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Найбільше свято
держави – День 

Незалежності
У 1991 році фактично 

відбулося відновлення укра-
їнської державності, за яку 
українці змагалися протя-
гом багатьох століть. І вже 
27-й рік Україна живе за но-
вітньою історією. Маємо свя-
то, наповнене духом патріо-
тизму та гордості за свою 
націю, день єднання україн-
ського народу, який віками 
зберігав самобутність та не-
зламний дух.

Останні чотири роки на-
ша Незалежність наповнена іншим сенсом. Схід України зра-
нений зброєю ворога, який ще вчора називав себе братом. 
Схиляю голову перед усіма Героями, які поклали свої життя 
за Україну. Вічна пам’ять вам, честь і слава! Дякую всім вої-
нам та волонтерам, які щодня незламно стоять в обороні на-
шої державності та спокою.

Ми – Нація Нескорених, і ми повинні позбутися бага-
тьох ілюзій, почати правильно дивитися на Україну і на-
шу позицію у світі, аби ухвалювати правильні рішення. 
Ми маємо усвідомити, що житимемо в такій країні, яку 
самі збудуємо.

Кожен із нас своєю повсякденною працею примножуймо 
добробут та процвітання нашої держави. Створюймо щасли-
ві сім’ї, в дусі патріотизму виховуймо наших дітей, поважай-
мо наших батьків та відкриваймо свої серця добру!

Нехай живе Україна – сильна та самобутня!
Українці, вінничани, з Днем Незалежності та Днем укра-

їнського прапора!
З повагою 

голова Вінницької обласної Ради 
Анатолій ОЛІЙНИК

24 серпня 
Україна  

відзначає  
27-му річницю 
Незалежності!

Ця дата втілила в 
собі давнє прагнен-
ня нашого народу до 
свободи і самовизна-
чення. Незалежність 
стала новою точкою 
відліку в житті кожно-
го українця і могутнім 
стимулом для плідної, 
натхненної праці зара-
ди миру й добробуту.

З того часу, як над 
країною офіційно було 

піднято синьо-жовтий прапор, ми пережили кризи та підйо-
ми, втрати й здобутки. Сьогодні Україна переживає нелег-
кі часи, але, всупереч перешкодам, впевнено заявляє про 
себе на світовій арені, демонструє готовність до перетво-
рень, до міжнародної інтеграції, до покращення рівня життя 
свого народу. І навіть у настільки нелегкий період наш на-
род, завдяки працьовитості та цілеспрямованості, робить 
гідний внесок у розвиток нашої Вінниччини та всієї Украї-
ни. День Незалежності України для нас є святом єднання, 
переоцінки наших ідеалів і орієнтирів розвитку державнос-
ті та зміцнення стабільності.

Від усієї душі бажаю кожному міцного здоров’я, 
щастя, добра, достатку, миру, наполегливості і перемог 
у вирішенні життєво важливих проблем нашого краю 
і подальших успіхів у всіх справах і починаннях в ім’я 
процвітання незалежної України.

З повагою
голова обласної державної адміністрації

Валерій КОРОВІЙ

З Днем  
Незалежності 

України!
Шановні жителі  

Вінниччини!
Сердечно вітаю вас 

із національним свя-
том нашої державнос-
ті – Днем Незалежності 
України!

Ця визначна да-
та започаткувала нову 
епоху в житті нашої кра-
їни, законодавчо закрі-
пила вікові прагнення 
народу до національно-
го відродження, духов-
ної свободи та еконо-
мічного зростання.

Зараз перед нашим суспільством постали виклики, 
які перевіряють на міцність прагнення українського на-
роду до самостійності та незалежності. Україна пере-
живає найважчі дні своєї історії в протистоянні з сила-
ми, що посягають на суверенітет держави. В цей час 
саме і викарбовується усвідомлення народу, що тіль-
ки в єдиній незалежній і суверенній країні є майбутнє 
української нації.

Від усієї душі зичимо вам міцного здоров’я, щас-
тя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших 
успіхів в усіх справах заради процвітання незалеж-
ної України.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу дер-
жаву, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша 
плідна праця буде надійною запорукою щасливого май-
бутнього.

З повагою
керівник Секретаріату ВОАОМС

Віктор ВІКАЛЮК

У червні під час спільно-
го виїзного семінару ке-
рівників органів місце-

вого самоврядування Вінницької 
та Хмельницької областей відбу-
лось підписання меморандумів про 
співпрацю між ОТГ Хмельницької 
та Вінницької областей – між Во-
лочиською міською та Іллінецькою 
міською ОТГ, Меджибізькою се-
лищною і Тростянецькою селищ-
ною ОТГ, Староушицькою селищ-
ною і Краснопільською сільською 
ОТГ, Крупецькою сільською і Рай-
городською сільською ОТГ, Вовко-
винецькою селищною і Росошан-
ською сільською ОТГ, Смотриць-
кою селищною і Ситковецькою се-
лищною ОТГ, Солобковецькою 
сільською і Студенянською сіль-
ською ОТГ, Жванецькою сільською 
і Шляхівською сільською ОТГ, Ко-

либаївською сільською і Якуши-
нецькою сільською ОТГ. Крім того, 
Меморандум про співробітництво 
уклали керівники двох обласних 
рад – Хмельницької та Вінницької.

Основними напрямами спів-
праці підписантів є координація дій, 
спрямованих на зростання соціаль-
но-економічного потенціалу гро-
мад; влаштування спільних захо-
дів (конференцій, симпозіумів, се-
мінарів, виставок), зокрема міжна-
родних; обмін досвідом успішного 
виконання повноважень органами 
місцевого самоврядування та роз-
витку територіальних громад; моні-
торинг проектів і програм, що реа-
лізуються в регіонах, з метою спіль-
ної участі; ініціювання та розробка 
спільних проектів, програм та захо-
дів для підвищення соціально-еко-
номічного розвитку громад; органі-

ВІННИЧЧИНА І ХМЕЛЬНИЧЧИНА СПІВПРАЦЮВАТИМУТЬ 
НА РІВНІ РЕГІОНІВ ТА ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування налагоджує міжрегіональне партнерство на рівні територіальних громад області та громад інших 
областей України з метою розвитку та поглиблення двостороннього співробітництва. Першим результатом роботи в цьому напрямку стало налагодження співпраці 
Вінницької і Хмельницької областей та їхніх ОТГ.

них програм, курсів, проектів для 
представників громад; організація 
навчальних візитів та сприяння на-
вчанню спеціалістів сторін; обмін 
документами, дослідженнями, ви-
даннями тощо.

– Співпраця ОТГ Вінниччини та 
Хмельниччини – це результат ро-
боти Асоціації в напрямку налаго-
дження міжрегіонального партнер-
ства. Така ж співпраця планується 
з Івано-Франківською та Житомир-
ською областями. Таким чином, всі 
громади нашої області матимуть 
партнерів з сусідніх регіонів, що 
дасть можливість розвивати друж-
ні стосунки та обмінюватись досві-
дом і знаннями щодо впроваджен-
ня ключових державних реформ, 
– зазначив керівник Секретаріату 
ВОАОМС Віктор Вікалюк.

Вікторія САНЬКОВА

зація заходів із залученням фахів-
ців сторін-підписантів та інозем-

них партнерів; розробка та впрова-
дження навчальних та інформацій-

Валерій КОРОВІЙ: «МИ НА ПОЧАТКУ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ,
ЯКИЙ ПОВИННА ПРОЙТИ УКРАЇНА, ЩОБ СТАТИ МОДЕРНОВОЮ, 

ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ»
Останніми роками найбільше державне свято – День Незалежності – для мільйонів українців стало особливим: із осмисленим 

змістом, сучасним наповненням і великими очікуваннями. Після більш ніж двох десятиліть безвекторних політичних коливань і пошуку 
власного шляху сьогодні Україна  наздоганяє згаяне, повністю перезавантажуючи управлінську систему, економічний устрій та підходи 
до формування гуманітарної політики.

Як трансформується дер-
жава, які зміни відбува-
ються на регіональному 

рівні і з чим входить Вінниччина у 
новий рік української незалежності 
– у нашій розмові з головою облас-
ної державної адміністрації Валері-
єм Коровієм.

- Валерію Вікторовичу, у цьому 
році відзначаємо вже 27-у річницю 
незалежності України. Що особис-
то для вас означає це свято?

- Для мене, як і, переконаний, 
для кожної людини, яка любить 

власну землю, любить українську 
мову, щиро вірить в майбутнє сво-
єї держави, – це свято великої гор-
дості, усвідомлення власної при-
четності до долі країни і велико-
го прагнення зробити все для то-
го, щоби в майбутньому наші діти 
і онуки пишались нами.

- Як за цей період змінилася 
Вінницька область?

- Вінниччина пройшла дуже 
складний процес трансформації 
та оновлення. Область дуже бага-
то втратила в 90-ті роки, коли гру-

па чинників вкрай негативно впли-
вала на подолання кризових явищ. 
Це, по-перше, рудименти команд-
но-адміністративного управління, 
які перейшли з партійної системи 
і сильно гальмували процес транс-
формації економіки та соціальної 
сфери. А по-друге – відсутність єд-
ності і культури політичної бороть-
би, які ще більше посилили наяв-
ні кризові явища. Тільки на початку 
2000-х років стали помітними перші 
процеси економічного відродження 
та з’явились перші точки економіч-

ного зростання.
З надзвичайно великими викли-

ками ми зіштовхнулися на початку 
2014-го. Війна на Сході, погіршення 
криміногенної ситуації та фінансова 
криза наріжним каменем пройшли-
ся по всьому комплексу проблем, 
накопичених за попередні роки. 

Завдяки Уряду Володими-
ра Гройсмана, як і решта регіонів 
України, область ввійшла в рефор-
му децентралізації. Але що ми ма-
ли до цього? 

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

Посилення глибоких структур-
них диспропорцій на фоні зростаю-
чого популізму та небажання полі-
тичних еліт робити реальні кроки з 
вирішення назрілих проблем.

Лиш декілька цифр. З 1991-
го по 2014 рік населення Вінниць-
кої області скоротилося з 1 млн. 
900 тисяч до 1 млн. 600 тис. осіб, 
причому зменшення в абсолют-
ному вимірі відбулося за рахунок 
сільського населення. Кількість ді-
тей шкільного віку скоротилася із 
240 тисяч до 160 тисяч. Це при то-
му, що чинна бюджетна сфера аб-
солютно не була адаптована до но-
вих умов, це, відповідно, зумовило 
вкрай неефективний рівень надан-
ня бюджетних послуг.

Ми також зіткнулися з необхід-
ністю докорінної трансформації 
економічного устрою, пошуку нових 
ринків збуту аграрної продукції, за-
лучення інвестицій в переробну га-
лузь.  І сьогодні можемо ствердно 
говорити: за останні чотири роки 
ми пройшли такий шлях, результа-
ти якого значно перевищують все, 
що було зроблено упродовж попе-
редніх 23 років. 

Аграрний бізнес з депресивного 
став найбільш динамічним факто-
ром економічного зростання в ре-
гіоні. Завдяки політиці Уряду гос-
подарники отримали реальні мож-
ливості експорту продукції. В об-
ласть залучено цілу низку потуж-
них інвестиційних ресурсів, поча-
ли відбуватися кардинальні зміни 
на ринку праці, а посилення кон-
куренції, у свою чергу, істотно під-
вищило рівень реальної заробіт-
ної плати. Внаслідок бюджетної де-
централізації доходи місцевих бю-
джетів протягом 3 років зросли з 3 
до 9 млрд. гривень по загальному 
фонду. Бюджети розвитку за цей 
період збільшились із 400 млн. до 
2,1 млрд. грн. Розпочався реаль-
ний процес реформування первин-
ної ланки галузі охорони здоров’я, 
стартувала реформа української 
школи. 

Ми пройшли важкий шлях. Все 
дуже непросто, і попереду багато 
викликів. Але ми рухаємося впе-
ред, бачимо позитивні результати 
цього руху і з оптимізмом дивимо-
ся в завтрашній день.

- Останніми роками область 
демонструє одні з кращих ре-
зультатів економічного розвитку 
за низкою показників. Як вдаєть-
ся утримувати високу планку? 
Які нові проекти побачимо в дії 
найближчим часом?

- Для мене принципово важ-
ливими є минулорічні рейтинги 
USАID, згідно з якими Вінницьку об-
ласть визнано лідером в Україні за 
рівнем ділової активності. А все ду-
же просто: основне завдання вла-
ди, зокрема й регіональної, в умо-
вах ринкової системи господарю-
вання – формувати сприятливе се-
редовище для бізнесу, інтелігенції, 
креативної економіки, творчої елі-
ти. І саме це є першопричиною то-
го, чому Вінницька область сьогод-
ні позитивно відрізняється від ін-
ших територій України.

Ми виходимо з тієї позиції, що в 
умовах нового економічного устрою 
необхідно формувати ефектив-
не конкурентне середовище. Тіль-
ки це буде створювати передумо-
ви для успішного господарювання, 
якості надання послуг, виплати ви-
соких заробітних плат та залучення 
інвестицій. Дуже важливо, щоб біз-
нес це бачив і відчував, тоді він бу-
де й інвестувати в реалізацію про-
ектів.

Уже найближчим часом, на по-
чатку вересня, у Вінниці офіційно 
відкриється одне з найбільших під-
приємств у Європі з виробництва 
холодильного обладнання компа-
нії «UBC-group». Повна реалізація 
проекту дасть можливість створити 
2,5 тисячі нових робочих місць.

До кінця поточного року на ви-
робничих потужностях колишньо-
го «45-го заводу» ще майже тися-
чу нових робочих місць додатко-
во створить компанія «Delphi». В 
Тульчинському районі розпочне ро-
боту найбільший біогазовий комп-
лекс сумарною потужністю до 10 
МВт. Спільно з Вінницькою місь-
кою радою обласна державна ад-
міністрація підписала меморандум 
з компанією «HEAD» щодо будівни-
цтва суперсучасного заводу з ви-
робництва спортивного інвентарю. 
Крім того, сьогодні ми завершуємо 
декілька перемовин щодо впрова-
дження нових інвестиційних проек-
тів, які будуть закладати підвалини 
подальшого економічного розвитку 
окремих територій Вінницької об-

Валерій КОРОВІЙ: «МИ НА ПОЧАТКУ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ,
ЯКИЙ ПОВИННА ПРОЙТИ УКРАЇНА, ЩОБ СТАТИ МОДЕРНОВОЮ, 

ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ»
малокомплектних шкіл та виплати 
учителям заробітних плат, тоді як 
саме освітні заклади та педагогіч-
ний колектив мають слугувати зна-
ряддям для надання якісної, конку-
рентної освіти.

На сьогодні ми маємо справу 
з різким погіршенням якості осві-
тянських послуг, особливо в сіль-
ській місцевості. А відтак наші діти, 
які проживають у селі, менш кон-
курентні – як при вступі у вищі на-
вчальні заклади, так і в подальшо-
му дорослому житті.

Перший етап реформи спрямо-
ваний на початкову школу. В нас є 
1079 перших класів, і завдання, яке 
стоїть перед місцевими органами 
державної виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування, – 

зробити все належне, щоб ці класи 
між собою не відрізнялися: чи то у 
Вінниці, Шаргороді, Капустянах, чи 
в невеликому селі в Піщанському 
районі. З цією метою ми спрямува-
ли 45 млн. гривень державної дота-
ції на створення належних типових 
умов у навчальних аудиторіях, 17 
млн. гривень – на навчання понад 
1,5 тисячі вчителів перших класів. 

Наступний етап буде торкатись 
проблематики формування опо-
рних шкіл, підвищення якості на-
вчання та підготовки випускників 
до зовнішнього незалежного оціню-
вання.

- Якщо освітяни лише готу-
ються до змін, то в системі охо-
рони здоров’я реформа уже в дії. 
Чи можемо говорити про перші 
результати, «перші ластівки» ці-
єї реформи? Яка загалом ситуа-
ція в області?

- Ми переживаємо найбільш 
відповідальний період реформу-
вання галузі охорони здоров’я з по-
чатку 90-х років. Мова йде сьогодні 
про реформування первинної лан-
ки, і базовим елементом реформи є 
зміна філософії і напрямків фінан-
сування: перехід від принципу «фі-
нансуємо заклад» до «гроші ходять 
за людиною».

У цьому напрямку ми провели 
колосальну роботу. І я з великим 
захопленням бачу сьогодні ці змі-
ни. Ви тільки вдумайтесь: 151 сі-
мейний лікар вже за підсумками 
липня отримує заробітну плату від 
11 до 16 тисяч гривень. 95 лікарів – 
від 15 до 18 тисяч гривень. А 6 ліка-
рям у Ямпільському районі нарахо-
вано заробітну плату у розмірі від 
18 до 22 тисяч гривень. Вдвічі зрос-
ла заробітна плата і в середнього 
медичного персоналу: понад 330 
медсестер мають нарахування від 
6 до 11 тисяч гривень. Це в таких 
районах як Ямпільський, Жмерин-
ський, Іллінецький, у місті Вінниця.

Але, на жаль, цього не можна 
сказати, наприклад, про Шаргород-
ський або Вінницький райони. Чому 
так сталося? Думаю, що це питан-
ня до місцевих рад, які повинні те-
пер дати відповідь, чому затягува-
ли процес реформування лікарень 
в некомерційні підприємства та ре-

єстрацію їх в Національній службі 
здоров’я.

- Вже другий рік поспіль од-
нією з найбільших культурних 
подій регіону є «OPERAFEST-
TULCHYN». Чим запам’ятався 
цьогорічний фестиваль? 

- За моїм переконанням, це зна-
кова подія в мистецькому житті Ві-
нницької області. Я називаю цей 
фестиваль подільським культур-
ним «айфоном»: у правильному 
місці, в правильний час, коли в сус-
пільстві є величезний запит на до-
бро, творчість, щирість, знайшла-
ся креативна команда, яка втілила 
в життя цей проект. І в комплексі це 
дало надзвичайно потужний ефект 
для розвитку культури і безпосе-
редньо громади міста Тульчин. 

Те велике піднесення, позитив-
ні емоції та щасливі очі тульчин-
ців під час підготовки до фестива-
лю надзвичайно надихають. І дуже 
приємно усвідомлювати, що руші-
єм тут стало саме мистецтво.

- Вінниччина досить активно 
працює в рамках урядової про-
грами з будівництва та ремонту 
доріг. Що вже зроблено? Які пла-
ни на найближчу перспективу?

- Завдяки надзвичайно кон-
структивній роботі з Кабінетом Мі-
ністрів України в поточному році на 
дорожню галузь Вінницької області 
виділено 2,4 млрд. гривень. Для по-
рівняння, ще два роки тому ця су-
ма складала всього лиш 400 млн. 
гривень.

У цьому році буде повністю за-
вершено ремонт дороги в напрямку 
Хмельницької області та майже ви-
конано комплекс робіт до кордону з 
Житомирщиною. Ми також почали 
рух по М-12 в сторону Немирова і 
Гайсина з виходом на Черкаську об-
ласть. Для того, щоб завершити цей 
напрямок, нам потрібно ще майже 
2,5 млрд. гривень, і ми розраховує-
мо в наступному році повністю здій-
снити ремонт цієї дороги.

Разом з тим, ми вперше залучи-
ли 630 млн. гривень на ремонт дер-
жавних доріг місцевого значення. 
На перший погляд, це крапля в мо-
рі, тому що у нас 7,5 тис. км таких 
доріг. Проте це перший крок, який 
дає можливість формувати інстру-
менти роботи з такими автошля-
хами. Ці дороги передані на рівень 
обласної державної адміністрації, і 
ми сьогодні формуємо нову органі-
заційну структуру та механізми, які 
б давали можливість практично пі-
дійти до вирішення цієї проблема-
тики в найближчі роки.

Але ми також маємо розуміти: 
щоб будувати дороги, окрім пошуку 
джерел фінансування, потрібно ма-
ти матеріальні та трудові ресурси. 
Це означає, що ми повинні посилю-
вати конкурентне середовище шля-
хом збільшення кількості компаній, 
які продукують сировину, виробля-
ють асфальт, можуть забезпечити 
якість, швидкість та ефективність 
виконаних робіт. На жаль, протягом 
останніх 3 місяців ми бачимо, що 
деякі гравці на цьому ринку праг-
нуть шляхом маніпуляцій, запуску 
«фейкових» новин обме жити кон-
куренцію. Але наша позиція тут 
принципова: ефективність того чи 
іншого підприємства може показа-
ти лише ринок, і ми все будемо ро-
бити, щоб зменшити бар’єри входу 
на цей ринок, збільшувати інвести-
ції та посилювати конкурентне се-
редовище.

- Минулого року область про-
йшла серйозне випробування ви-
бухами на військових складах 
поблизу Калинівки. Чи вже завер-
шено комплекс заходів з ліквіда-
ції наслідків надзвичайної ситуа-
ції? Чи внесла ця подія корективи 
в загальну систему організації те-
риторіальної оборони?

- Це був надзвичайно серйоз-
ний виклик. І за його наслідками 
проведено колосальну роботу. Ли-
ше пластикових вікон було придба-
но 4,5 тисячі. Використано 35 млн. 

гривень коштів державного бюдже-
ту, більше 10 млн. гривень коштів 
місцевих бюджетів, спонсорів, во-
лонтерів. 

Які можемо зробити з цього ви-
сновки? Найперше – нам вдалося 
уникнути людських жертв. Дякую-
чи Богу і завдяки тому, що в рам-
ках системи підготовки цивільно-
го захисту торік на цій території ми 
проводили три комплексні навчан-
ня. Тож кожен житель мав пам’ятку, 
знав, куди рухатися і що з собою 
брати. Це відіграло важливу пози-
тивну роль в перші хвилини вибу-
хів.

Разом з тим, ми, на жаль, зму-
шені констатувати, що протягом 
тривалого часу в Україні була зруй-
нована ефективна система швид-
кого відновлення будівель, по-
страждалих внаслідок техноген-
них або природних катастроф. Чин-
ні порядки надання допомоги вкрай 
забюрократизовані. І ми підрахува-
ли, що, наприклад, для реального 
ремонту будинку, враховуючи про-
ходження коштів, всі «сита» мініс-
терств та відомств, потрібно 3-4 мі-
сяці. На практиці ж ситуація зовсім 
інша: ще літали снаряди, а жителі 
Павлівки почали відновлювали свої 
будівлі.

Тож ми внесли пропозиції на 
розгляд Кабміну, є відповідне до-
ручення Прем’єр-міністра, і по лінії 
ДСНС будуть створені воєнізова-
ні підрозділи, укомплектовані спе-
ціалістами, які розміщуватимуться 
в різних частинах України і будуть 
орієнтовані на здійснення якісних 
відновлювальних робіт уже з пер-
ших хвилин виникнення надзвичай-
них ситуацій.

Ми тримаємо на контролі весь 
комплекс заходів, пов’язаних з по-
діями на 48-му арсеналі. Людей на-
одинці з проблемами не залишимо. 
І, власне, на це спрямовані ті дору-
чення, які стоять сьогодні перед ор-
ганами місцевого самоврядування.

- Для Вінницького регіону між-
народна співпраця – процес дале-
ко не формалізований. Більше то-
го, останніми роками, поряд з ре-
алізацією спільних проектів, на-
ші іноземні партнери запрошува-
ли до себе на відпочинок та оздо-
ровлення дітей загиблих учасни-
ків АТО. Чи має продовження така 
практика сьогодні?

- Користуючись нагодою, я хочу 
подякувати нашим друзям зі Свєн-
токшиського воєводства Республі-
ки Польща та Ліберецького краю 
Чеської Республіки за ту дружню 
допомогу, яку вони надають, при-
ймаючи наших діточок на оздоров-
лення. В поточному році діти із сі-
мей загиблих воїнів АТО теж мали 
змістовну програму відпочинку в 
Польщі. І за це нашим партнерам 
дуже велика подяка.

- Неодноразово, чи то під час 
публічних заходів, чи у спілку-
ванні з вінничанами, ви наголо-
шуєте: все тільки починається. 
Що вкладаєте у ці слова?

- Все пізнається в порівнянні. Я 
пригадую початок 2015 року: забло-
ковані казначейські рахунки, стрім-
ка девальвація гривні, шок на спо-
живчому ринку, мобілізація, від-
сутність будь-яких інвестицій. Все 
це здавалось жахливим сном. Але 
пройшло неповних чотири роки. Ми 
будуємо дороги, ремонтуємо дитя-
чі майданчики, купуємо обладнан-
ня і вводимо в експлуатацію хірур-
гічний корпус лікарні імені Пирого-
ва. Ми почали реалізацію реформ 
в медичній та освітянській галузях. 
Місцеві бюджети зросли втричі. І це 
лише початок того великого шля-
ху, який повинна пройти Україна, 
щоб бути модерновою, сучасною 
державою – державою для людей, 
державою, яка сповідує європей-
ські демократичні цінності. Я глибо-
ко переконаний в тому, що попере-
ду в нас дуже багато яскравих і до-
брих справ.

Спілкувалась Анна БІЛА

ласті на 20-30 років уперед.
- Два мільйони тонн зерна Ві-

нниччина вже зібрала. Які ва-
ші прогнози на врожай 2018-го? 
Які загалом перспективи розви-
тку агропромислового комплек-
су регіону можете окреслити?

- Аграрний бізнес сьогодні є ло-
комотивом економічного зростан-
ня. Враховуючи чудові види на уро-
жай кукурудзи, ми очікуємо вало-
вий збір зерна у 2018 році в ме жах 
5,5 млн. тонн. Це вже третій рік по-
спіль буде найкращий показник в 
Україні.

Окрім того, Вінницька область є 
беззаперечним лідером з виробни-
цтва молока, м’яса, яблук. Але най-
головніше: сьогодні регіон є ліде-
ром за динамікою зростання заро-
бітних плат в сільському господар-
стві та обсягами виплати орендної 
плати власникам земельних паїв. 
Так, лише в минулому році власни-
кам паїв, за нашими підрахунками, 
сплачено 3,7 млрд. гривень. 

Аграрний сектор має величез-
ний потенціал для свого розви-
тку. Ми це бачимо по техніці, яка 
працює на полях, по конкуренції 
за право оренди земельного паю. 
Але бачимо й проблеми – насампе-
ред, недосконале земельне зако-
нодавство. І тому подальший роз-
виток аграрного бізнесу значно мі-
рою залежатиме від того, чи буде 
в Верховній Раді досягнуто консен-
сусу щодо впровадження в дію За-
кону України «Про обіг землі». Тут 
потрібно чітко розуміти: у випад-
ку впровадження цього закону ка-
піталізація аграрного бізнесу в Ві-
нницькій області, тобто те, що ре-
ально можна було б побачити в ба-
лансі підприємств, складе не мен-
ше 100 млрд. гривень. А це надпо-
тужний потенціал розвитку.

- З 1 вересня в навчальних за-
кладах стартує «Нова українська 
школа». Що принципово нового 
пропонує ця реформа?

- Ця реформа має надзвичай-
но важливе практичне значення. 
На превеликий жаль, школа в Укра-
їні стала заручником популізму, по-
літиканства та відсутності бажан-
ня бачити реальні проблеми. Діти 
стали інструментом для існування 
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Саме з цією метою Асоці-
ацією спільно з Департа-
ментом промоції та між-

народних зв’язків маршалківської 
управи Лодзинського воєводства 
Польщі організовано практичний 
навчальний візит до міст Лодзь та 
Серадз.

У липні делегація з представ-
ників громад-членів ВОАОМС та 
працівників Асоціації перебувала 
з ознайомчим візитом у Лодзин-
ському воєводстві. Участь у поїздці 
взяв 21 представник, зокрема голо-
ви та працівники ОТГ, відповідаль-
ні за розробку і створення бренду 
громади, комунікацію та промоцію.

ВПЛИВ БРЕНДУ НА РЕГІОНИ 
АБО ЯК ПЕРЕТВОРИТИ 

АБСТРАКЦІЮ НА ПРИБУТОК
У рамках навчального візиту з 

промоції та територіального брен-
дингу для делегації Вінницької об-
ласті – голів та спеціалістів ОТГ – 
було проведено тренінг: «Вплив 
бренду на регіон або Як перетвори-
ти абстракцію на прибуток».

Спеціаліст Департаменту про-
моції та міжнародних зв’язків мар-
шалківської управи Лодзинського 
воєводства Лукаш Світуняк, який 
вже декілька років займається 

розвитком та просуванням бренду 
«Lodzkie», на основі власного до-
свіду розповів учасникам тренін-
гу про створення бренду Лодзин-
ського воєводства, зокрема про 
основну ідею марки, методологію, 
яка використовується, та цільо-
ву аудиторію, на яку він спрямову-
ється. Пан Лукаш акцентує увагу 
на тому, що важливим завданням 
бренду є сприяння згуртованості 
та співпраці всередині громади й 
регіону. Завдяки згуртованості гро-
мади легше заохотити туристів та 
інвесторів.

Задля кращого розуміння, як 
це працює на практиці, тренер на-
вів найуспішніші приклади створен-
ня брендів громад у Лодзинському 
воєводстві:
 Як звичайне село Бучек ста-

ло «полуничною столицею Поль-
щі»;
 Ребрендинг міста Белха-

тув: від депресивного шахтарсько-
го містечка до яскравого туристич-
ного осередку з інтерактивними му-
зеями;
 Унеюв – місто, яке за короткі 

терміни набуло статусу «курорту»;
 Серадз – «Open Hair 

Festiwal» – місцевий герой, який 
об’єднує.

ВЧИЛИСЬ У ПОЛЯКІВ, ЯК ТВОРИТИ БРЕНД
Одним із пріоритетних напрямків роботи Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування є промоція громад області та сприяння створенню їх тери-

торіальних брендів, що стане запорукою впізнаваності та фінансової стабільності громад.

Також тренер зауважив, що 
бренд повинен створювати окремі 
пропозиції для різних користувачів 
бренду, виходячи з їх потреб. Зо-
крема, для підприємців – місця для 
інвестицій та комунікаційні зв’язки, 
для туристів – однорідну туристич-
ну пропозицію, для мешканців та 
місцевих підприємців – умови для 
розвитку (місцеві програми розви-
тку та стартапи).

Наприклад, у Лодзі створено:
Арт-інкубатор – місце для роз-

витку та нетворкінгу креативних 
людей;

Лістонік – мобільний додаток 
для інтернет-покупок місцевої про-
дукції;

Регіональний міксер – платфор-
ма, де самоуправлінці мають змогу 
представити свої проекти і пошири-
ти інформацію про них в медіа.

Крім того, щорічно проводить-
ся Форум з промоції – задля обміну 

Instagram, Youtube, блоги, влоги.
Також тренер ознайомив з ак-

туальними тенденціями в галузі ту-
ризму:

 Зелений туризм (агроту-
ризм);

 Патріотичний туризм – 
пов’язаний з місцями національної 
пам’яті, місцями битв, проживання 
державних діячів, музеями держав-
ного будівництва тощо;

 Safe Urbex – безпечна «при-
года з гострими відчуттями», роз-
виток занедбаних місць, щоб вони 
не втрачали свого характеру і були 
безпечними для туристів;

 Dark Tourism - організований 
тур по місцях, пов’язаних з трагіч-
ними подіями: катастрофами (Чор-
нобиль), місцями битв, історични-
ми кладовищами та могилами відо-
мих людей;

 Гастротуризм – головним 
трендом сьогодні є оригінальна по-

Почався цей насичений та цікавий день з 
пізнавальної екскурсії – поїздки трамва-
єм «Везунчик», де екскурсовод розпові-

дав дітям цікаві факти з історії Вінниці. Наприкінці 
екскурсійної поїздки кожен отримав символічні пас-
порт та кодекс маленького вінничанина.

Відвідали і Вінницький зоопарк, наймолодший 
серед зоопарків України, з безліччю цікавих звірів, 
яких дехто з дітей бачив уперше. Ведмеді, лами, 
альпаки, вовки, буйволи, олені, птахи та інші тва-
рини викликали щире захоплення в юних екскур-
сантів.

Ще одним цікавим моментом подорожі ста-
ла екскурсія до музею зброї та до ставки Гітле-
ра «Вервольф». Там діти дізнались історію цьо-
го місця, оглянули залишки бункера та музейні 
експонати зброї. Завершився насичений для ді-

тей день обідом, приготовленим у справжній по-
льовій кухні.

Сповнені позитивних вражень, юні мандрівники 
повернулися додому, але пообіцяли ще не раз по-
вернутися до Вінниці та детальніше знайомитися з 
містом.

За словами Віктора Вікалюка, керівника Секре-
таріату ВОАОМС, такі подорожі розширюють круго-
зір школярів, розвивають інтерес до навколишньо-
го середовища, сприяють всебічному розвитку осо-
бистості.

– Подібні заходи Асоціація влаштовує вже не 
вперше. Минулого року ми запровадили таку прак-
тику і отримали позитивний відгук, – зазначив Ві-
ктор Вікалюк. – Адже влітку більшість дітей пере-
бувають удома. А екскурсії – це гарна можливість 
урізноманітнити їхнє дозвілля.

З ТУРБОТОЮ ПРО НАЙМЕНШИХ ЖИТЕЛІВ ГРОМАД
Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування влаштувала екскурсії до Вінниці 

для дітей учасників АТО, сиріт, також для дітей працівників місцевих рад області, які є ініціативни-
ми та активними членами ВОАОМС, – з Ладижина, Кунківської ОТГ та Погребища.

Громада, яка є членом Асоціації, отримує такі пере-
ваги:
 бере участь у тренінгах, круглих столах та семінарах 

з актуальних питань із залученням вітчизняних та інозем-
них експертів;
 отримує юридичну допомогу, консультації та 

роз’яснення щодо законів та їх нововведень;
 отримує консультації з питань грантової діяльності, 

децентралізації та добровільного об’єднання, пошуку іно-
земних партнерів та запрошення волонтерів Корпусу миру;
 бере активну участь у міжнародних проектах та 

обмінах;

 щотижнево отримує моніторинг наявних грантових 
пропозицій;
 забезпечується необхідними методичними матеріа-

лами та актуальною інформацією щодо ефективної робо-
ти органів місцевого самоврядування та розвитку громад;
 використовує ефективні методи промоції, реклами та 

популяризації власних надбань і досягнень;
 стає відомою поза межами Вінниччини (інформація 

про громади і кращі практики поширюється на регіонально-
му та державному рівнях);
 отримує допомогу з перекладом документів та аплі-

каційних форм;

 співпрацює з волонтерами Корпусу миру;
 бере участь в ознайомчих та культурних поїздках за 

кордон тощо.
Аби стати членом Вінницької обласної Асоціації органів 

місцевого самоврядування, потрібно на сесії місцевої ради 
ухвалити 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

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ?
Ви ще не з нами? Тоді ми чекаємо саме на вас. Приєднуйтесь до нашої дружної команди. Разом ми зробимо громади Вінниччини успішними!

досвідом, створення партнерських 
зв’язків та інструментів для просу-
вання найцікавіших ідей.

Під час другого блоку занять 
«Сучасні тенденції та які інстру-
менти використовувати?» учасники 
дізнались, як просувати свій бренд 
абсолютно безкоштовно, вико-
ристовуючи інтернет-ресурси. Зо-
крема, соціальні медіа: Facebook, 

дача страв та локація, адже смак 
не може бути відображеним на фо-
то у соцмережах;

 Міленіали в подорожі - вид 
туризму, орієнтований на людей, 
народжених у 1980-1990-х роках, 
які є найактивнішою цільовою гру-
пою і звикли робити все в режимі 
онлайн;

 3F – Fun, Friends & Feedback 

(веселоші, друзі і зворотній зв’язок) 
– організація міських ігор, квестів, 
відкритих відеопереглядів тощо.

СЕРАДЗ ЗМІГ: ВІД 
ДЕПРЕСИВНОГО МІСТЕЧКА ДО 
ЯСКРАВОГО ТУРИСТИЧНОГО 

ОСЕРЕДКУ
Також делегація з Вінниччини 

перебувала у місті Серадз та бра-
ла участь в оригінальному заході – 
«Open Hair Festival».

«Sieradz Open Hair Festival» є 
одним з найбільш яскравих прикла-
дів реклами міста та використання 
елементів промоції для його розви-
тку. Цього року фестиваль святку-
вав свій ювілей – 10-річчя.

«Open Hair Festival», у на-
зві якого оригінально і з гумо-
ром обігруються англомовні сло-
ва «open air» («на відкритому по-
вітрі», «просто неба») та «open 
hair» («відкрите волосся») – це 
перша подія у Польщі, присвяче-
на перукарству, моді, стилю та му-
зиці. Захід поєднує в собі тему пе-
рукарського мистецтва з модою, 
косметикою, візажем, музикою та 
мистецтвом, він пов’язаний з по-
статтю відомого земляка – май-
стра перукарства Антонія Цєрплі-
ковського, якого називали «Анту-
ан де Парі», «король перукарів», 
«перукар паризьких зірок».

Вінничани взяли участь в кон-
цертах, ознайомилися з історією 
міста, оглянули покази мод та перу-
карських шедеврів. Фестиваль став 
прикладом, як невеличке місто з 35 
тис. жителів може стати впізнава-
ним, цікавим для туристів та інвес-
торів.

Під час офіційного фінально-
го концерту вінничан привітали 
маршалек Лодзинського воєвод-
ства Вітольд Стемпень та мер міс-
та Серадз Павел Осевала. В рам-
ках офіційної частини представ-
ники ВОАОМС передали їм листи 
вітання від керівництва Вінниць-
кої обласної Ради та Асоціації з 
подякою за успішну співпрацю та 
за можливість відвідати Лодзин-
ське воєводство і «Sieradz Open 
Hair Festival».

Аліна САВОЛЮК,  
Ірина ЛЕЗНІВСЬКА
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- Корпус миру є нерелігійною, 
неполітичною організацією, яка фі-
нансується урядом Сполучених 
Штатів, – розповідає Ешлі Блейк 
Нейлсен. – Волонтери Корпусу ми-
ру є американськими громадяна-
ми, які вирішили присвятити два 
роки свого життя місії організації – 
сприяти світовому миру та дружбі. 
Добровольці Корпусу миру пропа-
гують цю місію за допомогою трьох 
цілей: забезпечують країни-парт-
нери досвідченими чоловіками та 
жінками для роботи разом з гро-
мадянами приймаючої країни з ме-
тою обміну знаннями та навичками; 
сприяють кращому розумінню аме-
риканців та американської культу-
ри людям у країнах, де вони пра-
цюють; сприяють кращому розумін-
ню американцями своєї приймаю-
чої країни та її культури.

- Чим займаються волонтери 
Корпусу миру?

- В Україні ми працюємо в од-
ному з трьох секторів: розвиток 
громади, розвиток молоді та ви-

ЩО РАДИТЬ ВОЛОНТЕР КОРПУСУ МИРУ?На запрошення Асоціації у Ві-
нниці працює волонтер Корпусу 
миру США Ешлі Блейк Нейлсен, 
яка допомагає громадам-чле-
нам ВОАОМС у написанні про-
ектів, ефективному викорис-
танні грантових коштів, пошу-
ку партнерів, розвитку туриз-
му тощо. Наша розмова з Ешлі 
– про функції Корпусу миру та 
про її особисту діяльність як 
волонтера.

кладання англійської мови як іно-
земної. Кожний сектор має певну 
структуру, яка визначає роботу во-
лонтерів. Волонтери можуть допо-
магати громадам та організаціям-
партнерам у різноманітних проек-
тах залежно від потреб громади та 
вмінь волонтера.

- Що ви особисто робите як 
волонтер Корпусу миру?

- Я брала участь у кількох про-
ектах Асоціації. Тісно співпрацюю 
з моїми українськими колегами для 
розробки нових проектних пропо-
зицій на основі потреб громади. Це 
включає допомогу в написанні гран-

тів, проектування та управління про-
ектами, також організаційний розви-
ток. Нещодавно я брала участь у 
програмі молодіжного обміну Асо-
ціації, щоб розповісти польським та 
українським студентам про різнома-
нітність та толерантність, також про 
проектування та управління про-
ектами. Ми працюємо і над проек-
том, який допоможе студентам об-
ласті дізнатися, що таке волонтер-
ство і як визначити можливості во-
лонтерів у своїх громадах. Я також 
беру участь в Англомовному клубі у 
Вінниці разом з іншим волонтером 
Корпусу миру.

- Які професійні навички ви 
застосовуєте для роботи в Укра-
їні?

- Одна професійна навичка, 
яку я використовую практично що-
дня, незалежно від того, працюю я 
в Україні чи Америці – ставлю ба-
гато питань. Вміння ставити питан-
ня має вирішальне значення для 
полегшення комунікацій, але вони 
також є гарним способом вивчення 
нової інформації, визначення осно-
вних причин проблеми або занепо-
коєння, або виявлення прогалин у 
знаннях чи розумінні. Для кожної 
нової проектної пропозиції, яку ми 
обговорюємо, я намагаюся пере-
конатися, що розумію і можу сфор-
мулювати основні елементи, запи-
туючи: хто? що? де? коли? чому? 
як?.. Це допомагає забезпечити 
плавний розвиток проекту та уник-
нути майбутніх проблем. Коли ви-
никають проблеми, запитання до-
поможуть вам визначити, як вини-
кла проблема і що можна зробити, 
щоб пом’якшити її вплив на проект.

- Яку професійну пораду ви 
дали б українським партнерам?

- Якби мені довелося вибирати 
одну професійну пораду, щоб поді-
литися нею з українцями, то пора-
дила б: не слід забувати про про-
цес моніторингу та оцінки при реа-
лізації проектів.

Моніторинг допомагає вам ви-
вчити та зрозуміти вплив і ключо-

ві шляхи реалізації проекту. Моні-
торинг проекту допоможе оцінити 
вплив вашого проекту. Наприклад, 
ви досягли цілей та завдань проек-
ту? А які докази ви маєте, щоб під-
твердити це? Які ключові показники 
ви використовували для оцінки впли-
ву? Який був вимірюваний вплив ва-
шого проекту? Які типи невимірюва-
ного впливу мав ваш проект?

Після будь-якого проекту ви по-
винні виділити час як окремо, так і 
командою для ознайомлення і оці-
нювання успіхів та невдач проекту. 
Почніть із таких основних питань: 
що вдалося добре? що не вдало-
ся? якби вам довелося знову зро-
бити цей проект, що б ви робили 
по-іншому?

Ці відповіді потім повинні при-
звести до більш глибокого набору 
питань, зокрема: чи допоміг про-
ект втілити вашу ціль? чи досягнув 
цей проект цільової аудиторії? чи 
допоміг цей проект наблизити вас 
до стратегічного бачення для  ва-
шої організації?.. Я готова допома-
гати громадам у підготовці, втіленні 
та моніторингу проектів.

Нагадаємо, громади мають мож-
ливість запрошувати волонтерів 
Корпусу миру США для співпраці за 
одним із трьох напрямків: «Викла-
дання англійської мови», «Розвиток 
молоді» та «Розвиток громад».

Спілкувалась  
Аліна САВОЛЮК

- Конкурсна рада вирішила 
дофінансувати 68 проектів-пе-
реможців, які через обмеження 
основного бюджету отримали ко-
шти не в повному обсязі. Загаль-
на сума дофінансування стано-
вить 5 млн. 527 тис. 533 грн., з 
них по районах розподілено ко-
шти в сумі 1 млн. 743 тис. 85 грн. 
Дофінансовано до повної потре-
би проекти-переможці шести міст 
обласного значення на суму 899 
тис. 951 грн. Проекти об’єднаних 
громад дофінансовані до повної 
потреби на суму 1 млн. 563 тис. 
63 грн. П’ять проектів з програ-
ми міжмуніципального співробіт-
ництва профінансовані на 1 млн. 
419 тис. 35 грн.

Крім того, Конкурсною радою 
обрано ще 29 проектів громад, які 
оголошено переможцями та отри-
мають фінансування з додатко-
вого бюджету для реалізації сво-
їх проектів. Між ними буде роз-
поділено 2 млн. 472 тис. 467 гри-
вень. Таким чином, переможцями 
15-го обласного Конкурсу проектів 
розвитку територіальних громад 
стало 384 проекти із 735, які бра-
ли участь у відборі. Повністю про-
фінансовано 309 проектів. Серед 
частково профінансованих 25 про-
ектів екологічного спрямування та 
31 проект  Калинівського району.

- Чому Калинівський район 
так виділився з-поміж інших ра-
йонів області?

- Справді, в Калинівському ра-
йоні найбільша кількість проек-
тів- переможців. Проте це позиція 
самого районного керівництва, а 
Конкурсна рада лише їх підтри-
мала. Вони запропонували Кон-
курсній раді визнати всіх учасни-
ків конкурсу з цього району пере-
можцями та пропорційно розділи-
ти кошти, які були виділені згідно 
формули, між ними. Різницю бу-
де покрито з районного бюджету. 
Конкурсна рада підтримала ра-
йонне керівництво та дозволила 
таку операцію. 

- Чим ще відзначився цього-
річний конкурс проектів розви-
тку територіальних громад? 

- Якщо взяти динаміку станов-
лення Конкурсу, то вона показа-
ла досить вагомі здобутки. Лише 
за останні три роки  участь у ньо-

БЮДЖЕТ 15-ГО КОНКУРСУ 
ЗБІЛЬШИЛИ ЩЕ НА 8 МІЛЬЙОНІВ

Під час позачергової сесії депутати обласної Ради підтримали рішення збільшити загальний фонд 
15-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на 8 млн. гривень. Збільшення 
дало змогу повністю профінансувати 309 проектів, які перемогли у конкурсі, та додати до списку 
переможців ще 29 проектів громад. Детальніше про це розповів керівник Секретаріату ВОАОМС 
Віктор Вікалюк.
му взяло понад 2 тисячі проектів, з 
яких вдалося реалізувати 836. Аб-
солютним рекордсменом  став 15-
й Конкурс. Рекордних показників 
вдалося досягти завдяки макси-
мальному сприянню з боку розпо-
рядника коштів, який дослухався 
до звернень Конкурсної ради. Ва-
гомий внесок у розвиток Конкурсу 
зробили депутати обласної Ради 
та керівництво області. Вони всі-
ляко підтримували цей напрямок 
та сприяли його покращенню. До 
прикладу, наведу дані за останні 
три роки щодо фінансування Кон-
курсу: у 2016 р. початково виділе-
но 6,5 млн. грн., освоєно 13 млн.; у 
2017 р. спочатку виділено 15 млн., 
освоєно 23 млн.; у 2018 р., відпо-
відно, 30 млн. і 38 млн. грн.

Самі учасники відзналили 
ефективність застосування фор-
мульного розподілу коштів та 
формування квот на кожен район 
щодо об’єму фінансування. Фор-
мула розраховує коефіцієнт на 
основі кількості поданих проек-
тів та їхнього середнього балу. Це 
дало можливість всім учасникам 
відчути пропорційну залежність 
об’єму нагороди від докладених 
зусиль. Варто відзначити й прозо-
ру систему визначення перемож-
ців. Програма автоматично роз-
поділила бали та винагороди між 
учасниками, а Конкурсній раді за-
лишалось затвердити це рішення 
та вирішити певні суперечливі пи-
тання, що виникали в процесі.

- А яка ситуація з екологіч-
ними проектами?

- Вже другий рік поспіль окре-
мою категорією виділяються про-
екти екологічного спрямування, а 
саме проекти, спрямовані на про-
ведення заходів, передбачених 
Постановою Кабінету Міністрів 
України №1147. В минулому році 

серія онлайн-нарад. Єдиною умо-
вою участі в таких нарадах є висо-
коякісний Інтернет.

На жаль, ми не можемо похва-
литися наявністю Інтернету в кож-
ному населеному пункті облас-
ті. Зі свого боку Асоціація як ад-
міністратор конкурсу готова забез-
печити інформаційний обмін у то-
му вигляді, який зручний кожній 
громаді, починаючи зі звичайного 
листування, закінчуючи соціаль-
ними мережами.

- Активізація грантової ді-
яльність в громадах – теж один 
з пріоритетів Асоціації. Яка са-
ме робота ведеться у цьому на-
прямку?

- Статистика останніх років по-
казує тенденцію до збільшення 
середнього балу проектів-учас-
ників Конкурсу. Це стало можли-
вим завдяки навчально-методич-
ній роботі ВОАОМС із потенцій-
ними грантоотримувачами. Так, 
у 2016-2017 рр. була побудована 
так звана «грантова вертикаль», 
тобто від всіх потенційних учас-
ників Конкурсу отримані дані про 
відповідальних за грантову діяль-
ність у їхніх громадах. На них і на-
далі був спрямований навчальний 
та інформаційний ресурс. З цією 
метою було проведено серію на-
вчальних семінарів у кожному ра-
йоні Вінницької області, випущено 
методичний посібник.

У зв’язку з процесами децен-
тралізації та створення об’єднаних 
територіальних громад нами як 
Асоціацією була проведена робо-
та зі створення ресурсно-інфор-
маційних центрів у громадах, осо-
бливо в ОТГ. Вони як новоутворе-
ні суб’єкти самоврядування най-
більше потребують вивчення та 
планування використання ресур-
сів, також виявлення проблем-
них місць у підготовці відповідних 
грантових пропозицій. Крім того, 
нашими спеціалістами зараз готу-
ється новий методичний матеріал 
з порадами щодо написання про-
ектів та їх подальшої реалізації. 
Асоціація й надалі буде працюва-
ти в напрямку всебічної допомо-
ги громадам з їхнім розвитком та 
процвітанням.

Спілкувалась  
Вікторія ЧУГУНКІНА

на реалізацію таких проектів було 
виділено 7,5 млн. гривень, в цьо-
му році бюджет спецфонду ста-
новить 15 млн. гривень. З такими 
проектами виникали певні труд-
нощі, адже основною умовою для 
їх подання є наявність позитивно-
го висновку Департаменту еколо-
гії Вінницької ОДА. Минулого року 
довелося навіть оголошувати дру-
гу хвилю конкурсу, тому що дея-
кі громади не вкладалися в термі-
ни подання. Цього ж року учасни-
ки врахували всі особливості по-
дання екологічних проектів. Залу-
чення коштів екологічного фонду 
до Конкурсу проектів розвитку те-
риторіальних громад значно по-
кращило ефективність і резуль-
тативність їх використання. Гро-
мади спрямували свої зусилля на 
озеленення територій, розчищен-
ня водойм, реставрацію паркових 
зон. Та найбільше проектів стосу-
валося роботи з твердими побуто-
вими відходами. Адже з 1 січня в 
Україні заборонено захоронення 

відходів, тому сортування та ви-
везення сміття є досить актуаль-
ною темою для громад. 

- Асоціація вже третій рік по-
спіль виконує функції адміні-
стратора Конкурсу. В чому по-
лягають ваші обов’язки та з 
якими труднощами доводить-
ся стикатися в адмініструван-
ні? Адже в минулі роки про-
ектів-переможців було в рази 
менше…

- Така кількість проектів пе-
редбачає значні зусилля з бо-
ку Асоціації щодо виконання нею 
функцій адміністратора. Ми здій-
снюємо моніторинг ситуації що-
до реалізації проектів, надаємо 
консультації та приймаємо і пере-
віряємо звітність. Для того, щоб 
впоратися з цим завданням, ВО-
АОМС одним із пріоритетів сво-
єї роботи поставила використан-
ня та пропагуванння сучасних те-
лекомунікаційних можливостей. 
Також з метою посилення інфор-
маційного обміну була проведена 


