У 2017 році Агенцією реалі-
зовувалось три угоди про вза-
ємодію, співробітництво та су-
провід інвестиційної діяльності 
з іноземними інвесторами на за-
гальну суму понад 43 млн. євро. 
Протягом 2017 року Агенцією ре-
гіонального розвитку області по-
дано 14 проектних пропозицій на 
загальну суму 71 млн. 295 тис. 
грн.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД 
ЗБІЛЬШЕНО ДО 7 МІЛЬЙОНІВ 

ГРИВЕНЬ
У 2017 році збільшено депутат-

ський фонд на 3 мільйони гривень у 
порівнянні з 2016 роком, і він сягнув 
7 мільйонів гривень.

Протягом минулого року нада-
но грошову допомогу 5 564 грома-
дянам, що на 40% більше у порів-
нянні з 2016 роком.

ВІДБУЛОСЯ 5 ЗАСІДАНЬ 
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

Координаційна рада – дорад-
чо-консультативний орган, який за-
безпечує співпрацю та зворотній 
зв’язок обласної Ради з органами 
місцевого самоврядування.

Упродовж року відбулося 5 
виїзних засідань Координаційної 
ради на базі Могилів-Подільсько-
го, Хмільницького та Вінницького 
районів, у Хмельницькій облас-
ті та у Комітеті Верховної Ради 
України з питань державного бу-
дівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування. На 
засіданнях розглянули та обгово-
рили актуальні питання місцево-
го розвитку.

23 МЛН. ГРИВЕНЬ ВИДІЛЕНО НА 
КОНКУРС ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ 

ГРОМАД
Зв’язок з територіальними гро-

мадами та вирішення актуальних 
проблем розвитку громад забезпе-
чувались шляхом проведення об-
ласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад. 

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

Фонд обласного конкурсу за 
останніх 5 років зріс більш ніж у 10 
разів та склав майже 23 мільйони 
гривень.

Чотирнадцятий обласний кон-
курс проектів розвитку територі-
альних громад відзначився низ-
кою новацій у його проведенні, зо-
крема, збільшено граничний обсяг 
співфінансування проекту із фонду 
конкурсу до 200 тис. грн.

В АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

– 537 ГРОМАД
Вінницька обласна Асоціація 

органів місцевого самоврядування 
нараховує 537 громад-членів та ве-
де різнопланову діяльність, спря-
мовану на допомогу громадам Він-
ниччини: організовує семінари, кру-
глі столи, форуми, тренінги, серед 
яких – «Школа молодих спікерів – 
дебатні клуби у Вінницькій облас-
ті» тощо.

Крім того, реалізовано про-
ект «Сусіди. Знайти загальні ідеї 
для істотних змін», бюджет якого 
склав майже 9 тисяч євро. Проект 
полягав у міжкультурному діало-
зі молоді з Польщі та України. Та-
кож при Асоціації створено Клуб 
голів об’єднаних територіальних 
громад.

МІЖНАРОДНЕ ТА 
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО –  
У ПРІОРИТЕТІ

У 2017 році у сфері міжнарод-
ного та міжрегіонального співро-
бітництва обласною Радою здій-
снено контакти з Польщею, Латві-
єю, Румунією, Молдовою, Че хією, 
Італією.

Крім того, відбулися спільні офі-
ційні зустрічі керівництва області з 
представниками Сполучених Шта-
тів Америки, Франції, Саудівської 
Аравії, Нідерландів, Латвії, Кореї, 
Чехії, Молдови, Польщі.

Продовжується співпраця з 
Італійською Республікою. Було 
підписано Меморандум про спів-
робітництво та про співпрацю у 
впровадженні італійського досві-
ду технологій з переробки та по-
водження з твердими побутови-
ми відходами.

10 ТИСЯЧ ДОКУМЕНТІВ 
ОПРАЦЬОВАНО  

ОБЛАСНОЮ РАДОЮ
Протягом звітного періоду ви-

конавчим апаратом обласної Ра-
ди опрацьовано близько 10 тис. 
документів. Майже 3100 із них бу-
ли розглянуті на засіданнях по-
стійних комісій та пленарних засі-
даннях сесій обласної Ради. З ме-
тою вирішення оперативних пи-
тань видано 1140 розпоряджень з 
основної діяльності обласної Ра-
ди та з питань кадрового забезпе-
чення.

Діяльність Вінницької облас-

ної Ради спрямована на оператив-
не реагування на звернення гро-
мадян. За звітний період надій-
шло 537 звернень. За результа-
тами розгляду 209 звернень вирі-
шено позитивно, на 268 – надано 
роз’яснення, 56 звернень надісла-
но за належністю, 4 не підлягають 
розгляду відповідно до чинного за-
конодавства.

Розпорядженнями голови об-
ласної Ради створено 12 робочих 
груп з вивчення суспільно важли-
вих питань життєдіяльності облас-
ті, охорони природного середови-
ща, екологічної безпеки, діяльнос-
ті обласних комунальних підпри-
ємств та закладів.

За участі обласної Ради орга-
нізовано і проведено 10 круглих 
столів, 5 конференцій. Вони сто-
сувались Європейського досвіду 
організації системи роздільного 
збирання твердих побутових від-
ходів, питань територіальних гро-
мад області щодо децентралізації 
та об’єднання.

Вінницькою обласною Радою 
здійснюється постійний облік, сис-
тематизація, аналіз та контроль за-
питів на інформацію. За звітний пе-
ріод надійшло 127 інформаційних 
запитів.

Центр «Ейдос» здійснив мо-
ніторинг забезпечення прозо-
рості органами місцевої вла-
ди у рамках Платформи «Ом-
будсмен+». Після підрахунку за-
гального рівня забезпечення до-
ступу до публічної інформації 
робота Вінницької обласної Ра-

ди визнана однією з найкращих 
в Україні.

НА САЙТІ – 1853 ПУБЛІКАЦІЇ  
ПРО ДЕПУТАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідно до Програми роз-
витку місцевого самоврядування 
у Вінницькій області на 2013-2017 
роки у 2017 р. було передбачено 
кошти для висвітлення діяльнос-
ті обласної Ради в електронних та 
друкованих засобах масової ін-
формації.

Обласна Рада приділяє ува-
гу висвітленню діяльності депута-
тів обласної Ради на своєму сай-
ті. У 2017 році з 84 депутатів 79 
інформували про свою діяльність. 
У 2016 році на офіційному сайті 
облради було 997 згадувань про 
діяльність депутатів, а в 2017-му 
– вже 1853.

Вінниччина першою серед об-
ластей України провела Облас-
ний конкурс журналістських ро-
біт на тему: «Реформування міс-
цевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади». 
Участь у ньому взяли 59 журна-
лістів із 35 ЗМІ області, які пред-
ставили 107 творчих робіт. Кон-
курсною радою визначено 32 пе-
реможці, які отримали премії в 
розмірі від 2000 до 10 000 гри-
вень. Депутати обласної Ради рі-
шенням 27 сесії продовжили цей 
конкурс у 2018 році.

Переконаний, що депутатський 
корпус повинен працювати консолі-
довано, як єдина команда на благо 
Вінниччини і вінничан.

Завершився прийом заявок на участь у 15-му облас-
ному конкурсі проектів розвитку територіальних гро-
мад. Онлайн було зареєстровано близько 850 проектів, 
проте після їх перевірки дирекцією конкурсу залишило-
ся 806 – деякі заявки були подані двічі, ще декілька не 
відповідали вимогам конкурсу.

З них за екологічним напрямком зареєстровано 175 
заявок. Вони мають певну специфіку: подавачам 
обов’язково потрібно отримати позитивний екологіч-

ний висновок, після чого вони можуть подати проект в папе-
ровому вигляді. Такі проекти розглядатимуться за окремими 
конкурсом та фінансуватимуться зі спецфонду.

Також 28 заявок – це спільні проекти, розроблені кількома 
місцевими радами на основі договору про спільну діяльність 
(міжмуніципальне співробітництво). З подавачами таких зая-
вок провели додаткову нараду, надали роз’яснення та реко-
мендації щодо подальшої подачі та реалізації подібних про-
ектів. Адже партнерські громади-подавачі мають укласти до-
говір про співробітництво та зареєструвати його у Мінрегіоні. 
Максимальна сума, яка може бути виділена на реалізацію та-
ких проектів, становить 400 тисяч гривень. 

Нагадаємо, що Асоціація органів місцевого самовряду-
вання вже третій  рік поспіль виконує функцію виконавчо-
го адміністратора конкурсу. Протягом року Секретаріат   
ВОАОМС консультував громади, організовував семінари та 
тренінги з грантової діяльності, допомагав із пошуком міжна-
родних грантових програм та конкурсів, також із перекладом 
та адаптацією проектів до міжнародних вимог. Результатом 
стала висока активність та зацікавленість громад в участі у 
різноманітних конкурсах та грантах.

- Асоціація як адміністратор конкурсу взяла на себе 
зобов’язання консультувати громади щодо написання проек-
тів. Хочу наголосити, що жоден дзвінок не залишився без від-
повіді. Ми надавали детальні консультації з підготовки проек-
тів. Найчастіше консультувались з приводу заповнення бю-
джетної частини проекту та його співфінансування, – зазна-
чив головний адміністратор Віктор Іщук.

За його словами, відмінністю 15-го обласного конкурсу 
проектів розвитку територіальних громад від конкурсів попе-
редніх років є те, що раніше формувались 33 бюджети (27 
районів і 6 міст обласного значення), а зараз буде розробле-
но 67 бюджетів (додались бюджети об’єднаних територіаль-
них громад).

- Кількість поданих заявок говорить про те, що актив-
ність досить висока, незважаючи на обмеження Положен-
ням про конкурс. Ті, хто не набере 60 балів, участі в конкур-
сі не братимуть. Минулого року таких проектів було близь-
ко ста. Сподіваюсь, що нині ситуація буде значно кращою, 
адже минулорічні учасники отримали висновки експертів, де 
були роз’яснення, за що який бал був нарахований, – додав 
Віктор Іщук.

ПРИЙНЯТО 
ЗАЯВКИ НА 15-Й 

КОНКУРС

громад у цьогорічному 15-му обласно-
му конкурсі проектів розвитку територі-
альних громад та в різноманітних міжна-
родних грантових програмах і конкурсах. 
Проте Асоціація не зупиняється на досяг-
нутому. Більш детально про створення та 
роботу Ресурсно-інформаційних центрів 
розповів перший заступник керівника Се-
кретаріату ВОАОМС Володимир Репей.

- У сучасній політичній та соціаль-
но-економічній ситуації постає необхід-
ність роботи над реалізацією принципів 
сталого розвитку в громаді та більш ак-
тивного залучення всіх верств населен-
ня, установ, організацій та бізнесових 
структур до процесу управління і діало-
гу з органами місцевої влади, над виро-
бленням прозорих та ефективних ме-
ханізмів планування на місцевому рів-
ні, залученням громадян до управлін-
ня та наповнення місцевих бюджетів. Ін-
формаційно-ресурсний центр в громаді 
має на меті об’єднати всі верстви насе-
лення, всіх громадян, має виступити тим 
локомотивом, за яким підтягуватиметь-
ся розвиток, успіх і процвітання громади.

Сьогодні в області функціонує 34 
об’єднані територіальні громади, ре-
шта проходять шлях об’єднання чи 
приєднання до вже існуючих ОТГ, є й 
такі, що досі сумніваються, чи варто 
об’єднуватися. Проте вже відбулась фі-
нансова децентралізація, громади те-
пер самі відповідають за свій бюджет 
і його наповнення. Практика показує, 
що той, хто активний в інформаційному 
просторі, легше знаходить партнерів та 
інвесторів, залучає кошти на розвиток 
та розбудовує майбутнє громади. А ак-
тивна промоційна діяльність та успіш-
ний брендинг є однією з обов’язкових 
умов прогресивного розвитку громади.

Одним з важливих напрямків діяль-
ності Ресурсно-інформаційного центру 
має стати активізація грантової діяль-
ності громади, що дасть можливість за-
лучення в економіку громад додатко-
вих коштів різного рівня, а головне – 
має створитися інвестиційно привабли-
ве середовище, яке буде сприяти вхо-
дженню в регіон потужних інвесторів, 
даючи цим реальну перспективу досяг-
нення європейського рівня життя.

Отже, створення та активна діяль-
ність такої структури як Ресурсно-ін-
формаційний центр у громаді стане ка-
талізатором сталого розвитку та про-
цвітання, – розповів Володимир Репей.

- У чому саме полягатиме робо-
та Ресурсно-інформаційних центрів в 
об’єднаних територіальних громадах?

- Головними напрямками роботи 
РІЦ мають стати:
 Створення інформаційної бази 

даних з основних проблем і потреб гро-
мади та постійний моніторинг проблем-
них питань в територіальній громаді;
 Забезпечення інформаційної під-

тримки супутніх ресурсів, наповнення 
сайту, оновлення інтерактивної карти;
 Розробка заходів з поліпшення 

інвестиційної привабливості територі-
альних громад та створення належних 
умов для залучення інвестицій;
 Постійний моніторинг актуаль-

них грантових пропозицій для терито-
ріальних громад та місцевих громад-
ських організацій;
 Написання або надання прак-

тичної допомоги у написанні грантових 
проектів для громад;
 Налагодження та розвиток ефек-

тивної співпраці громадських інститу-
цій, органів місцевої влади та міжна-

родних партнерів;
 Сприяння організаційному роз-

витку територіальних громад та громад-
ських організацій – інформаційні семіна-
ри, тренінги, публічні обговорення.

- Яка методика створення РІЦ та яко-
му органу він має підпорядковуватися?

- Центр створюється за пропозицією 
відповідальної посадової особи (органу) 
про зміни до штатного розпису з подаль-
шим затвердженням сесією відповідно-
го рівня. До складу Ресурсно-інформа-
ційного центру, на першому етапі, вклю-
чаються штатні працівники виконавчо-
го апарату відповідної ради. Для ефек-
тивної роботи центру необхідно перед-
бачити наявність технічного забезпечен-
ня (приміщення, оргтехніка, комунікації).

- Як надалі Асоціація планує до-
помагати громадам зі створенням 
таких центрів?

- Наразі Секретаріат ВОАОМС розро-
бив методичний посібник з рекомендаці-
ями щодо творення Ресурсно-інформа-
ційних центрів у громадах. Цей посібник 
є рекомендаційним, а особливості ство-
рення РІЦ залежать від розміру та мож-
ливостей громади. Також плануємо семі-
нари в онлайн-режимі на цю тему.

Матеріали, розроблені та підготов-
лені Асоціацією, розраховані, в першу 
чергу, на керівників та працівників орга-
нів місцевого самоврядування територі-
альних громад, які вже об’єдналися або 
лише розпочали відповідні процедури. 
Але всі зацікавлені у створенні Ресурс-
но-інформаційних центрів у громадах 
можуть отримати відповідні консультації 
та рекомендаційні матеріали, звернув-
шись до Секретаріату ВОАОМС.

Спілкувалась  
Вікторія ЧУГУНКІНА

РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ – 
МАЙБУТНЄ ГРОМАД ВІННИЧЧИНИ

Вуличне освітлення в селі, 
комп’ютерний клас для школи, ве-
лопарковка, водопостачання, тре-
нажерний зал чи зйомки фільму про 
рідне село… Все це можна втілити 
в життя, отримавши відповідні ко-
шти. А залучити кошти громаді на 
власний розвиток можуть допо-
могти саме Ресурсно-інформаційні 
центри.

Минулого року Секретаріат  
ВОАОМС провів низку кущо-
вих семінарів щодо їх ство-

рення. Результатом стала активна участь 
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Проект втілюється завдя-
ки Регіональній програмі 
підтримки для країн Схід-

ного партнерства «Угода мерів» – 
флагманської ініціативи зі сталого 
муніципального розвитку.

Зовсім нещодавно міський го-
лова Гнівані Володимир Кулешов 
підписав «Угоду мерів», і очолюва-
на ним громада долучилась до за-
гальноєвропейського об’єднання 
місцевих органів влади для роз-
робки й реалізації політики стало-
го енергетичного розвитку. Регіо-
нальна програма підтримки «Угода 
мерів» існує для міст-підписантів 
з країнах Східного партнерства. 
У рамках цієї ініціативи ЄС надає 
грантову підтримку проектів, які 
стосуються енергоефективності.

Саме Гніванській міській раді 

пощастило виграти грант Європей-
ського Союзу на впровадження та-
кого проекту. 

- Переможців обирали з по-
над ста надісланих проектів. Тому 
для міста Гнівань, я думаю, це ва-
гома перемога. Але це тільки пер-
ший крок. Сподіваюся, що наступ-
ні три роки ми будемо плідно співп-
рацювати задля успішної реалізації 
проекту. Є цілеспрямована команда 
проекту, тому разом, вважаю, досяг-
немо усіх цілей, які поставили в про-
ектній заявці, – зазначив Максим 
Верещак, ключовий експерт Коман-
ди підтримки програми «Угода ме-
рів – Демонстраційні проекти».

Міський голова Гнівані Володи-
мир Кулешов розповів, що метою 
проекту «Енергоефективний Гні-
вань» є впровадження сталої енер-

Троє волонтерів Корпусу миру США з Вінницької області разом 
зі своїми українськими партнерами взяли участь у тренінгу з роз-
робки та управління проектами Корпусу миру (PDM) у Львові.

Навчальна програма PDM – це можливість для волонтерів Кор-
пусу миру та їх українських колег навчитись та краще орієнту-
ватись у процесі розробки проекту. Цей семінар надає учасни-

кам цінну інформацію та ресурси для успішного втілення майбутніх проек-
тів у громадах, зважаючи на їхні потреби та особливості. Учасники дізна-
лися про цикл розробки проекту, також про те, як вдало написати цілі та 
завдання, створити план дій реалізації проекту, як відстежувати ефектив-
ність проекту за допомогою методів моніторингу та оцінки.

- Найголовнішим моментом цього тренінгу стала можливість працю-
вати разом з моїм партнером Аліною Саволюк над пошуком рішень про-
блем, що постають перед нашими громадами, використовуючи метод 
мозкового штурму, – розповіла Блейк Нейлсен, яка працює з Вінницькою 
обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування. – Це навчання 
допомогло нам узагальнити те, що ми знаємо про потреби наших громад, 
і перетворити цю інформацію в ідеї майбутніх проектів.

Емелі Креншоу, волонтерка Корпусу миру за напрямком молодіжного 
розвитку, яка співпрацює з Департаментом соціальної та молодіжної полі-
тики Вінницької облдержадміністрації, додала: «Важливим моментом тре-
нінгу PDM став огляд можливостей, доступних для мене та Департаменту, 
і, звісно, моя спільна робота з моїм партнером. Працюючи разом, ми ви-
явили різні можливості, які можемо втілити тут у Вінниці – від тренінгів з 
написання та управління проектами до проведення молодіжних форумів. 
Отримавши необхідні навички та ресурси, ми повернулись до Вінниці та 
готові «створювати» і «розповсюджувати».

- Як команда ми дізнались більше про те, як глибше вивчити місцеві ре-
сурси та краще залучати громадськість. Ми не лише навчились, як створити 
проект, але й як зробити його стійким та відстежити його ефективність, – ка-
же Кейлін Ріггс, волонтерка Корпусу миру, що працює за напрямком «Розви-
ток молоді» в селі Печера Тульчинського району. – Як насіння потрібно ви-
ростити, так і ідея потребує, щоб її плекали, вдосконалювали та направляли, 
доки вона не дозріє та не стане достатньо міцною, щоб бути самостійною та 
розмножуватись там, де вона росте. PDM заохотив мене ще більше прагну-
ти до покращення у моєму селі. Я з нетерпінням чекаю можливості співпра-
ці з молоддю та громадськістю для спільного вирішення потреб нашого села. 

Українські партнери, хоч і мають уже певний досвід написання та ре-
алізації проектів, зауважили, що поглянули на цей процес по-новому і ви-
несли для себе багато цінної інформації.

- Завдяки тренінгу отримала більш ґрунтовні знання та нові зв’язки 
для можливості реалізації спільних  проектів у майбутньому, – зазначила 
Анастасія Гайдей, заступник начальника відділу молодіжної політики та 
взаємодії з громадськими організаціями Департаменту соціальної та мо-
лодіжної політики ОДА.

- Зміст і спосіб подання інформації зовсім відрізняються від звичного. 
Ми звикли, що хтось виходить на кафедру і читає лекцію. Тут тренер стає 
частиною аудиторії, і кожен відчуває себе учасником навчального процесу. 
Ти висловлюєш і захищаєш свою точку зору, слухаєш інших, і вісім годин за-
нять проходять швидко, цікаво і, головне, з користю. Нам треба перейма-
ти такий спосіб навчання, – вважає голова села Печера Вадим Остапчук.

- Тренінг став і чудовою можливістю обмінятись досвідом, ідеями та напра-
цюваннями з колегами з інших міст та регіонів, зокрема під час «Галереї проек-
тів», дискусії у фокус-групі та обговорень під час занять. Натхненні та сповнені 
ідей, ми повернулись до рідної громади, щоб поділитись отриманими знання-
ми та реалізувати їх у наших майбутніх проектах, – розповіла керівник Центру 
промоції та зовнішніх зв’язків Секретаріату ВОАОМС Аліна Саволюк.

Якщо у вас виникли питання або ви хочете дізнатись більше про 
розробку та управління проектами чи про грантові програми Кор-
пусу миру США в Україні, звертайтесь до Центру промоції та зо-
внішніх зв’язків Секретаріату ВОАОМС – за електронною адресою  
centr-promo@ukr.net або за телефоном +380937984029.

Учасники круглого столу зібралися на базі облас-
ного Центру перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, держпідприємств, установ і 
організацій. Участь у дискусії та обміні досвідом взяли 
представники ОТГ, відповідальні за налагодження кому-
нікацій та інформаційної діяльності громад, співробітни-
ки Вінницького ЦРМС, очільники партнерських організа-
цій та профільного департаменту облдержадміністрації.

- На території Вінницької області створено 34 ОТГ, 
вони різні, не всі є спроможними, але потроху всі ста-
ють на ноги. На цьому етапі дуже важливо, аби на їх-
ньому шляху до успішності стовідсотково залучала-
ся інформаційна складова. Вона має забезпечува-
ти промоцію реформи децентралізації як такої, а го-
ловне – процесу добровільного об’єднання громад та 
дооб’єднання вже існуючих через залучення нових 
членів, аби забезпечити їх спроможність. Тому нара-
зі важливо, щоб у громадах не тільки усвідомили не-
обхідність цієї роботи, а й опанували методи ефектив-
них комунікацій, наявні можливості інформаційної ді-
яльності та промоції своїх ОТГ, аби це було на рівні 
обов’язкових компетенцій менеджменту таких громад, 
– зазначила радник з комунікацій Вінницького ЦРМС 
Людмила Васильєва.

Наразі в окремих об’єднаних громадах уже запро-
ваджують відокремлені посади відповідальних за ко-

мунікації, та здебільшого ці обов’язки «за сумісни-
цтвом» виконують управлінці ОТГ. Більшість громад 
лише починають виходити на інформаційну арену і ви-
користовувати сучасні методи промоції та комунікації. 
Громади створюють сторінки у соціальних мережах, де 
публікують актуальну та цікаву інформацію про життя 
своєї території та її мешканців, шукають родзинки сво-
єї громади, налагоджують співпрацю зі ЗМІ.

- Вінницька обласна Асоціація органів місцевого са-
моврядування готова співпрацювати з громадами та до-
помагати їм із промоцією. Ми готуємо репортажі про успі-
хи громад, які публікуємо на сайті, в соціальних мере-
жах, у «Віснику…». Але просимо й громади бути більш 
активними і заявляти про себе. Бо можна робити на міс-
цях багато чого, але яка з того користь, якщо про ваші 
досягнення знаєте тільки ви? У кожній громаді має бу-
ти розроблена інформаційна стратегія, адже ефективна 
інформаційна діяльність може працювати на успішність 
громад і допомагати з пошуком інвесторів чи партнерів, – 
наголосила Вікторія Санькова, прес-секретар ВОАОМС.

За підсумками зібрання учасники круглого столу 
створили робочу групу з підтримки діалогу громад із 
населенням в умовах децентралізації, яка сприятиме 
узагальненню позитивного досвіду ОТГ з ефективних 
комунікацій та інформаційної діяльності й поширенню 
кращих практик.

 Вікторія ЧУГУНКІНА

НАЙБІЛЬШИЙ ПРОЕКТ  
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

У місті Гнівань Тиврівського району розпочинається реалізація потужного проекту «Енергоефектив-
ний Гнівань – енергетична політика сталого розвитку міста Гнівань» вартістю майже мільйон євро.

гетичної політики міста шляхом ре-
алізації передбачених Планом дій 
зі сталого енергорозвитку енерго-
ефективних заходів у муніципаль-
ному, житловому, промисловому, 
бізнесовому секторах та в освіт-
ленні громадських місць міста.

- Ми прагнемо втілити енерго-
модернізацію, зберігати екологію, 
зменшити викиди CO2, що пропи-
сано в «Угоді мерів». Також реалі-
зація проекту в майбутньому дасть 
можливість заощаджувати кошти, 
які будуть направлені на інші по-
треби громади, – пояснив Володи-
мир Кулешов.

У рамках проекту передбачена 
комплексна термомодернізація буді-
вель чотирьох муніципальних дитсад-
ків міста – №№ 1, 3, 4, 5, також ство-
рення та налагодження роботи відді-
лу енергоменеджменту Гніванської 
міської ради, Муніципального фон-
ду енергоефективності, низка інфор-
маційно-просвітницьких заходів щодо 
впровадження енергоефективності у 
різних секторах життя громади.

Таким чином, Гніванська місь-
крада розпочне реалізацію най-
більшого проекту з енергоефектив-
ності за кошти ЄС на теренах Ві-
нницької області. Схожа ініціатива 
в рамках програми «Угода Мерів – 
Демонстраційні проекти» вже тре-
тій рік реалізовується у Жмеринці. 
Однак вартість жмеринського про-
екту – близько 913 тис. євро, а бю-
джет проекту «Енергоефективний 
Гнівань – енергетична політика ста-
лого розвитку міста Гнівань» скла-
дає 970 тис. євро. Почати втілення 
проекту планується з квітня цього 
року, триватиме він три роки.

У СПІВПРАЦІ  
З АМЕРИКАНСЬКИМИ 

ВОЛОНТЕРАМИ

ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ 
НАВЧАЮТЬСЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ
За підтримки Програми «U-LEAD з Європою» для представників ОТГ у Вінниці відбувся круглий 

стіл з питань інформаційної спроможності громад та налагодження комунікацій в ОТГ. Зустріч ор-
ганізував Вінницький центр розвитку місцевого самоврядування у партнерстві з Асоціацією органів 
місцевого самоврядування, Вінницьким відділенням Асоціації міст та Вінницькою ОДА.

Вінницька обласна Асоціація органів місцевого само-
врядування 23 квітня відзначатиме 6-у річницю з дня сво-
го створення.

За цей час ми пройшли дуже цікавий шлях, насичений 
багатьма яскравими та незабутніми подіями, гарними емо-
ціями, корисним спілкуванням та результативними знайом-
ствами.

Історія Вінницької обласної Асоціації органів місцево-
го самоврядування розвивається стрімко й динамічно. Ми 
створили не формальну структуру, а дієву повноцінну орга-
нізацію, яка не на словах, а конкретними діями сприяє роз-
будові громад, вирішенню їхніх нагальних питань та впрова-

дженню важливих реформ.
Протягом двох останніх років роботи оновленої Асоціації 

нам вдалось згуртувати навколо себе всі громади Вінниччи-
ни та їх мешканців, провести низку семінарів та навчань для 
працівників органів місцевого самоврядування, налагодити 
співпрацю з українськими та міжнародними організаціями, 
також реалізувати чимало міжнародних проектів.

Завдяки активній позиції Асоціації ми готували звернен-
ня до Кабінету Міністрів України, відстоювали права гро-
мад щодо земельних питань, підтримували їх у процесах 
об’єднання, консультували громади з юридичних питань та 
грантової діяльності.

При Асоціації створений Клуб голів об’єднаних територі-
альних громад, який виступає майданчиком для обговорень 
та вирішення проблем ОТГ Вінниччини.

То ж прийміть щирі вітання з шостою річницею нашої з 
вами співпраці. Ми впевнені, що Асоціація й надалі розши-
рюватиметься та вдосконалюватиме свою роботу. Сподіва-
ємось, що спільними зусиллями нам вдасться підкорити не 
одну вершину та покращити рівень і якість життя громад Ві-
нниччини.

З повагою
голова ВОАОМС                                  Анатолій ОЛІЙНИК
керівник Секретаріату Асоціації         Віктор ВІКАЛЮК

Шановні члени ВОАОМС!
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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-
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Продовжена програма під-
тримки виробництва ві-
тчизняної сільгосптехні-

ки, яка передбачає 1 млрд. грн. та 
компенсацію 25% вартості техніки 
вітчизняного виробництва. Окрема 
увага приділена підтримці садівни-
цтва та ягідництва, зокрема на рів-

ні малих господарств: компенсува-
тиметься 70% вартості вітчизняно-
го посадкового матеріалу.

Передовою новацією є програ-
ма підтримки фермерів обсягом 1 
млрд. грн. Кошти будуть спрямо-
вані на здешевлення кредитів для 
фермерів та на 40-відсоткову ком-

УРЯДОВА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Кабмін у рамках виконання бюджетних завдань та програм розвитку економіки запроваджує програми підтримки сільськогосподарських виробників. Загальний обсяг 

підтримки агросектору становить понад 6 млрд. грн., з них 2,5 млрд. грн. спрямовується на будівництво молочнотоварних комплексів та ферм. Також передбачено спри-
яння утриманню худоби. Так, допомога на утримання дійних корів для юридичних осіб становитиме 1500 грн. на голову. Для приватних господарств, які побажають утри-
мувати молодняк до 13 місяців, компенсація становитиме 2500 грн. на голову.

Перші кроки у процесі децентра-
лізації влади в нашій державі таки 
дають певні можливості для ново-
утворених об’єднаних громад. Сус-
пільство починає усвідомлювати, 
що значну кількість проблем, які 
щоденно виникають у повсякден-
ному житті, можна вирішувати на 
місцях, не сподіваючись на Прези-
дента чи Уряд, голову ОДА або чи-
новника в районі.

Зрозуміли це і жителі Бродець-
кої територіальної громади, 
що на Козятинщині. Вони ви-

явили бажання приєднатися до Глу-
ховецької ОТГ згідно Перспективного 
плану створення спроможних громад 
Вінницької області. 

Всередині березня у Бродецько-
му будинку культури відбулись гро-
мадські слухання, на яких представни-
ки громадськості та влади обговорили 
процес приєднання громади до вже іс-
нуючої ОТГ та можливості подальшо-
го розвитку своєї території у складі 
об’єднаної. Долучився до обговорень 
і перший заступник керівника – завід-
увач Центру розвитку інвестиційної 
спроможності та залучення ресурсів 
Секретаріату ВОАОМС Володимир Ре-
пей. За його словами, Асоціація готова 
допомогти і проконсультувати з питань 
грантової діяльності та промоції.

Експерти пояснили основні акценти 
реформи місцевого самоврядування, по-
рядок створення ОТГ, формування дже-
рел наповнення місцевих бюджетів, об-
сяг повноважень старости, можливості й 
ризики новостворених громад.

Під час голосування зі 140 присутніх 
на громадському слуханні жителів Бро-
децької громади «за» об’єднання з Глу-
ховецькою ОТГ позитивно висловились 
94 особи, 1 голос був «проти», 45 – утри-
мались.

Нагадаємо, що приєднання до вже 
утворених ОТГ відбувається за спроще-
ною процедурою. Тому після відповідно-
го рішення депутатів Бродецької селищ-
ної ради ця громада ввійде до складу 
об’єднаної територіальної громади. 

Делегація з 27 освітян Він-
ниччини, які представля-
ють кожен район облас-

ті, ознайомилася з роботою поль-
ських шкіл у невеликих муніци-
пальних утвореннях і округах воє-
водства. Також учителі переймали 
досвід використання методів дис-
кусій та активізації роботи учнів і 
вивчали питання формування гро-
мадянського суспільства.

Минулого року ВОАОМС вже 
реалізовувала подібний проект, 
він отримав масу позитивних від-
гуків від учасників. Цьогоріч бу-
ло вирішено продовжити проект з 
певними змінами.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗМАЛЕЧКУ
Протягом візиту педагоги Ві-

нниччини ознайомились із функ-
ціонуванням середньої школи в 
польській системі освіти, також 
із діяльністю приватних та спор-
тивних шкіл. Найбільше вінничан 
вразили саме спеціалізовані про-
фільні навчальні заклади.

У перший день візиту освітяни 
побували в Лодзинській кінемато-
графічній школі. Це одна з новіт-
ніх та сучасних шкіл, яка випускає 
майбутніх кінематографістів, ре-
жисерів, фотографів.

Не менш цікавим виявився ві-
зит до Школи новітніх технологій. 
Вона безкоштовно навчає спеціа-
лістів, які хотіли б підвищити свою 
кваліфікацію або отримати зна-
ння в іншій професії. Школа має 
новітню матеріальну базу для те-
оретичного навчання та застосу-
вання вмінь на практиці, випускає 
спеціалістів ІТ-технологій, програ-
містів, режисерів, операторів, кі-
нематографістів, працівників сфе-
ри водо- та газозабезпечення.

На прикладі Лодзинської шко-
ли спортивної майстерності на-
шим освітянам показали освітній 
процес приватних шкіл. Додатко-
во у спортивній школі була орга-
нізована зустріч з учнями з Укра-
їни та Білорусі, які вже кілька ро-
ків там навчаються та мають без-
ліч спортивних здобутків.

АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТА
Альтернативну систему осві-

ти вінничанам продемонструва-
ли на прикладі програми «Школа 
в дорозі». Вона передбачає макси-

пенсацію вартості української сіль-
госптехніки.

Крім того, і в області триває ре-
алізація Програми розвитку осо-
бистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного ру-
ху на селі та дорадництва на 2016-
2020 роки.

За час дії цієї програми пільгове 
кредитування отримали 44 суб’єкти 
господарювання, з них 25 фермер-
ських господарств, 13 фізичних 
осіб-підприємців, 5 сільськогоспо-
дарських обслуговуючих коопера-
тивів та одне переробне підприєм-
ство. Загальна сума кредитування 
– 7,3 млн. грн., які спрямовані на 
реконструкцію тваринницьких при-
міщень, розвиток інфраструктури 
зберігання сільгосппродукції, при-
дбання обладнання для перероб-
ки продукції.

У 2018 році на надання піль-
гових кредитів особистим селян-
ським, фермерським господар-
ствам, кооперативам та іншим 
суб’єктам господарювання на селі 
з обласного бюджету виділено 1,5 
млн. грн.

Іншим напрямком підтримки 
малих виробників є відшкодування 
вартості закупівлі доїльних устано-
вок та/або придбаного холодильно-
го обладнання для зберігання мо-
лока. Загалом таку компенсацію 
отримали 835 фізичних осіб, які ма-
ють 3 і більше корів, сума відшко-
дування складає 2,8 млн. грн.

У поточному році на часткове 
відшкодування витрат за закупле-
ну установку індивідуального доїн-
ня або холодильну установку для 
зберігання і охолодження молока 
передбачено 2,5 млн. грн.

Передбачається компенсація 
25% вартості придбання нової сіль-
госптехніки та обладнання україн-
ського виробництва; здешевлення 
на 80% вартості посадкового мате-
ріалу у садівництві та ягідництві.

У галузі тваринництва передба-
чено: 
 відшкодування 50% вартості 

високопродуктивного поголів’я, бі-
ологічного матеріалу та ембріонів;
 компенсація 25% частини ті-

ла кредиту, залученого на будівни-
цтво тваринницьких комплексів; 

 відшкодування 30% вартос-
ті введених в експлуатацію тварин-
ницьких комплексів, збудованих за 
власний кошт інвестора; 
 здешевлення до 3% позик 

для проектів, що реалізуються в 
сфері аквакультури, вівчарства, ко-
зівництва тощо;
 здешевлення утримання 

ВРХ молочного напрямку на агро-
підприємствах із розрахунку 1500 
гривень за голову на рік;
 здешевлення утримання мо-

лодняку (до 1 року), що утримуєть-
ся в господарствах громадян із роз-
рахунку 2,5 тисячі гривень за голо-
ву на рік.

Також у рамках підтримки та 
розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів дер-
жава співфінансуватиме проек-
ти з діяльності СОК в тваринни-
цтві, садівництві, будівництві ово-
че- та фруктосховищ, беручи на се-
бе 70% витрат на придбання ново-
го обладнання для них.

 За інформацією  
Департаменту  

агропромислового розвитку

БРОДЕЦЬКЕ 
ВИРІШИЛО 

ПРИЄДНАТИСЬ 
ДО ОТГ

Другим етапом спільного проекту Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування та Фундації FERSO за спри-
яння Лодзинського воєводства Республіки Польща «Школа молодих спікерів – дебатні клуби у Вінницькій області. Видання 2» став 
тижневий візит учителів до Лодзинського воєводства.

ЧИМ ВРАЗИЛА ПОЛЬСЬКА  
СИСТЕМА ОСВІТИ?

мальну віддачу учням, побудована 
на довірі між викладачами і учня-
ми та на взаємній відповідальнос-
ті. Там не використовують дзвінків 
на урок, не ставлять оцінок до 3-го 
класу, діти поводять себе вільно та 
відкрито. На заняттях вчитель на-
магається максимально допомог-
ти учням практично засвоїти мате-
ріал у вигляді гри. Крім того, кожен 
викладач має заняття позакласної 
роботи з молоддю та додаткові го-
дини для консультацій.

Директор початкової школи 
в Лодзі Божена Дзєдзінська зау-
важила, що нині в системі освіти 
Польщі акцент робиться на осо-
бистість та на соціалізацію учнів, 
а не на об’єм знань.

- На сьогодні соціальний та 
емоційний інтелект – це запору-
ка успішності дитини в суспіль-
стві. Не об’єм знань, а те, наскіль-
ки вона може легко комунікувати, 
наскільки вміє домовлятися з ін-
шими дітьми та адаптуватися до 
мінливих умов життя. Діти зараз 
дуже «пробуджені», готові раніше 
включатися в ті процеси, в які ми 
включалися поступово, – каже па-
ні Божена.

ДОСТУПНА ІНКЛЮЗІЯ
У той час, як в Україні лише за-

проваджується інклюзивна освіта, 
в Польщі вже давно діти з обме-
женими можливостями навчають-

ся пліч-о-пліч зі звичайними учня-
ми. Пересвідчились у цьому і чле-
ни нашої делегації.

Багато позитивних емоцій ви-
кликали навчальні заклади в місті 
Лодзь. Дитячий садочок викорис-
товує найновітніші технології для 
навчання, розвитку та комфортно-
го перебування дітей. І в дитсадку, 
і в школах велика увага приділя-
ється інклюзивному навчанню та 
максимальній соціалізації дітей з 
обмеженими можливостями.

У тамтешній Інтеграційній по-
чатковій школі №8 реалізовуєть-
ся велика кількість проектів. Під-

тримка їх іде за рахунок бюдже-
ту міста, Європейського Союзу 
та за сприяння інвесторів. Зі 140 
учнів – 29 з інвалідністю. Для осо-
бливих учнів є інтеграційна кімна-
та, працюють додаткові педагоги 
в класах та терапевти, обладна-
но під’їзд для візків, облаштовано 
туалети, ліквідовано пороги, змі-
нено двері, організовано доїзд до 
місця навчання.

Метою поїздки було не ли-
ше ознайомлення з роботою на-
вчальних закладів Польщі. Щоден-
но з учителями працювали трене-
ри Ярослав Ващик, Ольга Буков-
чик, Ольга Шмурлік, Ула Малін-
ська. Вони ознайомили делегацію з 
основами створення дебатних клу-
бів у школах та поділились досві-
дом використання методик робо-
ти з учнями. Адже одне з головних 
завдань поїздки – підготовка вчите-
лів для створення у школах учнів-
ських дебатних клубів. Після по-
вернення вчителі-учасники проекту 
«Школа молодих спікерів…» допо-
магатимуть учням 9-11 класів орга-
нізувати дебатні клуби у своїх шко-
лах – складати статут, організувати 
роботу, влаштовувати дискусії. То-
му значна частина уваги була при-
ділена саме цьому напряму.

Ірина ЛЕЗНІВСЬКА


