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На зустрічі керівництва Сектретаріату ВОАОМС 
із представниками Фундації «FERSO» (Польща) 

обговорили концепцію майбутнього спільного проек-
ту. Представяли делегацію Лодзинського воєводства  
Барбара Рибак – спеціаліст Департаменту промоції та 
міжнародного співробітництва, Уршула Малінська – 
представник Фундації «FERSO» та координатор про-
ектів, також Збишек Зігнєв – начальник управління за-
хисту інформації та безпеки Маршалківської управи 
Лодзинського воєводства.

Об’єднані громади Вінниччини зацікавлені у ство-
ренні таких центрів та вже працюють у цьому напрям-
ку. Проте на шляху до успішної реалізації задумано-

го виникає багато питань та проблем, які потребують 
швидкого реагування. А Польща вже має досить вели-
кий досвід та готова ним поділитися.

Під час зустрічі було обговорено дану проблема-
тику та запропоновано попередню концепцію про-
екту. Реалізовуватимуть його Вінницька обласна  
Асоціація органів місцевого самоврядування та  
Фундація «FERSO» за підтримки Державної служби 
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Проект буде орієнтуватися на медичне та пожеж-
не рятівництво в громадах. Одним з елементів стане 
формування та створення волонтерських пожежних 
бригад в ОТГ.

Конкурсна рада на чолі з го-
ловою обласної Ради Ана-
толієм Олійником підбила 

підсумки 15-го Конкурсу та визна-
чила переможців у таких категоріях:

І категорія – сільські ради, які 
не належать до складу ОТГ;

ІІ категорія – селищні, міські 
ради міст районного значення, які 
не належать до складу ОТГ;

ІІІ категорія – міські ради міст 
обласного значення, ради ОТГ,  
районні ради;

ІV категорія – спільні проекти, 
розроблені кількома місцевими ра-
дами на основі договору про спіль-
ну діяльність.

Із 141 поданого проекту еко-
логічного спрямування перемож-
цями визнано 139. На інші напря-
ми розвитку територіальних гро-
мад із загального фонду обласно-
го конкурсу (30 млн. грн.) 15 міль-
йонів розподілили між 216 проек-
тами. Загалом участь у написан-
ні та поданні проектних заявок 
взяли 27 районів, 6 міст обласно-
го значення та 33 з 35 об’єднаних 

територіальних громад.
Цьогорічний 15-й обласний Кон-

курс проектів розвитку громад від-
значився не лише найбільшим за всі 
попередні роки обсягом фінансуван-
ня, а й рекордною кількістю поданих 
проектів та потенційних переможців. 
Але, що важливіше, – середня оцін-
ка проектів по області становить 82,5 
бали (проекти загального фонду) та 
80,99 (проекти спеціального фонду). 
Такий бал також є найвищим показ-
ником за всі роки.

Загалом у конкурсі взяли участь 
735 проектів, серед них екологічно-
го спрямування – 141. Не подолали 
60-бальну межу 16 проектів (мину-
лого року таких проектів було 100).

- Потреба в заявлених коштах 
з фонду Конкурсу по загальному 
фонду складає 63 898 010 грн. а 
виділено 15 420 000, що покриває 
24,13%, базовий бюджет одного 
проекту складає 26 003,37 грн. По-
треба в заявлених коштах з фонду 
конкурсу по спеціальному фонду 
складає 17 026 473 грн., а виділено 
15 000 000, що покриває 88,10%, 

базовий бюджет одного проекту 
складає 105 633,80 грн., – комен-
тує експерт-координатор конкурсу 
Віктор Іщук.

Найактивнішими учасниками 
стали такі райони: Бершадський – 
44 проекти, Барський – 43 проек-
ти, Крижопільський – 42, Теплиць-
кий – 37, Калинівський – 36 проек-
тів. Найменше подали Іллінецький 
та Козятинський райони – по 2 про-
екти від кожного.

Найактивніші учасники серед 
об’єднаних територіальних гро-
мад, відповідно визначеної квоти, 
були Вапнярська селищна ОТГ, 
Глуховецька селищна ОТГ, Гніван-
ська міська ОТГ, Жданівська сіль-
ська ОТГ, Іванівська сільська ОТГ, 
Калинівська міська ОТГ, Красно-
пільська сільська ОТГ, Оратівська 
селищна ОТГ, Томашпільська се-
лищна ОТГ, Тростянецька селищ-
на ОТГ, Тульчинська міська ОТГ – 
по 6 проектів. Жодного проекту не 
подали на Конкурс Вороновиць-
ка селищна ОТГ та Мельниківська 
сільська ОТГ.

ДОПОМОЖЕМО ГРОМАДАМ СТВОРИТИ ЦЕНТРИ БЕЗПЕКИ
Асоціація спільно з польськими партнерами працює над проектом щодо створення Центрів без-

пеки у громадах Вінниччини.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ Б’Є РЕКОРДИ
У цьогорічному обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних громад із 735 заявок пере-

можцями визнано 355.

- У цьому році експертизою за-
ймалися фахівці, які були залуче-
ні і минулого року, оскільки за оці-
нювання проектів 14-го Конкурсу 
ми не мали жодних претензій що-
до об’єктивності та достовірнос-
ті виставленої експертної оцінки. 
Максимально вдосконаливши ме-
ханізм перевірки із застосуванням 
сучасних онлайн-сервісів, експер-
ти намагались досягти максималь-
но об’єктивного підходу до визна-

чення бальної оцінки проектів. 
Терміни, які були відведені на оці-
нювання, експертами дотримані, а 
всі висновки до проектів оформле-
ні відповідним чином та переда-
ні до дирекції Конкурсу. Після за-
сідання Конкурсної ради та оголо-
шення результатів експертні ви-
сновки будуть доступні для озна-
йомлення учасникам Конкурсу, – 
підсумував Віктор Іщук.

Вікторія ЧУГУНКІНА

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЮНИХ АРХІТЕКТОРІВ
Одинадцять студентів-архітекторів та два викладачі з Лодзин-

ського політехнічного університету протягом трьох днів травня 
вивчали архітектурні рішення у Вінниці. Студенти Вінницького на-
ціонального технічного університету були для них гідами і провідни-
ками містом, показували визначні місця та знайомили з їх історією.

ниці. Для студентів це можливість 
максимально дослідити архітектур-
ний простір та знайти порозуміння 
між собою під час роботи, поділи-
тися своїми поглядами на архітек-
туру міста, – говорить опікун групи, 
кандидат наук, архітектор-інженер 
з Польщі Володимир Вітковський.

Одним із основних завдань цьо-
го проекту також був культурний 
обмін. Адже студенти працювали 
в польсько-українських групах, за-
ймаючись картографуванням міс-
цевості. При цьому мовний бар’єр 
не заважав. Вони знаходили спіль-
ну мову, використовуючи свої зна-
ння та виконуючи спільну роботу.

На завершення влаштували пле-
нер малюнків, де кожен учасник про-
екту звітував про зроблену ним ро-
боту та показував власне бачення 
міста. Було створено близько 40 ма-
люнків, які презентовано на вистав-
ці під час святкування Дня Європи у 
сквері біля Європейської площі.

– За цих кілька днів проробле-
на велика робота. Графік для сту-

дентів був дуже насичений, але до-
зволив максимально ознайомитися 
з архітектурним простором Вінниці, 
з його історією та плідно попрацю-
вати. Виставка зроблених на плене-
рі малюнків у День Європи – цьому 
доказ. Перехожі та глядачі вистав-
ки були дуже захоплені якістю робіт, 
дехто навіть не вірив, що ці роботи 
були виконані за кілька годин. Та го-
ловне, що студенти залишилися за-
доволеними та отримали масу по-
зитивних вражень від перебування 
в місті! – ділиться враженнями коор-
динатор проекту Ірина Лезнівська.

Наступним етапом співпраці пе-
редбачено участь десяти студентів 
ВНТУ та одного куратора в польсько-
українських заняттях з урбаністики та 
пленері малюнків у м. Лодзь та регіо-
ні наприкінці вересня разом з учасни-
ками Наукового кола студентів-архі-
текторів Лодзинської політехніки, ор-
ганізація спільної виставки малюнків, 
виконаних в рамках пленеру, також 
участь у «Light Move Festival 2018».

Вікторія САНЬКОВА

Отже, будувати бренд громади – це:
 мислити стратегічно;
 вдало помітити ідентичність тери-

торії;
 вміло виявляти та використовувати 

свої атрибути і культурну спадщину;
 бути відкритими і зрозумілими для 

своєї цільової аудиторії;
 будувати чіткі меседжі та обирати на-

лежні канали для їх передачі;
 вміти залучати нові таланти, бізнес та 

інвестиції;
 чітко знати свої конкурентні переваги 

та вміти заявляти про них.

Уже в липні представники громад-членів 
ВОАОМС на тренінгу з промоції та територіаль-
ного брендингу, що відбудеться у містах Лодзь 
і Середз Лодзинського воєводства (Польща), 
отримають усі необхідні навички та знання для 
побудови успішного бренду своєї громади. Крім 
того, їм будуть наочно представлені кращі прак-

тики створення бреднів територій.
Навчання здійснюватиметься за під-

тримки Вінницької обласної Асоціації органів  
місцевого самоврядування і Департаменту 
промоції та міжнародних зв’язків Маршалків-
ської управи Лодзинського воєводства.

Аліна САВОЛЮК

ЩО ОЗНАЧАЄ БУДУВАТИ БРЕНД ТЕРИТОРІЇ?
Це, перш за все, не просто створення логотипів та лозунгів, а визначення своїх унікальних відмінностей та переваг.

Проект ініціювала Вінницька 
обласна Асоціація органів 
місцевого самоврядуван-

ня за підтримки обласної Ради. Співп-
раця двох інститутів відбувається вже 
не перший рік. У 2017 р. було реалі-
зовано спільний проект, який і запо-
чаткував співпрацю між ВОАОМС,  
Науковим колом студентів-архітек-
торів Лодзинської політехніки «IX 
Piętro» та Вінницьким технічним уні-
верситетом. Тоді група студентів Ло-
дзинської політехніки та студентів 
ВНТУ здійснювала інвентаризаційні 
роботи у Погребищенському районі.

Нині ж студенти досліджували 
архітектуру Вінниці, робили ескізи, 
складали графічну карту міста та 
обмінювалися знаннями і досвідом. 
Крім того, студенти відвідали Він-
ницький Архіклуб, де ознайомили-
ся з його роботою, обмінялись на-
працюваннями та зав’язали дружбу 
на майбутнє.

– Мета проекту – це обмін до-
свідом, дослідження та порівняння 
архітектурного простору міста Він-
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Кабінет міністрів на почат-
ку квітня схвалив та направив 
до Верховної Ради законопро-
ект, який передбачає передати 
сільськогосподарські землі, що 
були виділенні у постійне ко-
ристування, фермерам та їхнім 
нащадкам. Йдеться про переда-
чу близько 500 тис. га сільгосп-
земель в усіх областях у влас-
ність понад 25 тисячам осіб.

«Українською землею ма-
ють володіти українці, 

мають володіти фермери, а не ла-
тифундисти та агрохолдинги. Ми 
вносимо цей дуже важливий закон 
та відновлюємо соціальну справед-
ливість щодо фермерів – тих, хто 
стояв біля витоків фермерського 
руху», – зазначив Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман.

Землі для ведення фермер-
ських господарств передавалися 
в 90-х роках на правах довічного 
успадкування володіння та постій-
ного користування. Однак, внаслі-
док змін до законодавства, оформ-
лення цих ділянок у власність та 
передача у спадщину були уне-
можливлені, що створило юридич-
ні проблеми для великої кількості 
фермерських господарств.

«Ухвалюючи цей законопроект, 
ми робимо рішучий крок до віднов-
лення соціальної справедливості і 
пропонуємо передати землю, яка бу-
ла ще у 90-ті роки отримана в постій-
не користування, фермерам або їх-
нім спадкоємцям у власність, – ска-
зав перший заступник Міністра агро-
політики та продовольства Максим 
Мартинюк. – Він на 100% узгодже-
ний з Асоціацією фермерів і приват-
них землевласників. Сподіваюсь, що 
парламент його також підтримає».

Законопроект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо передачі права влас-
ності фермерським господарствам 
на земельні ділянки, надані засно-
вникам таких господарств у постійне 
користування, довічне успадкування 
володіння створення та/або ведення 
фермерського господарства (селян-
ського/фермерського господарюван-
ня)» передбачає, що ділянки, надані 
засновнику фермерського господар-
ства у постійне користування або до-
вічне успадкування володіння, за зая-
вою засновника передаються у влас-
ність фермерського господарства.

Залежно від розташування ді-
лянки заява подається до місцево-
го управління Держгеокадастру або 
органу місцевого самоврядування. 
До заяви додається технічна доку-
ментація на ділянку, копії докумен-
тів, які підтверджують право влас-
ності, а в разі смерті початково-
го одержувача – документ, що під-
тверджує право успадкування.

Загальна площа земельних ді-
лянок, які можуть бути переда-
ні у власність фермерських госпо-
дарств, становить понад 543 508,9 
га. Це рішення – ще одна складова 
комплексного курсу на підтримку та 
розвиток фермерства в Україні.

ФЕРМЕРИ 
ТА ЇХНІ 

СПАДКОЄМЦІ 
МОЖУТЬ 

ОТРИМАТИ 
ЗЕМЛЮ У 

ВЛАСНІСТЬ

НОВА ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
Передбачена більш адресна підтримка тих, хто справді потребує

Проект «Сусіди 2» – це 
7-денний обмін молоддю, 

участь у якому візьмуть 30 моло-
дих людей від 16 до 24 років та 
2 молодіжних працівники. Про-
грама буде організована у формі  
«зустріч сусідів на кухні», які зна-
йомі багато років та мають спільні 
спогади та звичаї. Буде приділено 
увагу саме будуванню діалогу та 
порозуміння між представниками 
двох країн – через глибше пізнан-
ня та розуміння культур. Зустріч 
учасників почнеться, передусім, 

з пізнання культурних відміннос-
тей, які формувалися роками. Між-
культурний діалог будуватиметься 
на основі відкритості та толерант-
ності, молоді люди матимуть мож-
ливість подискутувати в контексті 
минулої історії та політичної ситу-
ації в Європі.

Результатом стане створення 
інструментів промоції та будівни-
цтва дружніх взаємин між молоди-
ми людьми наших країн у дусі між-
культурного діалогу на основах від-
критості та толерантності.

ПОЧИНАЄТЬСЯ ПРОЕКТ «СУСІДИ 2»
Розпочато реалізацію проекту «Сусіди 2», який є другою час-

тиною обміну, що був реалізований у 2017 році. В серпні гостей зу-
стрічатиме українська сторона. Проект реалізується спільно Він-
ницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування і 
Регіональним центром волонтеріату в місті Кельце (Польща). 

- Нова програма житлових суб-
сидій, що почала діяти з 1 травня 
2018 року, є, перш за все, соціаль-
но справедливою та більш адрес-
ною. Зміни направлені на те, щоб 
всі, хто справді потребує субсидії 
– її отримали. В результаті засто-
сування нових правил призначен-
ня субсидій жоден з тих, хто потре-
бує допомоги, не постраждає. Но-
ві правила призначення житлових 
субсидій не торкаються малозабез-
печених людей, пенсіонерів чи офі-
ційно зареєстрованих безробітних.

При цьому, якщо раніше субси-
дію перепризначали на новий пері-
од раз на рік у травні і окремо роз-
раховували її розмір на літній і зи-
мовий період, то тепер це відбу-
ватиметься двічі на рік – у травні і 
жовтні. Як і раніше, для більшості 
субсидіантів субсидії перепризна-
чатимуть автоматично, з урахуван-
ням доходів за попередні два квар-
тали.

- Хто не має права на отри-
мання субсидії?

- Якщо у власності сім’ї є авто-
мобіль, якому менше п’яти років з 
дати випуску, крім мопеда та авто, 
наданого органом соціального за-
хисту населення, субсидію не при-
значатимуть. Крім того, у деклара-
ції про доходи з’явиться нова гра-
фа «інші доходи», де свідомі гро-
мадяни своєї держави, зможуть де-
кларувати кошти, отримані, зокре-
ма, від здачі в оренду квартири.

Також з 1 травня 2018 р., якщо 
площа квартири перевищує 120 кв. 
метрів або будинку – 200 кв. м, крім 
дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей, власники або 
мешканці такого помешкання пови-
нні будуть оплачувати комунальні 
послуги в повному обсязі.

- Як змінився порядок нара-
хування субсидій для безробіт-
них, які не стоять на обліку в 
центрі зайнятості?

- Не є ні для кого секретом, що 
чимало українців працюють за кор-
доном, при цьому в Україні вважа-
ються безробітними. Гроші в сім’ю 
надходять, держава субсидію на-
дає, а інколи такі люди ще й до-

помогу з безробіття отримують в 
Україні.

Запропоновано два варіанти 
для безробітних, які не стоять на 
обліку в центрі зайнятості, – чесно 
декларувати свої доходи, отримані 
за кордоном та сплачувати страхо-
ві внески до Пенсійного фонду, або 
органи соцзахисту автоматично ра-
хуватимуть таким людям працез-
датного віку у дохід три прожиткові 
мінімуми – 5286 грн. (1762 грн.×3) 
– якщо вони хочуть користуватися 
соціальною допомогою. Також не-
обхідно буде сплатити єдиний соці-
альний внесок за три місяці у роз-
мірі, що не менший, ніж мінімаль-
ний – 2457,18 грн. (819,06 грн. ×3).

Якщо у складі домогосподар-
ства або у складі сім’ї члена до-
могосподарства є особи, що дося-
гли 18-річного віку станом на по-
чаток періоду, за який враховують-
ся доходи для призначення житло-
вої субсидії, в розрахунок сукупно-
го доходу такого домогосподарства 
включається середньомісячний до-
хід таких осіб у розмірі:

 половини одного прожитко-
вого мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб станом на кінець 
періоду, за який враховуються до-
ходи, – у разі, коли такі особи про-
тягом цього періоду перебували на 
строковій військовій службі;

 одного прожиткового міні-
муму, встановленого для працез-
датних осіб станом на кінець пері-
оду, за який враховуються доходи, 
– у разі, коли такі особи протягом 
цього періоду навчалися на денній 
формі у закладах середньої осві-
ти, професійно-технічних закладах, 
вишах або зареєстровані у служ-
бі зайнятості як такі, що шукають 
роботу, і в цей період навчалися в 
центрах профтехосвіти Державної 
служби зайнятості;

 одного прожиткового мініму-
му, встановленого для працездат-
них осіб станом на кінець періоду, 
за який враховуються доходи, – в 
окремих випадках за рішенням ко-
місії у разі, коли такі особи перебу-
вають у складних життєвих обста-
винах;

Суть нового порядку нарахування субсидій полягає в тому, щоб 
припинити надання несправедливих субсидій – тим, хто за своїм ре-
альним майновим станом цього не потребує. Згідно з новими пра-
вилами, процедура отримання субсидії та її продовження ускладню-
ється додатковими вимогами до оцінки фінансового та майнового 
стану конкретного домогосподарства. Більш детально про новації 
розповіла директор Депараменту соціальної та молодіжної політи-
ки Вінницької облдержадміністрації Наталя Заболотна.

 фактично отриманих особа-
ми доходів – коли такі особи протя-
гом цього періоду отримували хоча 
б один із таких видів доходу: пен-
сію, стипендію, допомогу при наро-
дженні (усиновленні) дитини, допо-
могу особам з інвалідністю з дитин-
ства та дітям з інвалідністю, допо-
могу з огляду за особами з інвалід-
ністю I і II групи внаслідок психічно-
го розладу, допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та особам 
з інвалідністю, тимчасову держав-
ну соціальну допомогу непрацюю-
чій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула пра-
ва на пенсійну виплату, допомогу з 
безробіття;

 фактично отриманих таки-
ми особами доходів – у разі, коли 
такі доходи протягом цього періо-
ду отримувала особа, яка станом 
на кінець такого періоду не досягла 
18-річного віку.

- Які нововведення є для вну-
трішньо переміщених осіб та для 
об’єднаних територіальних гро-
мад?

- Позитивні нововведення. Суб-
сидію ВПО можна буде оформи-
ти без договору оренди житла. До-
статньо буде подати в управлін-
ня соціального захисту населен-
ня лише заяву і декларацію, у якій 
зазначається склад домогосподар-
ства з урахуванням внутрішньо пе-
реміщених осіб. І на підставі акту 
обстеження матеріально-побуто-
вих умов буде призначено житло-
ву субсидію.

А об’єднаним територіальним 
громадам надано право прийма-
ти від громадян документи для 
оформлення субсидії для переда-
чі їх органам соціального захисту 
населення. Це аналогічно тому, як 
зараз відбувається у сільських і се-
лищних радах.

- Як, відповідно до нововве-
день, відбуватиметься нараху-
вання субсидій фермерам?

- Раніше при розрахунку розмі-
ру субсидії органи соцзахисту бра-
ли до уваги 100% доходів від зда-
чі молока селянами. Це заганяло 
сільський молочний бізнес в тінь, 
розвело чимало посередників, які 
скупляли молоко на чорному рин-
ку й перепродували його вже пере-
робним підприємствам. Тепер ор-
гани соцзахисту враховуватимуть 
лише 30% доходів від реалізації 
молока молокопереробникам – це 
сприятиме розвитку фермерства й 
належному утриманню худоби.

- Чи отримають споживачі по-
слуг переваги від економії елек-
троенергії та газу?

- Як і минулого року, під моне-
тизацію підпадають зекономле-
ні домогосподарствами 150 кіло-
ват електроенергії, якщо цей ре-

сурс використовується для опален-
ня, або 100 кубів газу. У грошовому 
еквіваленті це майже 700 гривень.

До 1 червня 2018 р. підприєм-
ства-виробники чи підприємства-
виконавці послуг з газо- та електро-
постачання в паперовому та елек-
тронному вигляді нададуть струк-
турному підрозділу з питань соці-
ального захисту списки енергоо-
щадних субсидіантів із зазначен-
ням суми невикористаної держав-
ної допомоги. Субсидіантам, які ве-
ли енергоефективне домогоспо-
дарство, для отримання коштів не-
обхідно буде до 1 вересня подати 
заяву у місцеве управління соцза-
хисту, на підставі якої здійснювати-
меться виплата грошової винагоро-
ди за енергоефективність. Інфор-
мацію про наявність економії кожен 
отримувач субсидії може відслідко-
вувати у своїй платіжці або шляхом 
звернення до постачальника газу 
чи електроенергії, якщо вони вико-
ристовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і 
вибір уповноваженої банківської 
установи, через які проводять-
ся виплати соціальних допомог та 
пенсій, або у відділеннях «Укрпо-
шти», має здійснюватися субсиді-
антом самостійно. На момент по-
дачі заяви рахунок в банку пови-
нен бути уже відкритим. При цьому 
у містах виплати здійснюватимуть 
виключно через банківські устано-
ви, а в сільській місцевості – через 
банки або пошту за вибором отри-
мувача.

- А коли розпочнеться моне-
тизація субсидій?

- Уряд зробив важливий крок на 
шляху до монетизації субсидій. Пе-
редбачається, що вже в наступно-
му опалювальному сезоні субси-
дії будуть видаватися живими гро-
шима, які в результаті ощадливого 
використання енергоресурсів мож-
на буде використати на свій розсуд.

Другий рік поспіль реалізується 
урядовий проект з монетизації час-
тини зекономлених субсидій, коли 
заощаджених взимку 100 кубів газу 
(а це 695,79 грн.), та 150 кВт елек-
троенергії (це 135 грн.) виплачу-
ються людям живими грошима.

З 1 січня 2018 р. запрацювала 
монетизація пільг і субсидій на рів-
ні надавачів комунальних послуг. 
Це було необхідною передумовою 
реалізації повномасштабної моне-
тизації для населення, у відповід-
ності до ст. 11 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги».

За підсумком опалювально-
го періоду 2017-2018 років 131,2 
тис. осіб виплачено невикориста-
ної частини житлової субсидії, яка 
підлягала монетизації, на суму 85,9 
млн. грн. (100%). 

Спілкувалась Анна БІЛА
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Участь у заході взяли за-
ступник голови обласної 
Ради Михайло Кременюк, 

директор Депатраменту освіти і на-
уки облдержадміністрації Володи-
мир Буняк, віце-консул Генераль-
ного консульства Республіки Поль-
ща у Вінниці Агнєшка Гуральська, 
керівник Секретаріату ВОАОМС  
Віктор Вікалюк, проректор з нау-
ково-педагогічної роботи та міжна-
родного співробітництва Вінницької 
академії неперервної освіти Олена  
Герасімова, член правління фун-
дації «FERSO» Ярослав Ващик, 
спеціаліст Департаменту промоції 
та міжнародного співробітництва 
Маршалківської управи Лодзин-
ського воєводства Міхал Пєтранек 
та представники Асоціації органів 
місцевого самоврядування.

- Проект виявився досить успіш-
ним та отримав масу позитивних 
відгуків від його учасників. Завдяки 
польській стороні, Вінницькій облас-
ній Асоціації органів місцевого са-
моврядування, департаменту осві-
ти ОДА нам вдалось реалізувати та-
кий масштабний та суспільно-корис-
ний проект. Адже він матиме значний 
позитивний результат не лише для 
Вінницької області, а й для розвитку 
демократичного суспільства країни. 
Молоді люди з навичками вислов-
лення своєї думки та вміннями за-
хищати інтереси – як свої, так і сус-
пільства –  є основою для соціальних 
змін. Сподіваюсь, що проект  матиме 
продовження і в наступному році, – 
сказав Михайло Кременюк, відкрива-

ДЕБАТНІ КЛУБИ: ФІНАЛ УНІКАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
На базі Вінницької академії неперервної освіти відбулася фінальна конференція в рамках спільного українсько-польського проекту «Школа молодих спікерів – дебатні 

клуби у Вінницькій області. Видання 2».

Асоціація об’єднує навколо себе 540 
місцевих рад, на теренах яких про-
живає 1 млн. 360 тис. жителів облас-
ті. Значну частину цих жителів стано-
вить саме молодь, яка через 5-10 ро-
ків буде формувати і будувати Украї-
ну. Одним з атрибутів для розбудови 
демократичної держави є саме полі-
тична культура. А ми сьогодні займа-
ємось тим, що вчимо молодь пра-
вильно висловлювати свою думку, 
аргументувати її та доводити слова-
ми, а не кулаками. Тому вважаю, що 
цей напрямок дуже важливий для 
нас і для майбутнього України, – за-
значив Віктор Вікалюк.

Керівник Секретаріату також до-
дав, що завдяки успішній реаліза-
ції проекту 2017-го та 2018-го років 
54 педагоги-учасники стали тренера-
ми, які вже знають, як організовува-
ти учнів, створювати дебатні клуби та 
вести дискусії. Вони розповсюджува-
тимуть свій досвід на теренах Віннич-
чини та відповідатимуть за діяльність 
дебатних клубів у своїх районах.

Віце-консул Генконсульства Рес-
публіки Польща у Вінниці Агнєшка Гу-
ральська подякувала організаторам 
проекту за його  успішну реалізацію.

- Важливо, щоб молоді лю-
ди спілкувалися між собою, вчили-
ся взаємодіяти та комунікувати. Та-
кі проекти, як «Школа молодих спіке-
рів…», формують громадянське сус-
пільство, яке потрібне для того, щоб 
будувати дружні і зрілі політичні від-

носини між країнами, – переконана 
пані віце-консул.

Про результати реалізації мину-
лорічного проекту розповіли освітя-
ни Наталя Фасоля та Олекснандр 
Бабкін, а діяльність новостворених 
дебатних клубів презентували вчи-
тель англійської мови, педагог-орга-
нізатор П’ятківської загальноосвітної 
школи (Бершадський район) Аліна 
Янчук і вчитель історії та правознав-
ства СЗШ № 9 міста Козятин Олек-
сандр Тітарчук.

Після офіційної частини учасники 
конференції перейшли до підготовки 
та провели дебати. Частину фіналь-

них дебатів було перенесено безпо-
середньо до шкіл, які брали участь 
в проекті (ЗОШ Тиврівського, Неми-
рівського, Літинського та Вінницько-
го районів). Робота учнівських де-
батних клубів зафіксована на відео 
та згодом буде доступна для загалу 
і слугуватиме ознайомчим матеріа-
лом для інших вчителів, які планують 
створювати дебатні клуби.

На завершення всі, хто брав 
участь у проекті «Школа молодих спі-
керів – дебатні клуби у Вінницькій об-
ласті», отримали сертифікати учасни-
ка та подарунки від польських колег.

Враження учнів – учасників де-
батів:

- Мені сподобалось висловлю-
вати свою думку, намагатись пере-
конати своїх опонентів у її правиль-
ності. Я була другим спікером, і моє 

завдання було переконати гляда-
чів та колег по дебатах у своїй те-
зі. Думаю, мені вдалось досягти по-
ставленої мети та гідно її відстоя-
ти під час жвавої дискусії. Найваж-
ливіше у дебатах те, що завжди і у 
будь-яких суперечках можна знайти 
золоту середину. Дебати допомага-
ють не лише із висловленням влас-
ної точки зору, а й об’єднують колек-
тив та вчителів з учнями, – ділиться 
враженнями учасниця дебатів Окса-
на Серветник.

- Участь у дебатах – це новий до-
свід для мене, це можливість показа-
ти себе та зрозуміти, на що, власне, 

здатен. У дебатах мені подобаєть-
ся все – підготовка, тремтіння перед 
виступом, сама дискусія та її резуль-
тати. За чи проти – це залежить від 
тези. На сьогоднішніх дебатах ме-
ні сподобалось бути спікером проти, 
тому що для мене це можливість по-
глянути на ситуацію з іншого ракурсу, 
знайти те, чого раніше я не помічала, 
– розповідає Богдана Павлюк.

- Особисто мені в дебатах най-
більше подобається та частина, коли 
виникають дискусії, коли в глядачів і 
спікері виникають питання, коментарі 
та якісь провокативні уточнення. Най-
головніше в такі моменти – втримати 
свою позицію за допомогою правиль-
них аргументів та змогти переконати 
опонентів у правильності своєї тези, – 
говорить Богдана Дзюбенко.

Вікторія САНЬКОВА

Терміни:
Фотоконкурс розпочинається 14 травня 2018 р. і закінчу-

ється 15 липня 2018 р. о 23:59:00.
Категорії:
 Історія та архітектура: міський дизайн, міські пейзажі 

та історичні пам’ятки.
 Культура та громада: люди, гастрономія, мистецтво, 

музика, місцеві заходи (фестивалі, традиції).

 Природа та рекреаційні зони: ландшафт, дика приро-
да, парки та рекреаційні зони.

Кожен учасник може подати до трьох фотографій на одну 
категорію, загальною кількістю до 9 фотографій.

Призи
Переможці будуть обрані орієнтовно 24 липня 2018 ро-

ку і повідомлені електронною поштою. Переможець у кожній 
категорії отримає грошову винагороду та книгу-фотоальбом, 

що стане результатом цього конкурсу.
За інформацією про спосіб участі, терміни та критерії фо-

токонкурсу звертайтесь до завідувача Центру промоції та зо-
внішніх зв’язків Аліни Саволюк за тел.: +38-093-798-40-29 
або на e-mail: centr-promo@ukr.net.

Також детальніше про конкурс можна дізнатися на сайті 
Асоціації (http://sg.vn.ua).

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ОБЛАСНОМУ 
ФОТОКОНКУРСІ «CAPTURE AND SHARE»!

Минулого року Секретаріат ВОАОМС 
провів низку семінарів щодо ство-

рення таких центрів у громадах області. Ре-
зультатом стала активна участь громад у 
цьогорічному 15-му обласному Конкурсі про-
ектів розвитку територіальних громад, у різ-
номанітних міжнародних грантових програ-
мах та конкурсах. Проте Ресурсно-інформа-
ційні центри – це не лише залучення інвести-
цій та грантова діяльність, це й промоція гро-
мади, розвиток її соціальної сфери та ство-
рення власного «обличчя» і торгової марки.

- Такі Центри мають виступити тим ло-
комотивом, за яким підтягуватиметься роз-
виток, успіх і процвітання громади. Сьогод-

ні важко уявити розвиток громади без актив-
ної участі мешканців та їхнього бачення май-
бутнього власної землі. Тому перше, над чим 
працюватиме Центр – це згуртування грома-
ди, залучення всіх верств населення, пред-
ставників установ, організацій та бізнесових 
структур до процесу управління та діалогу з 
органами місцевої влади; вироблення про-
зорих та ефективних механізмів планування 
на місцевому рівні, залучення громадян до 
управління та наповнення місцевих бюдже-
тів, – розповідає перший заступник керівни-
ка Секретаріату ВОАОМС Володимир Репей.

Одним з важливих напрямків діяльнос-
ті РІЦ має стати активізація грантової діяль-

ності громади, що дасть можливість залучи-
ти в її економіку додаткові кошти різного рів-
ня, а головне – створити інвестиційно при-
вабливе середовище, яке буде сприяти вхо-
дженню в регіон потужних інвесторів, даю-
чи реальну перспективу досягнення євро-
пейського рівня життя. Крім того, громадам 
важливо бути активними й у інформаційно-
му просторі, адже промоційна діяльність та 
успішний брендинг є однією з обов’язкових 
умов прогресивного розвитку громади.

- Секретаріат ВОАОМС розробив мето-
дичний посібник з рекомендаціями щодо 
створення Ресурсно-інформаційних цен-
трів. Також провели семінар в онлайн-ре-

жимі на цю тему. Матеріали, розробле-
ні Асоціацією, розраховані, в першу чергу, 
на керівників та працівників органів місце-
вого самоврядування територіальних гро-
мад, які вже об’єдналися або лише розпо-
чали відповідні процедури. Але всі, заці-
кавлені у створенні Ресурсно-інформацій-
них центрів, можуть отримати відповідні 
консультації та рекомендаційні матеріали, 
звернувшись до Секретаріату ВОАОМС, –  
зазначив Володимир Репей.

Отже, створення та активна діяльність 
такої структури як Ресурсно-інформаційний 
центр у громаді стане каталізатором її ста-
лого розвитку та процвітання.

РОЗВИТКУ ГРОМАД ДОПОМОЖУТЬ РЕСУРСНО-
ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Метою конкурсу є відзначення та популяризації краси Вінницької області (її архітектури, природи, культури та традицій). Кінцевим результатом конкурсу стане 
створення книги-фотоальбому та його поширення.

Зробити громаду впізнаваною, популяризувати пам’ятки архітектури та визначні місця, розробити власний туристичний бренд та покращити матеріально-техніч-
не забезпечення можна завдяки грантовій діяльності та залученню інвестицій. Допомогти з цим можуть Ресурсно-інформаційні центри, над створенням яких наразі ак-
тивно працює Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування.

ючи фінальну конференцію.
Керівник Департаменту освіти 

і науки ОДА Володимир Буняк за-
значив, що подібні проекти є вкрай 
важливими для нашого сьогодення. 
Адже фони формують свідому мо-
лодь, яка в подальшому стане руші-
єм змін у державі.

Керівник Секретаріату Асоціації 
Віктор Вікалюк привітав польську де-
легацію та учасників проекту з його 
успішним завершенням. Він заува-
жив, що «Школа молодих спікерів» є 
чи не єдиним таким проектом, що ре-
алізовується на теренах України.

- Мене часто запитують, який 
стосунок ВОАОМС має до питань 
освіти. А відповідь проста: сьогодні 
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ДОПОМОГА ЗА 15 ХВИЛИН
Центр безпеки – новий та ком-

фортний: окремо є кімнати дільнич-
ного, куди можуть приходити місце-
ві мешканці зі зверненнями, кімна-
ти для прийому їжі, душова тощо. 

Пожежна машина не нова, од-
нак перед тим, як передати у Центр 
безпеки, цю автівку відремонтува-
ли та вдосконалили. Придбано не-
обхідне обмундирування, запчас-
тини, меблі та інвентар, зроблено 

ЖДАНІВСЬКА ГРОМАДА  
ПОЖИНАЄ ПЕРШІ ПЛОДИ ОБ’ЄДНАННЯ

Ось уже більше двох ро-
ків живе самостійним життям 
об’єднана територіальна гро-
мада на Хмільниччині – Жданів-
ська. До її складу увійшли дві 
сільські ради, 5 населених пунк-
тів: села Жданівка, Качанів-
ка, Семки, Дібрівка та Ольгине. 
Особливістю цієї громади є те, 
що тут вже майже рік функціо-
нує перший на Вінниччині Центр 
безпеки громадян, який поєднав 
у собі пожежно-рятувальну час-
тину, поліцію, а в майбутньому 
– і медичну службу.

ШКОЛА З ІТ-МАЙБУТНІМ 
Жданівська школа має на-

мір стати опорним навчальним за-
кладом. Вона розрахована на 800 
учнів, зараз тут навчається близько 
150, працює 24 педагоги. Новітній 
підхід до викладання, креативна 
подача шкільного матеріалу, індиві-
дуальна робота з кожним учнем та 
позакласні гуртки приємно виділя-
ють школу з-поміж інших.

Про це свідчить і матеріаль-
но-технічна база закладу, яка по-
вністю відповідає вимогам про-
грами «Нова українська школа». 
Всі навчальні кабінети мають до-
ступ до Інтернету, оснащені муль-
тимедійними системами, смарт-
телевізорами, комп’ютерами, но-
утбуками та проекторами. Висо-
кі результати успішності учнів де-
монструють і показники ЗНО. За 
його підсумками Жданівська шко-

ла посіла ІІ місце в районі, посту-
пившись гімназії міста Хмільник.

Та родзинкою цього навчально-
го закладу є факультатив з програ-
мування. Завдяки співпраці з агро-
холдингом «Астарта Київ» у школі 
є курси програмування та вивчен-
ня ІТ-технологій. Наразі працює дві 
групи – дитяча і доросла.

- Програмування та ІТ-
технології викладаються факульта-
тивно щоп’ятниці після занять. Ді-
ти вже навчились писати програми, 
за допомогою яких створюються 
комп’ютерні ігри, – розповідає вчи-
телька інформатики Жданівської 
школи Валентина Ткачук. – Програ-
ма вчить дітей математично та ло-
гічно мислити, це допомагає учням 
краще орієнтуватись в інших пред-
метах. Наприкінці курсу діти захи-
щають проект на вибір, а найуспіш-
ніші продовжують далі вчитись про-
грамуванню.

Навчання програмуванню від-
бувається у вигляді гри. Окрім ди-
тячої, є старша група, в якій вчать-
ся жителі ОТГ (з сіл Війтівці, Кача-
нівка та Семенівка) віком від 20 до 
50 років. Їх програми розраховані 
на ознайомлення з персональним 
комп’ютером.

ЦНАП НАБЛИЖАЄ ПОСЛУГИ
Центр надання адміністративних 

послуг відкрито у селі Качанівка зо-
всім нещодавно, та мешканці вже оці-
нили його переваги і активно корис-
туються послугами, які надає ЦНАП. 
Розмістили його в будівлі, де раніше 
була Качанівська сільрада. Тут же ка-
бінет старости. ЦНАП розташований 
у центрі ОТГ, до нього зручно дістава-
тися з будь-якого кінця громади. По-
слугами «прозорого офісу» можуть 
скористатися не лише жителі навко-
лишніх сіл, а й усієї області.

Як зазначає керівник Центру 
Вадим Чулаєвський, люди вже не 
мусять їхати у райцентр з докумен-
тами, аби вирішувати свої питання. 
Заяви працівники ЦНАПу прийма-
ють у Качанівці, а опрацьовують у 
районі. Окрім того, тут рідко можна 
побачити чергу, бо два реєстратори 
працюють швидко та якісно.

До речі, Жданівська громада цьо-
го року стала переможцем програми 
«U-LEAD» щодо осучаснення робо-
ти ЦНАПу. Практична реалізація про-
екту розпочнеться восени цього року.

ТУРБОТА ПРО КОЖНОГО ЖИТЕЛЯ
Не забувають у Жданівці й про 

незахищені верстви населення. 
Так, керівництво громади уклало 
Меморандум про соціальне парт-
нерство з агрохолдингом «Астарта 
Київ» та ТОВ «Хмільницьке». За-
вдяки цій співпраці в громаді поліп-
шили матеріально-технічний стан 
загальноосвітніх та дошкільних на-
вчальних закладів, влаштували 
низку спільних заходів, свят та ак-
цій. У громаді запроваджена і со-
ціальна програма «Турбота», яка 
спрямовує кошти з бюджету ОТГ 
на підтримку малозабезпечених сі-
мей та мешканців, які потрапили у 
складні життєві обставини.

У керівництва громади ще бага-
то планів та непідкорених вершин – 
створення власного бренду, напи-
сання та втілення Стратегії розви-
тку громади. Станіслава Ядвіжина 
каже, що об’єднання дало нове жит-
тя селам, які занепадали. І показни-
ком того, що громада активно роз-
вивається та має майбутнє, є потре-
ба розширювати дитячі садочки.

- З об’єднанням громади ми, в 
першу чергу, відчули покращення в 
життєдіяльності нашого села, – каже 
голова ОГТ. – Це стосується всіх ас-
пектів життя – як благоустрою, так і 
розвитку медицини, освіти, спорту та 
іншого. Тож раджу всім, хто тільки ду-
має про об’єднання, підійти до цього 
питання виважено, але не боятись. 
Беріть на себе відповідальність за 
свою землю, за свої населені пункти. 
Вам тут жити і вашим дітям. Будьте 
впевнені у своїх силах, адже тільки 
разом, спільно, згуртовано ми може-
мо зробити наше життя кращим.

Вікторія ЧУГУНКІНА

благоустрій. Крім того, коштом міс-
цевого бюджету проведено відпо-
відне навчання працівників части-
ни. Обійшовся Центр у два з поло-
виною мільйони гривень – їх зна-
йшли у бюджеті Жданівської ОТГ.

Голова об’єднаної громади  
Станіслава Ядвіжина каже, що не-
обхідність створення Центру безпе-
ки виникла ще до об’єднання. На-
селений пункт віддалений від рай-
центру, дорожнє покриття, м’яко ка-
жучи, потребує покращення. В ра-
зі чого на рятувальну машину до-
велось би чекати бозна-скільки. То-
му такий Центр – необхідність для 
жителів громади. Роботу над йо-
го створенням почали ще до утво-
рення ОТГ, а коли вже об’єдналися 
– відразу ж почали створювати по-
жежну команду.

- В нашій громаді гостро поста-
ло питання безпеки громадян. Лю-
ди самі ініціювали створення по-
жежної бригади. Коли громада ста-
ла об’єднаною, ми активно почали 
роботу в цьому напрямку. Трудно-
щі виникли з тим, що рік тому ще 
не було методики створення Цент-
рів безпеки. Ми були, як то кажуть, 
першопрохідцями. Тепер до нас 
приїздять переймати досвід з усієї 
України, – розказує голова ОТГ.

Наразі в штаті Центру працює 
11 осіб – 9 рятувальників та два 
дільничних інспектори. Найближ-
чим часом планується доєднати 
до структури медичну службу. Та-
кож у планах створити єдиний дис-
петчерський пункт з одним номе-
ром, який буде координувати робо-
ту Центру. 

Жданівський Центр безпеки об-
слуговує не лише територію грома-
ди. Укладено договори з сусідніми 
сільськими радами. А пожежна вар-
та чергує цілодобово.

- Виїжджаємо на виклики по 
всьому району. Навіть за 60 км до-
водилось виїжджати, у Курилівку, 

коли там горіла школа, – каже Во-
лодимир Ус, керівник Жданівського 
Центру безпеки. – Нині ж маємо до-
говори про співробітництво з сусід-
німи громадами, обслуговуємо і їх 
територію. За минулий рік ми здій-
снили 11 виїздів, а з січня цього ро-
ку вже було 12 виїздів на місця над-
звичайних ситуацій. Це і пожежі, і 
аварії, й інші екстрені ситуації.

ІНФРАСТРУКТУРА ТА  
БЛАГОУСТРІЙ ПОЛІПШИЛИСЬ

Завдяки об’єднанню громада 
змогла отримати державну суб-
венцію та спрямувати ці кошти на 
розвиток інфраструктури. Наразі в 
ОТГ відновлюють наявне та вла-
штовують нове вуличне освітлен-
ня. Зокрема, в селі Качанівка Жда-
нівської ОТГ цьогоріч освітлено ву-
лиці Шевченка, Комарова, Кошо-
вого. Загальна протяжність ліній 
вуличного освітлення склала 2600 
м, встановлено 36 нових енергое-
фективних ліхтарів. Роботи здій-
снюють за кошти бюджету грома-
ди, на що вже використано близь-
ко 200 тис. грн.

Про чистоту ОТГ та її благоу-

стрій турбується КП «Війтівецький 
господар». Завдяки отриманій від 
держави субвенції на розвиток інф-
раструктури громади підприємству 
вдалось обзавестись новою техні-
кою: трактором, причепом, наван-
тажувачем, маніпулятором, газоно-
косилками та бензопилами. А від-
недавна тут запроваджено і роз-
дільний збір сміття, цьому вчать 
ще зі школи, де також встановле-
но спеціальні контейнери. Нара-
зі в громаді створено 7 контейнер-
них майданчиків, де здійснюється 
сортування сміття на три фракції – 
скло, пластик та органічні відходи.

- Мешканці свідомо підійшли до 
запровадження роздільного збору 
відходів та почали сортувати плас-
тик, скло і органіку. Вторинну сирови-
ну здаємо приватній компанії, а орга-
ніку складуємо на сміттєвому поліго-
ні. Кошти від вторсировини йдуть на 

потреби комунального підприємства, 
– розповідає керівник КП «Війтівець-
кий господар» Віталій Мартинюк.

За його словами, роботи в ОТГ 
стільки, що довелось розширити 
штат з двох до 18 працівників. Крім 
вивозу сміття, підприємство займа-
ється обрізкою дерев, розчищен-
ням території, облаштуванням ву-
лиць і кладовищ, надаються меш-
канцям громади й ритуальні та ін-
дивідуальні послуги.


