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ВОЛОДИМИР
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,

новообраний Президент України

БІОГРАФІЯ
Народився 25 січня 1978 року в місті
Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Громадянин України. Проживає в Україні, зокрема протягом останніх десяти років до дня
виборів.
Освіта вища. У 1995-2000 рр. навчався
у Київському національному економічному
університеті за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.
1997-2003 рр. – актор, сценарист, художній
керівник команди Клубу веселих і кмітливих
«Квартал 95».
2003-2011 рр. – художній керівник у
товаристві з обмеженою відповідальністю
«Студія «Квартал 95».
2011-2012 рр. – генеральний продюсер у
приватному акціонерному товаристві «Телеканал «Інтер».
2013-2019 рр. – художній керівник у
товаристві з обмеженою відповідальністю
«Студія «Квартал 95».
Засновник ГО «Молодіжний центр «Ліга
сміху». На виборних посадах не перебував.
У творчому доробку має 10 повнометражних ігрових фільмів. Володар понад 30 нагород Національної телевізійної премії України
«Телетріумф». Є також володарем премій
і лауреатом багатьох міжнародних кіно-,
телефестивалів і медіафорумів.
Зіграв головну роль у серіалі «Слуга
народу», який став лауреатом міжнародної
кінопремії WorldFest Remi Award (США, 2016)
та потрапив до четвірки фіналістів у категорії
комедійних фільмів на Seoul International
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Drama Awards (Південна Корея). Також «Слуга
народу» був удостоєний нагороди Intermedia
Globe SILVER у категорії «Розважальні
телевізійні серіали» на міжнародному
фестивалі медіаконтенту WorldMediaFestival у
Гамбурзі (Німеччина).
Від самого початку бойових дій на
Донбасі разом зі студією «Квартал 95» допомагав армії. Актори передавали бійцям кошти,
техніку, відвідували з концертами передову та
різні військові частини.
Безпартійний.
Одружений.
Дружина
–
Олена
Володимирівна Зеленська. Має дочку Олександру та сина Кирила.

Судимості, не погашеної та не знятої в установленому законом порядку, не має.
21 квітня 2019 року був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня
3
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склав присягу перед народом України як Глава довічно, якщо тільки Президент України не
держави.
був усунений з поста в порядку імпічменту.

Статус та повноваження Президента України, а також порядок його обрання
визначені Конституцією України.
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного
і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на п’ять років.
Відповідно до статті 102 Конституції
України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності
України, додержання Конституції України,
прав і свобод людини і громадянина.
Основні повноваження Президента
України закріплені у статті 106 Конституції
України. Глава держави здійснює також інші
повноваження,
визначені
Конституцією
України.
Президент України не може передавати
свої повноваження іншим особам або органам.
Глава держави користується правом
недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до
відповідальності на підставі закону.
Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Глави держави припиняються достроково у разі відставки;
неможливості виконувати свої повноваження
за станом здоров’я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерті.
Звання
Президента
України
охороняється законом і зберігається за ним
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ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019
Вибори Президента України 2019 —
чергові, сьомі за рахунком з моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році, вибори
Президента України, перший тур яких відбувся
31 березня 2019 року, другий — 21 квітня 2019
року.
Орієнтовна кількість виборців, які мали
право голосу на цих виборах, становить 30,2
млн осіб, кількість виборців, внесених до
списків виборців на виборчих дільницях, на
яких голосування було організовано і проведено — 30 105 004 особи, кількість виборчих
дільниць — 29 989.
За результатами першого туру до другого
туру вийшли Володимир Зеленський та Петро
Порошенко.
7 квітня 2019 року ЦВК офіційно оголосила результати першого туру президентських
виборів: Зеленський — 30,24 % голосів, Порошенко — 15,95 %.
21 квітня 2019 року відбувся другий тур
виборів Президента України. За результатами підрахунку 100 % протоколів, переможцем
став Володимир Зеленський із 73,22 % голосів,
у той час як чинний Президент України Петро
Порошенко отримав 24,45 %.
Вибори Президента України обійшлись
держбюджету у 2,4 млрд гривень.
Порядок проведення виборів 2019
Постанова про проведення виборів
президента (реєстраційний номер 9342)
опублікована у спецвипуску «Голос України»
28 листопада 2018 року.[8] Виборча кампанія
почалася 31 грудня 2018 року. З цього дня почалась реєстрація кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація, яка завершилась опівночі
останньої п’ятниці перед голосуванням. 3 лютого 2019 року прийом документів завершено.
9 лютого 2019 року було оголошено список
претендентів на пост глави держави (44 кандидати). ЦВК відмовлено в реєстрації більш
ніж 40 кандидатам. До 7 березня включно 5
кандидатів скористалися правом зняти свої
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кандидатури. Таким чином, 8 березня ЦВК затвердила текст бюлетеня із 39 кандидатами.
Перший тур голосування відбувся 31 березня, виборчі дільниці працювали з 8:00 до
20:00. Одразу після закриття дільниць екзитполи оголосили результати своїх опитувань.
Остаточні офіційні результати оголошено 10
квітня.
Другий тур відбудеться 21 квітня, публікація
результатів до 4 травня. Протоколи ЦВК
публікуються в газетах «Голос України» та
«Урядовий кур’єр».
До 3 червня 2019 року новообраний президент вступає у повноваження із складенням
присяги на урочистому засіданні Верховної
Ради України.
Законодавчі параметри
Порядок виборів Президента України
визначається відповідними статтями чинної
Конституції України, а також Законом України
«Про вибори Президента України».
Стаття 103. Президент України обирається
громадянами України на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на п’ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в
Україні протягом десяти останніх перед днем
виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
Стаття 104. Новообраний Президент
України вступає на пост не пізніше ніж через
тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні
Верховної Ради України.
Вартість реєстрації
Для подання своєї кандидатури у ЦВК
потрібно було внести грошову заставу в розмірі
2,5 млн гривень. Грошова застава повертається
кандидату на посаду президента у двох випад-
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ках: або в разі перемоги на виборах, або в разі
виходу до другого туру. Всім іншим учасникам
виборів гроші не повертаються, вони йдуть
до Державного бюджету. Не менш важливим
є наявність у кандидата відкритого накопичувального рахунку в гривнях для фінансування
передвиборної агітації. Кандидат у президенти
повинен надати декларацію про доходи за минулий рік для перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції.
Територіальні виборчі округи
На засіданні Центральної виборчої комісії
12 лютого 2019 року після визначення комісії з
округами на окупованих та непідконтрольних
територіях було остаточно затверджено
перелік територіальних виборчих округів, які в
основному збігаються із ТВО на Парламентських виборах 2012 року.
ЦВК постановила, що голосування не буде
проводитись на території АР Крим та міста Севастополя (окуповані та анексовані Російською
Федерацією), а також на територіях, визнаних тимчасово окупованими в Донецькій та
Луганській областях.
Таким
чином,
загальна
кількість
територіальних виборчих округів становить
200, разом із Закордонним виборчим округом,
вони охоплюють приблизно 29746 виборчих
дільниць
Після першоквітневої пропозиції провести дебати кандидатам від Національної
суспільної телерадіокомпанії України і Петро
Порошенко, і Володимир Зеленський погодилися, але пізніше політконсультант штабу шоумена Дмитро Разумков уточнив цю позицію:
«Питання у тому, чи це потрібно, а окрім
того, дуже не хочеться іти на поводу у когось.
Коли тебе намагаються затягнути у цей процес, бо думають, що розумніші.»
Увечері 3 квітня Володимир Зеленський записав відеозвернення, де він заявив, що згоден
на дебати за певних умов:
«Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський».
Дебати відбудуться перед народом України.
Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути
присутніми. Кандидати повинні обов’язково
пройти експертизу і довести народу, що серед
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них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні
потрібен здоровий президент. Даю вам 24 години. Думай-те.»
Ранком 4 квітня Петро Порошенко відповів
на це звернення:
«Правила дебатів прописані в законі про
вибори Президента, почитайте будь ласка.
Вони можуть відбуватися на базі Суспільного
телебачення з трансляцією по всіх телеканалах
для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так
стадіон.»
5 квітня обидва кандидати здали аналізи.
Перша розмова із Порошенком
11 квітня 2019 року Петро Порошенко прийшов на зйомки передачі на каналі 1+1. Він
запропонував ведучим зв’язатися із Володимиром Зеленським, щоб розпочати дебати.
Ведучі дозвонилися до Володимира і намагалися залучити його до дебатів. Але Зеленський
повідомив, що знаходиться у Франції і готовий
прийти на дебати лише 19 квітня на стадіоні і
кинув слухавку.
Дебати 19 квітня на стадіоні
19 квітня 2019 року пройшли дебати Порошенка й Зеленського на стадіоні
«Олімпійський». Перша частина тривала 34
хвилин (з 36 запланованих). Після цього кожному було надано по 1 хвилині для заключного
слова.
Дебати онлайн на Ютубі дивилося більше
350 тис. глядачів (на каналі «112»), і по 100 тис.
на «Прямому» та каналі «ZIK».
Дебати 19 квітня в студії Суспільного телебачення
Порошенко виступав у студії один, оскільки
Зеленський, не приїхав, попередивши про це.
Скандали
Зеленський запропонував, а Петро Порошенко підтримав здачу аналізів на наявність
алкоголю та наркотиків в організмі. 4 квітня у
штабі Порошенка повідомили, що він планує
здати аналізи 5 квітня у медпункті стадіону
НСК «Олімпійський», до чого він закликав і свого опонента Зеленського. Однак, у
штабі Володимира повідомили, що вони не
довіряють медпункту, оскільки, він перебуває
під контролем людей у владі та під їхнім тиском. Тому він планує здати аналізи в клініці
6
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«Eurolab». Вранці 5 квітня Володимир
Зеленський здав аналізи у приватній клініці,
а Петро Порошенко — у медичній частині
стадіону «Олімпійський». Стало також
відомо, що одним з власників приватної
клініки «Eurolab», де здав аналізи Зеленський,
є Андрій Пальчевський — український
підприємець та телеведучий, який відкрито
підтримує його на президентських виборах.
Також він був заступником міністра
молоді та спорту Рафіля Сафіулліна за
часів
президента
Віктора
Януковича.

стоїть дата 2 квітня 2019, а мала б бути 5
квітня. Пізніше було опубліковано аналізи
із датою 5 квітня.Володимир Кличко
запропонував здати аналізи в міжнародну
лабораторію Всесвітнього антидопінгового
агентства (WADA). Але згодом з’ясувалося,
що це не WADA, а VADA (Добровільна
антидопінгова асоціація), яка не має жодного
відношення до WADA, тому Володимир
Зеленський знехтував його пропозицією.
Натомість Петро Порошенко 10 квітня
повторно здав аналізи ще й комісарам VADA.

При публікації аналізів Зеленського було Здача аналізів викликала активність в
помічено, що на бланку із його аналізами соцмережах.
Кілька
днів
користувачі
обговорювали цю подію і намалювали
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ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ: ВЕРХОВНА РАДА
УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО МОВУ
Народні депутати прийняли у другому
читанні та в цілому «мовний» закон після двох
місяців роботи над документом.
Проект
Закону
про
забезпечення
функціонування української мови як державної
№ 5670-д під час пленарного засідання ВРУ,
яке транслює телеканал ZIK, підтримали 278
обранців.

Голова ВРУ Андрій Парубій, відкриваючи
ранкове засідання, звернув увагу на символізм
дня, коли відбувається голосування закону
про українську мову – Чистий четвер. Так,
три роки тому, так само у Чистий четвер, було
ухвалено закон про «декомунізацію». Андрій
Парубій нагадав, як у Раді ухвалювали «закон
Колесніченка-Ківалова» за участю бойовиків,
«ламаючи» зал, тоді у суспільстві панував розпач через неможливість захистити українську
мову. Спікер закликав парламентарів у залі
відкласти політичні протиріччя та ухвалити
історичне рішення – закон про мову.
Андрій Парубій зауважив, що Президент України Петро Порошенко підтвердив
готовність підписати закон про мову.
Голова парламентського Комітету з питань
культури і духовності Микола Княжицький
нагадав про те, що РФ на окупованому Донбасі
почала роздавати російські паспорти під приводом «підтримки російськомовного населення».
«Якщо ми не приймемо сьогодні цей закон, через декілька років російські паспорти
будуть всюди по Україні, а ті, хто спілкується
українською, будуть у Росії, у таборах і
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в’язницях», – заявив Микола Княжицький.
Голова Комітету озвучив перелік поправок,
до голосування за які має повернутися Рада.
Депутати повернулись до поправок 270 голосами, 277 обранців підтримали їх.
За законопроект у другому читанні та у
цілому проголосували 278 депутатів.
Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року народні депутати України прийняли за основу проект
Закону про забезпечення функціонування
української мови як державної № 5670-д. У
законопроекті йдеться, що державною мовою
мають розмовляти політики, держслужбовці,
викладачі та ін. Нею мають послуговуватись
у публічному просторі та сфері обслуговування. Водночас, на мову приватного спілкування
такі вимоги не поширюються.
Закон про мову має унормувати законодавство України про мову після того, як КСУ скасував ухвалений у 2012 році так званий закон
«Колесніченка-Ківалова».
28 лютого 2019 року Верховна Рада почала
розглядати законопроект у другому читанні.
До проекту закону надійшло понад 2 тисячі
поправок.
Голова ВРУ Андрій Парубій заявляв про
спроби зірвати розгляд «мовного» закону та
неодноразово звертався до парламентарів з
проханням не затягувати роботу над документом.
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10 ТРАВНЯ ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ ІЗ ГЕНЕРАЛЬНИМ СЕКРЕТАРЕМ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ
АВСТРІЇ РАЙНГАРДОМ КЛУЧЕКОМ
10 травня відбула зустріч яка проводилась
у медіа-центр Bell –Vul. У заході брали участь:
Федуняк Сергій – доктор політичних
наук, професор кафедри ЧНУ, Бостан
Сергій – менеджер з моніторингу та оцінки
міжнародної програми “U-LEAD з Європою”
в складі Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Яремчук Віталій
– молодіжний делегат України до ООН.
Метою зустрічі є обговорення ситуації у
сучасній Європі та місце України у глобальних
процесах. В рамках заходу було проаналізовано
вступ України до Європейського союзу. Під
зустрічі піднімали питання, які стосувались євроінтеграції України. Учасники заходу активно долучалися до обговорення.
Генеральний секретар пан’європейського
руху Австрії Райнгард Клучек відверто заявив
про готовність наших європейських партнерів
до вступу України в лави ЄС. Однак, наголошував, що для цього нашим громадянам потрібно
докласти чимало зусиль, а саме боротьба з
корупцією, реалізація нових реформ та покращення соціально-політичної ситуації в цілому.
Інші учасники погоджувались з його твердженнями та обговорювали свої думки. На-

приклад, розвиток інформаційних технологій,
експортування готових товарів, які можуть
наповнити бюджет, що покращить соціальноекономічну ситуацію в державі та інші ідеї.

У ЧЕРНІВЦЯХ ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ ВІЦЕПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА — МІНІСТРА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ УКРАЇНИ
ГЕННАДІЯ ЗУБКА З ГОЛОВАМИ 33 ОТГ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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У Центрі розвитку місцевого самоврядування відбулась зустріч Віце-прем’єрміністра — Міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка з головами 33 ОТГ Чернівецької області.
У заході також беруть участь заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
Лев
Парцхаладзе, в.о. голови ОДА Михайло
Павлюк, заступники голови ОДА Ігор Богатирець та Василь Гостюк, народні депутати.
Мова
йшла
про
горизонт-2020
у
децентралізації.
«33 млрд. грн. сьогодні ми маємо державну підтримку державних програм:
це ДФРР, субвенція ОТГ, сільська медицина, та питання підтримки дорожньої
інфраструктури (те, що йде з дорожнього
фонду)», - зазначив Геннадій Зубко на зустрічі.
Він подякував керівникам громад
за те, що кожен на місцях «опирається
на свої кошти робити ефективні речі».
«До 15 травня ми повинні подати бюджетну декларацію - важливий документ, тому що
ви побачите практично горизонт 3-річного
планування від Уряду на майбутні 3 роки:
практично 2019, 2020 та 2021 роки, ви, маючи
свої вже надходження, будете бачити, яким
чином зростатиме мінімальна заробітна
плата, ви побачите інші рамки, і зможете
вже планувати не тільки свої бюджети на 3
роки, але й бачити, яким чином ваша база
податкова буде змінюватися за ці 3 роки»,
- повідомив Геннадій Зубко головам ОТГ.
«Буде показано, які напрямки будуть
підтримані по фінансуванню по тих програмах, які йдуть від ДФРР та інших, крім
того, ми хочемо все таки показати програми, котрі стосуються питної води, і тих
напрямків інфраструктури, котрі мають
бути підтримані: дорожній фонд ви побачите, яким чином зростатиме, тобто, у вас
практично з’явиться та маршрутна карта,
з якою ви можете скоригувати і стратегію,
і ті речі, які практично закладені сьогодні
в інвестиційний план, який складений по
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області, і думаю, це 1 з важливих кроків, який
за час незалежної України показує, що таке планування», - додав Геннадій Зубко.
«Для нас важливо рухатися по якості: ми
завжди говоримо за гроші для медицини,
освіти, ЦНАПів, дитсадки. Якість надання послуг - повинно бути важливе питання для вас
сьогодні і є для нас в державі. Ми підходимо зараз до питання не лише скільки повинно бути
ЦНАПів, яка буде доступність, ми розробили
мережу: і 778 цнапів - це те, що повинно бути
обов’язково: це не бізнес, це - послуга, і ми як
держава, повинні забезпечити її доступність», наголосив Віце-прем’єр-міністр.
Разом з тим, присутні єдині в думці, що подальшим кроком у реформі мають стати зміни
до Конституції (створення префектур).
«Чернівецькій області вже розроблений перспективний план на 42 ОТГ. І ми очікуємо, що в
цих громадах вибори відбудуться ще цього року
під час парламентських виборів. 35 утворених
ОТГ вже працюють в області і на сьогоднішній
зустрічі ми розглянули їх перспективні плани щодо розвитку соціальної і дорожньої
інфраструктури, сервісів як освіти, охорони здоров’я, адміністративних і соціальних
послуг», - наголосив Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Результати області по збільшенню надходжень до місцевих бюджетів надихають. Адже
тільки за перший квартал 2019 року Буковина
отримала на 22% більше власних доходів, ніж
за аналогічний період минулого року. По надходженнях за адміністративні послуги, місцеві
бюджети тільки за минулий рік збільшились
на 4,5 млн грн. Але, найголовніше, сьогодні
Чернівецька область демонструє потужні
зміни завдяки реформі децентралізації. Одночасно в області будуються 4 школи, дитсадки, розвивається спортивна і соціальна
інфраструктура», - зазначив Геннадій Зубко.
Загалом в Україні вже створено 888 ОТГ.
Розроблено перспективний план на 1300 ОТГ,
який поступово наближається до реалізації і
покриває 72% території України. За кількістю
населення перспективний план охоплює майже
10
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НАДЗВИЧАЙНИЙ ТА ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ
АВСТРАЛІЇ В УКРАЇНІ МЕЛІССА О’РУРК
ВІДВІДАЛА БУКОВИНУ
10 червня в.о. голови обласної державної
адміністрації Михайло Павлюк провів протокольну зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Австралії в Україні Меліссою
О’Рурк.
«Щиро вітаю вас на теренах Чернівецької
області та хочу запевнити у глибокій
зацікавленості та готовності до налагодження партнерського співробітництва», – наголосив Михайло Павлюк. – Незважаючи на те,
що Австралія – одна із найбільш географічно
віддалених від України країн світу, ми
поділяємо спільні цінності демократії,
вільного вибору, верховенства права, тому ми
так би мовити розмовляємо фактично однією
мовою».
«Нещодавно інвестиційні можливості
Чернівецької
області
представили
на
Міжнародній агропромисловій виставці
«Агро-2019». Ми підготували інвестиційний
паспорт області та інвестиційні паспорти
об’єднаних територіальних громад області,
проситиму вас передати їх для ознайомлення
та поширення серед зацікавлених суб’єктів
господарювання Австралії», - відзначив Михайло Павлюк.

підтримуємо діаспору, дуже вдячні державі
Австралія за підтримку нашої української
діаспори», - додав в.о. голови ОДА.
Окремо сторони поспілкувалися про
можливості розширення бізнесових структур
Австралії в нашій області і сприяння налагодженню тісніших економічних контактів.

«Щодо гуманітарної складової, ми цінуємо
контакти із закордонними українцями,
№ 2/2019
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70% українців, які проживають як в містах обласного значення, так і в об’єднаних громадах.
«За минулий рік, уперше місцеві бюджети сумарно перевищили центральний держбюджет і склали 52% консолідованого бюджету
України. За 2018 рік доходи місцевих бюджетів
склали 234 млрд грн, цього року ми очікуємо
на рівні 270 млрд грн. Додатково об’єднаним
громадам в 2019 році направлено 33 млрд грн
державної підтримки. Це ДФРР, субвенції на
формування інфраструктури ОТГ, розвиток
сільської медицини, дорожню інфраструктуру.
І ми очікуємо, що до кінця року за ці кошти близько 350 нових інфраструктурних
об’єктів буде здано в експлуатацію в
громадах», - зазначив Геннадій Зубко.
На перспективу, урядовець очікує прийняття парламентом ключових законів щодо
підтримки реформи децентралізації. Зокрема, законопроекту про адміністративнотериторіальний устрій України і внесення змін
до Конституції, які проголосив Президент
України Петро Порошенко щодо створення
префектів замість голів ОДА. І це ті кроки, які
давно очікує місцеве самоврядування щодо
безповоротності реформи децентралізації.
У ході робочого візиту Віце-прем’єрміністр відвідав новозбудовану амбулаторію
у с.Остриця. В сільській амбулаторії працюватиме два лікарі, які будуть обслуговувати 3,8
тис. мешканців. «Новозбудована амбулаторія
має необхідне сучасне обладнання, два службових автомобіля, п’ять одиниць медичного персоналу. І сьогоднішня заробітна плата
лікарів дійсно дає можливість говорити про
реальні зміни в країні, завдяки ініційованій
Президентом реформі первинної медицини у
сільській місцевості», - розповів Геннадій Зубко.
Наразі в Україні будується 517 нових
амбулаторій. Ще 1300 існуючих амбулаторій
будуть доукомплектовані сучасним обладнанням і службовим автотранспортом.
Також урядовець підкреслив, що
Чернівецька область на сьогодні включена
до трьох стратегій розвитку. Це - Стратегія
розвитку Карпатського регіону, в яку входять 8 країн; Стратегія розвитку Дунайського регіону; регіональний проект розвит№ 2/2019
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ку Карпатської мережі, який фінансується за
кошти ЄС. І вже цього року в області почнеться реалізація проектів в рамках цих програм.
«Від інвестиційного плану Чернівецької
області ми також очікуємо впровадження
соціальних проектів не тільки за кошти ДФРР,
а й проектів, направлених на розвиток бізнессередовища. Громадами вже напрацьовані
бізнес-моделі в сільському господарстві,
переробці. І саме ці моделі в рамках програм європейської секторальної підтримки
ви могли б реалізовувати за європейські
кошти», - підкреслив Геннадій Зубко.
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ПАВЛО ПЕТРЕНКО,

міністр юстиції України

ЯК ОТРИМАТИ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ?
Доброго дня! Мене звати Ірина, я «вимушена переселенка» з Донецької області. Понад два
роки проживаю у місті Хмельницький і за цей
час жодного разу не зверталася до лікарів, проте наразі маю таку потребу. Поясніть будь
ласка, що мені, як внутрішньо переміщеній
особі, необхідно зробити щоб стати на облік у
місцевій лікарні.
Ірина Завальська
Забезпечення основних життєвих потреб
у тому числі медичного обслуговування для
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) й досі
залишається актуальним для нашої держави.
У Конституції України встановлено, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах
охорони здоров’я медична допомога надається
безоплатно.
Нагадаю, кожний пацієнт, який досяг 14
років і який звернувся за наданням йому
медичної допомоги, має право на вільний
вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування,
відповідно до його рекомендацій.
Яким чином внутрішньо переміщені особи
можуть отримати доступ до безкоштовних
медичних послуг?
№ 2/2019
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Фізична особа, що офіційно проживала на
території, яка на даний час є непідконтрольною
територією Україні, після отримання довідки
про взяття на облік ВПО має право отримати
необхідну медичну допомогу за новим місцем
проживання (у державному або комунальному
закладі охорони здоров’я).
Який порядок надання медичних послуг?
Внутрішньо переміщена особа, яка проживає
на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, має право звернутися
до закладу охорони здоров’я на власний вибір
із заявою з проханням поставити на облік за
місцем фактичного проживання. Документом,
що засвідчує місце проживання внутрішньо
переміщеної особи, є довідка про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи.
Внутрішньо переміщена особа, яка потребує
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
(онкологічної, кардіологічної, терапевтичної,
психологічної, педіатричної тощо), повинна
звернутися до територіального закладу охорони здоров’я та отримати направлення до закладу охорони здоров’я відповідного профілю.
Як відбувається забезпечення лікарськими
засобами?
Відпуск лікарських засобів безоплатно і
на пільгових умовах (у разі амбулаторного
лікування осіб) провадиться аптеками за ре13
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цептами, виписаними лікарями закладів
охорони здоров’я, за місцем проживання цих
осіб.
Однак, звертаю увагу, що безоплатно і на пільгових умовах лікарські засоби
відпускаються лише визначеним групам населення та за категоріями захворювань, які
передбачені у Постанові КМУ від 17 серпня
1998р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів
за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»: https://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF
Чи несе відповідальність лікар, який
відмовився надати медичну допомогу?
Дії медичного працівника, який зобов’язаний
надати медичну допомогу але не надав її
підлягають кримінальній відповідальності передбаченою Кримінальним кодексом України,
а саме:
Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який
зобов’язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо
відомо, що це може мати тяжкі наслідки для
хворого
- - карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850
грн) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до 3-х років;
- - або громадськими роботами на строк до
200 годин, або виправними роботами на строк
до 2-х років.
Якщо ці самі дії призвели до смерті хворого
або інших тяжких наслідків - карається обмеженням волі на строк до 4-х років;
- або позбавленням волі на строк до 3-х
років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на
строк до 3-х років або без такого.
Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником
своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо
це спричинило тяжкі наслідки для хворого карається позбавленням права обіймати певні
№ 2/2019

buk-visnyk.cv.ua

-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово
та безкоштовно в межах України. В центрах
та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати
юридичну консультацію та правовий захист.

14

Державне управління та державна служба

ОКСАНА АНДРІЄЦЬ,

директор Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької
обласної державної
адміністрації, доктор
медичних наук, професор

РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДРАЗУ В ДЕКІЛЬКОХ СТРАТЕГІЧНИХ
НАПРЯМКАХ
Згідно з Концепцією реформування
фінансування системи охорони здоров’я,
зміни в медичній галузі відбуваються відразу
в декількох напрямках. Міжнародний досвід,
рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також дослідження специфіки
використовуваної сьогодні моделі системи
охорони здоров’я України свідчать, що єдиним
способом забезпечити якісний медичний захист без фінансового стресу для громадян є
перехід до фінансування медицини за страховим принципом.
Для запровадження в Україні пропонується
модель державного солідарного медичного
страхування, яка враховує кращі сучасні практики та досвід трансформації систем охорони здоров’я у світі, зокрема у Центральній та
Східній Європі. На сьогодні в Україні, зокрема
і в Чернівецькій області, вже здійснено низку
заходів щодо трансформації системи охорони
здоров’я. З основними результатами реформи
та перспективними напрямками впровадження змін можна ознайомитись далі.
37
медзакладів
первинної
ланки та 5 вторинної стали комунальними
некомерційними підприємствами
некомерційними підприємствами
На виконання Закону України від 06.04.2017
№2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконален№ 2/2019
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ня законодавства з питань діяльності
закладів охорони здоров’я», у ході впровадження змін в охорону здоров’я, насамперед, реформування системи фінансування медичної
галузі, комунальні лікувально-профілактичні
заклади Чернівецької області поступово
трансформуються в комунальні некомерційні
підприємства. Даний перехід необхідний для
подальшої співпраці з Національною службою здоров’я України в плані оплати медичних послуг за принципом «гроші йдуть за
пацієнтом».
У Чернівецькій області вже 37 закладів
первинної ланки реорганізовані в комунальні
некомерційні підприємства. Серед них 16
центрів первинної медико–санітарної допомоги, 14 амбулаторій загальної практики
– сімейної медицини та 7 закладів охорони
здоров’я м. Чернівці.
Усі ці установи входять у структуру
спроможної мережі закладів – надавачів
первинної медичної допомоги області. Спроможна мережа надання первинної медичної
допомоги – це організаційно-інтегрована
сукупність надавачів первинної медичної
допомоги, здатних забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і
орієнтованої на пацієнта ПМД, відповідно до
соціально-демографічних характеристик населення та особливостей його розселення на
15
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відповідній
території
планування.
Торік в області була сформована орієнтовна
спроможна мережа надавачів ПМД, однак
продовжується адмінреформа, у зв’язку з
чим формуються нові об’єднані територіальні
громади, до складу яких входять й медичні
заклади. Відповідно, існуюча спроможна мережа ПМД потребує перегляду. Зараз фахівці Департаменту охорони здоров’я
Чернівецької ОДА збирають інформацію
щодо доцільності й необхідність внесення
того чи іншого медзакладу у структуру ПМД.
Крім того, в комунальні некомерційні
підприємства вже реорганізовані 5 медичних установи вторинного рівня – Новоселицька ЦРЛ, Хотинська ЦРЛ, Глибоцька ЦРЛ,
Кіцманська ЦРЛ та Сторожинецька ЦРЛ.
Решта шість центральних районних лікарень
області завершують процес перетворення.
66% буковинців вже обрали свого лікаря
Відповідно до реформування системи охорони здоров’я в Чернівецькій області,
продовжується Національна кампанія «Обери свого лікаря». Від старту підписання
декларацій з ліками первинної ланки в
Чернівецькій області, станом на 18.02.2019
року, свого лікаря вже обрали 66% мешканців,
що в абсолютних числах складає 595 575 осіб.
При цьому, в електронній системі охорони здоров’я e-Health зареєстровано 98,5%
лікарів
первинної
медичної
допомоги
області – терапевтів, педіатрів та сімейних
лікарів. В абсолютних числах – 668 осіб.
Кількість закладів підключених до електронної
системи охорони здоров’я становить 51,
що складає 87,7% від загальної кількості.
Забезпечення закладів охорони здоров’я
Чернівецької області доступом до мережі
інтернет складає 100%, а комп’ютерною
технікою для функціонування електронної
системи охорони здоров’я e-Health – 95%.
Наразі
підписання
декларацій
з
лікарями
первинної
ланки
надання
медичної
допомоги
триває.
На первинній ланці «гроші пішли за пацієнтом»
У зв’язку зі зміною принципу фінансування,
заклади
первинної
медичної
допомоги
почали
отримувати
фінансування
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не за територіальним принципом, а за
пацієнтів,
яких
дійсно
обслуговують.
Оплата послуг здійснюється через Національну
службу здоров’я України - центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Медичні установи, трансформовані в комунальні некомерційні
підприємства, укладають угоди з НСЗУ і отримують фінансування за конкретно надані послуги.
У Чернівецькій області угоду з Національною
службою здоров’я України підписали усі заклади ПМД, які перейшли в комунальні
некомерційні підприємства. У цілому 37 закладів
охорони здоров’я: із них 11 районних центрів
первинної медико-санітарної допомоги, 5
центрів первинної медико-санітарної допомоги
об’єднаних територіальних громад, 7 закладів
охорони здоров’я у м. Чернівці та 14 амбулаторій
загальної практики – сімейної медицини ОТГ.
У Чернівецькій області, заклади ПМД вже
відчули зміни у фінансуванні, оскільки отримали більше коштів. Наприклад, лікарям структурних підрозділів Кіцманського центру ПМСД,
котрі підписали 1800 і більше декларацій з
пацієнтами, за січень нинішнього року було нараховано майже 19 тисяч гривень заробітної плати.
На
Буковині
збудують
дев’ять
нових
сучасних
амбулаторій
Відповідно до Закону України «Про підвищення
доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», ініційованого Президентом України, у Чернівецькій області, триває
розбудова сільської медицини. Так, постановою
КМУ на модернізацію закладів охорони здоров’я
Чернівецької області за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевому бюджету передбачено фінансування у загальній сумі 197, 2 млн. грн.
Наказом від 26.07.2018 №187 Мінрегіону (зі
змінами) затверджено 9 об’єктів будівництва
закладів охорони здоров’я на умовах 10%
співфінансування, що у загальній сумі складає
48, млн. грн. Наразі розглядається можливість
будівництва
ще
декількох
амбулаторій.
Крім
того,
Наказом
Мінрегіону
від
29.11.2018
№326
затверджено
придбання 9 автомобілів для новозбудованих
амбулаторій, на що передбачено 4, 5 млн. грн.
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Також визначений перелік закладів охорони
здоров’я у сільській місцевості, які пропонується
дооснастити обладнанням для телемедицини. Загалом передбачається, що комплекти телемедичного обладнання отримають 57
закладів ПМД на загальну суму в 11, 4 млн. грн.
Телемедицина – це напрямок медицини,
який передбачає здійснення дистанційної
консультації лікаря лікарем вузького профілю
завдяки використанню відповідних телемедичних
комунікаційних
технологій.
Наразі в області вже складений і затверджений Наказом Департаменту ОЗ список
лікарів-консультантів
в
онлайнрежимі на вторинному рівні. Це фахівці з
кардіології, пульмонології, ендокринології та
дерматовенерології. Заплановано, що за онлайн-консультування вузькоспеціалізованим
фахівцям даних напрямків НСЗУ нараховуватиме виплати у рамках реалізації
програми
«Безкоштовна
діагностика».
З липня 2019 року впроваджують програму
«Безкоштовна
діагностика»
Заплановано, що з липня 2019 року в Україні
запрацює програма «Безкоштовна діагностика».
Вона полягає в тому, що Національна служба здоров’я України оплатить чіткий перелік
діагностичних і лікувальних послуг за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». В цілому,
передбачається оплата 54 діагностичних
та лікувальних послуг за направленням
сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
Можна буде безоплатно пройти обстеження
на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів
онкології у чоловіків і жінок. Усі витрати та
вартість послуг покриє НСЗУ. На реалізацію
даної програми у Держбюджеті заплановано
2,5 млрд грн. «Безкоштовну діагностику» зможуть надавати як комунальні, так і приватні
діагностичні центри, які укладуть договір з
Національною службою здоров’я. Пацієнт
сам обере, у який медзаклад звертатися.
Програмою передбачені такі медичні послуги: мамографія і 5 видів рентгену (грудної
клітки, суглобів, хребта, кісток і приносових пазух); ехокардіографія, моніторинг
ЕКГ і 2 види тесту для визначення патологій
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серцево-судинної системи; 6 видів УЗД
(шлунково-кишкового тракту, нирок, сечового міхура, артерій ніг, щитовидної та молочних залоз); 4 види біопсії під контролем УЗД (щитовидної залози, лімфатичних
вузлів, молочних та передміхурової залоз);
видалення новоутворень (м’яких тканин і
шкіри, у носі, гортані, вухах); ендоскопічні
дослідження і операції одного дня (стравоходу, шлунка, дванадцятипалої і товстої
кишки, сечового міхура, трахеї і бронхів).
Направлення на «Безкоштовну діагностику» —
електронне, лікар зможе його оформити тільки
через електронну систему охорони здоров’я.
Формування госпітальних округів покликане створити ефективну та доступну мережу системи охорони здоров’я
Госпітальний
округ
—
територіальне
об’єднання закладів охорони здоров’я в одну
мережу за принципом доступності, густоти та кількості населення, наявності готових
лікувальних закладів, усталених шляхів доставки пацієнтів та дорожнього сполучення.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України
від 29.03.2017 № 411-р «Про затвердження
складу госпітальних округів Чернівецької
області» на Буковині визначено 3 округи:
Західний (Сторожинецький, Вижницький, Путильський райони), Центральний (м.Чернівці,
Заставнівський, Глибоцький, Герцаївський,
Кіцманський райони), Східний (Новоселицький, Хотинський, Кельменецький, Сокирянський райони та м. Новодністровськ).
Формування госпітальних округів покликане створити ефективну та доступну мережу системи охорони здоров’я. З одного
боку гарантувати пацієнтам своєчасність
доступу до спеціалізованої медичної допомоги, а з іншого – забезпечити максимально можливу якість медичної допомоги за умови раціонального використання
бюджетних коштів. Центр того чи іншого
госпітального округу визначає госпітальна
рада на основі розробленого Перспективного
плану розвитку округу і затверджує Кабмін.
Після створення в області госпітальних
округів, було видано Розпорядження голови
Чернівецької обласної державної адміністрації
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від 10.05.2017 № 333-р «Про створення Госпітальних рад». Відтак, наразі в
області створені госпітальні ради Західного
та Східного округів. У Центральному
госпітальному окрузі триває процес уточнення
відповідних кандидатів. Членами госпітальної
ради є представники міст обласного значення,
районів, ОТГ, делеговані для роботи у складі
госпітальної ради рішенням відповідних
місцевих рад.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2017 року № 165
«Про затвердження Примірного положення
про госпітальний округ», госпітальна рада є
дорадчим органом, створеним учасниками
госпітального округу для визначення проблемних питань, координації дій, розробки
пропозицій та рекомендацій щодо реалізації
на рівні госпітального округу державної
політики у сфері охорони здоров’я, а також
щодо організації та фінансування медичної
допомоги в госпітальному окрузі. До повноважень госпітальної ради належать вироблення
пропозицій для їх затвердження учасниками
госпітального округу.
Торік програму «Доступні ліки» у
Чернівецькій області реалізовано на 100%
Другий рік поспіль в Україні за ініціативи
Уряду працювала програма реімбурсації
вартості медикаментів «Доступні ліки». Це
– урядова програма, яка дає можливість забезпечити кожного громадянина України
необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя, зможуть запобігти
виникненню ускладнень та передчасної смерті.
Програма «Доступні ліки» дозволяє кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями
- серцево-судинні захворювання, бронхіальна
астма та цукровий діабет 2 типу.
На реалізацію даної програми у 2018 році
для Чернівецької області було скеровано понад 23 мільйони гривень. Протягом 2018
року усі кошти були використані, а програму
реалізовано на 100%. Загалом відшкодовано
більше 331 тисячі рецептів. Ліки за програмою
отримали понад 208 тисяч осіб.
Цьогоріч робота програми продовжується.
Нещодавно МОЗ України затвердило новий
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перелік препаратів програми “Доступні ліки”.
До оновленого реєстру увійшло 258 препаратів,
з них 64 є безоплатними для пацієнтів, інші – з
невеликою доплатою. Найдешевший препарат,
що на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76
грн, найдорожчий – 898,22 грн.

З 1 квітня 2019 року дана програма переходить в адміністрування Національної служби
здоров’я України, а рецепти будуть виключно
електронними.
Сучасні кардіохірургічні операції стали більш доступними для буковинців, а
смертність від інфаркту знизилась на 10%
Ще одним важливим напрямком реформування є Урядова програма «Рятуємо серця України», відповідно до якої в Україні
здійснюється розбудова мережі реперфузійних
центрів – національного стандарту лікування
гострих коронарних синдромів, торік у
вересні на Буковині запрацювала сучасна
інтервенційна ангіографічна система японського виробництва. Ангіограф був придбаний
на умовах співфінансування за кошти Державного та обласного бюджетів. Його вартість
разом із ремонтними роботами у відділеннях
інтенсивної терапії та гострої коронарної
недостатності з блоком інтервенційної
кардіології та реперфузійної терапії склала по18
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над 30 млн. грн. Аналогічне обладнання ши- роботи відділення інтервенційної кардіології
роко використовується в провідних клініках і реперфузійної терапії станом на 13.02.2019
країн Європи.
року в центрі було здійснено 402 оперативних та інтервенційних втручання, з яких: 101
– ургентне стентування коронарних артерій
при гострому інфаркті міокарда; 51 – встановлення штучних водіїв ритму; 68 – планових
стентувань коронарних артерій; 182 – планові
коронаровентрикулографії.
Завдяки таким суттєвим крокам, зробленим
в розвитку кардіологічної служби Буковини,
тільки за короткий період роботи ангіографа у
2018 році вдалось вперше за останні роки значДане обладнання дозволило забезпечи- но зменшити рівень смертності від інфаркту
ти сучасне надання медичної допомоги при міокарда в області, загалом на 10%.
інфаркті міокарда, зокрема здійснювати стентування, та сприяло налагодженню роботи
реперфузійної мережі в Чернівецькій області.
Регіональна реперфузійна мережа є золотим
стандартом в лікуванні гострих коронарних
синдромів, а відтак, стратегічним напрямком
в боротьбі з серцево-судинними захворюваннями, котрі очолюють структуру причин
смертності в Україні.
Відтак,високоспеціалізована
кардіохірургічна допомога стала більш доступною для буковинців. При цьому, для хворих з гострим інфарктом міокарда передбачено використанням розхідних матеріалів та
медикаментів, отриманих за Державною програмою МОЗ України та Регіональною програмою «Зупинимо інфаркт».

З моменту запуску ангіографа та старту
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ГЕОРГІЙ ПРИДІЙ,

голова Глибоцької районної
державної адміністрації

ГЕОРГІЙ ПРИДІЙ: ЗЛАГОДЖЕНА РОБОТА ЗАДЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Глибоччина - чарівний куточок Буковини, укритий неповторними буковими лісами
та щедрими полями, надзвичайно перспективний край з точки зору потенціалу
економічного розвитку та інвестиційної
привабливості.
Глибоцький район утворено 11 листопада 1940 р., у сучасних межах – 1965 р.
Чисельність наявного населення станом на
1 січня 2019 р. складає 74122 особи, в тому
числі міське населення – 9281 особа, сільське
населення – 64841 особа. Налічується 38 населених пунктів, з них 1 – селище міського
типу та 37 сіл.
За національним складом: українці - 46,8
%, румуни - 45,3 %, молдовани - 6,1%, росіяни
- 1,2%, поляки - 0,3%, інші національності 0,3%.
У 2018 році в системі охорони здоров’я
району знаходилось: центральна районна комунальна лікарня на 250 ліжок з поліклінічною
потужністю 500 відвідувань за зміну, 17
лікарських амбулаторій загальної практики
- сімейної медицини та 33 дільниці загальної
практики - сімейної медицини при КНП
«Центру ПМСД» та «Центр ПМСД Глибоцької
селищної ОТГ» (Глибоцької ЛА ЗПСМ
селищної ОТГ) і Волоківської територіальної
громади (Волока ЛА ЗПСМ та Валя Кузьмін
ЛА ЗПСМ) і Тереблеченської територіальної
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громади (Тереблече ЛА ЗПСМ, Синівці ЛА
ЗПСМ, Горбівці ЛА ЗПСМ) і 4 фельдшерсько-акушерських пунктів та 7 фельдшерських
пунктів.
На території району у підпорядкуванні
управління освіти перебуває 39 закладів
освіти: ЗЗСО( закладів загальної середньої
освіти) І-ІІІ ступенів – 8, І-ІІ ступенів – 4, І
ступеня – 1, ліцеїв – 2, ОЗО(навчально – виховних комплексів) – 7, (І-ІІІ ст. – 5; І-ІІ ст.
–1; І ст. – 1), закладів позашкільної освіти
– 3, ЗДО(закладів дошкільної освіти) – 14
(з них 3 фінансуються сільськими радами).
Функціонує чотири об’єднані територіальні
громади у підпорядкуванні яких перебувають такі заклади: Глибоцька ОТГ(ліцей-1;
гімназія - 1; ЗЗСО І-ІІІ ст.. -1; ОЗО -3 (І-ІІ
ст. – 2, І ст.. - 1); ЗДО – 2), Волоківська ОТГ(
ЗЗСО І-ІІІ ст. – 1; ЗЗСО І-ІІ ст. – 1; ОЗО – 1(
І-ІІ ст. . -1); ЗДО – 2), Тереблеченська ОТГ (
ЗЗСО І-ІІІ ст. – 3; ЗЗСО І-ІІ ст..- 1; ЗДО – 2),
Чагорська ОТГ ( ЗЗСО І-ІІІ ст.. – 3; ЗЗСО І
ст.. – 1; ЗДО- 3). У Глибоцькому районі діють
78 установ культури та мистецтв. З них: клубних установи – 34; бібліотечних – 37; школи
естетичного виховання – 4; З них: 3 музичних (Глибоцька, Турятська, Кам`янська) та
1 художня (Глибоцька). 2 музеї – Глибоцький районний краєзнавчий музей та музей
«Світовий центр старообрядництва» (с.Біла
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Криниця), Глибоцька райкіновідеомережа.
З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району основні дії
влади зосереджені на організації виконання завдань і заходів Програми соціальноекономічного розвитку району, визначених
пріоритетів роботи райдержадміністрації.
Особлива увага приділяється питанням належного функціонування соціальної сфери,
забезпечення сталої роботи підприємств,
установ та організацій району, агропромислового комплексу та наповнення бюджетів
усіх рівнів, соціального супроводу учасників
антитерористичної операції та членів сімей
загиблих, стабільне функціонування системи охорони здоров’я, освіти, культури та всіх
галузей, які мають забезпечити належний
рівень життя мешканців району.
Промисловий потенціал району представлений 11 підприємствами, якими реалізовано
продукції на 162091,3 тис. грн., що на 67469,1
тис. грн., або на 71,3 % більше, порівняно з
відповідним періодом 2017 р.
Важливу роль в економіці району
відіграє мале і середнє підприємництво.
За 2018 рік зареєструвалося 476 суб’єктів
підприємницької діяльності – фізичних осіб
та 40 юридичних осіб. Порівняно з 2017 роком, фізичних осіб зареєстровано на 141 менше, юридичних 3 більше. За минулий рік скасовано 401 фізичну особу та 25 юридичних
осіб, порівняно з 2017 роком фізичних скасовано на 231менше, а юридичних на 7 більше.
В районі на підтримку розвитку
підприємництва розроблена та затверджена районна Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Глибоцькому
районі на 2019-2020 роки. Та основні заходи з
реалізації та напрямки діяльності програми.
Аграрний
сектор
є
основою
економіки
району.
Загальна
площа
сільськогосподарських угідь у 2018 році по всіх
категоріях господарств становила 35881 га, у
тому числі: 28 939 га ріллі, 1 317 га багаторічних
насаджень, 760 га сіножаті, 4 865 га пасовища.
У 2018 році сільгосппідприємствами району
оброблялись 7,5 тис. га ріллі, що на 0,3 тис.
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га більш ніж у попередньому році, особисто
селянськими господарствами 21,4 тис. га.
Під урожай 2019 року у всіх категоріях
господарств району посіяно 6670 га озимих
зернових культур, в тому числі пшениці 3491
га, ячменю 3084 га. В сільськогосподарських
підприємствах посіяно 3987 га озимих зернових, з них 1522 га пшениці та 2465 га ячменю. Окрім того, посіяно 815 га озимого ріпаку
на зерно. За 2018 рік у всіх категоріях господарств району вироблено м’яса в живій вазі
близько 7,6 тис.тонн, молока -34,0 тис.тонн,
яєць – 98,1 млн.шт.
Наше першочергове завдання нині –
забезпечити соціальні потреби населення.
Протягом 2018 року своєчасно нарахували
та виплатили державних соціальних допомог
малозабезпеченим верствам населення в сумі
– 163 583,6 тис. грн., Станом на 01.01.2019
року призначено – 8706 житлових субсидій.
Профінансовано з бюджету на потреби для
виплат субсидій на житлово-комунальні
послуги за 2018 рік – 48 125,1 тис. грн. та
субсидій на скраплений газ та тверде паливо
– 13 421,0 тис. грн.
Діє програма «Турбота», що дає
можливість допомагати іншим соціально
вразливим верствам населення. З початку
року 2018 року всього надано матеріальну допомогу на суму 536,1 тис. грн.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо взяття на облік та нарахуванню
адресної допомоги особам, які переміщуються
з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної
операції та за 2018 рік виплачено – 299,5 тис.
грн.
Особлива
увага
приділяється
військовослужбовцям, які захищають Україну
від ворога на Сході, в управлінні праці та
соціального захисту населення Глибоцької
РДА станом на 31.12.2018 року перебували на
обліку 384 учасника АТО. В 2018 році з районного бюджету виділено матеріальної допомоги 21 учаснику АТО в сумі 42000 грн. (по
2000 кожному). Крім того, виплачено 115,4
тис.грн. на професійну адаптації учасників
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АТО, а також забезпечено сім’ю загиблого
учасника АТО житлом на суму 797,6 тис.грн.
Поліпшення
здоров’я
населення
й
підвищення ефективності медичного обслуговування були й залишаються актуальними
питаннями сьогодення.
09 липня, у селі Стерче відбулося урочисте відкриття лікарської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини. Будівництво
даного об’єкта розпочато у 2010 році, проте у
2012 році призупинено у зв’язку з відсутністю
фінансування. У 2015 році будівельні роботи відновлено за кошти місцевого бюджету,
з державного бюджету виділено на добудову 1млн.800тис. грн. Загальна кошторисна
вартість будівництва лікарської амбулаторії
склала 4,421 млн. грн.

З метою підвищення доступності та
якості медичного обслуговування у сільській
місцевості передбачається будівництво нових амбулаторій в с. Чагор, с. Опришани,
с.Тарашани та с. Молодія, де відбулися сесії
сільських рад, виділено землю під будівництво
нових амбулаторій. Вже є готова документація
по с. Чагор та с. Опришени, з відповідною державною реєстрацією в Держгеокадастрі, отримано дозвіл на початок будівельних робіт, які
вже ведуться.
Глибоцьким районним центром ПМСД
протягом 2018 року за сприянням народного
депутата Г.І.Тіміша на суму 195 000,00 було
придбано автомобіль для Купської АЗПСМ.
і 120 000 грн. для придбання комп’ютерної
техніки.
Пріоритетом діяльності системи освіти
району є робота з обдарованими учнями. Ве№ 2/2019
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лику роль у підготовці команди олімпійців
району мають учнівські шкільні наукові товариства та об`єднання, що працюють на
базі Старововчинецького, Глибоцького ліцеїв
та Глибоцької гімназії. Команда обдарованих учнів району взяла участь у ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіадах із 21
навчального предмета. Здобуто 44 перемоги,
що на 2 більше, ніж минулого року. Восьмий
рік поспіль констатуємо, що район посідає
перше місце серед районів області, друге місце
в області після Чернівців за підсумками участі
у ІІІ етапі олімпіад.
11 січня 2018 року, за участі Міністра освіти
і науки України Лілії Гриневич, Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна,
Міністра закордонних справ Румунії ТеодораВіорела Мелешкану, Міністра національного
виховання Румунії Лівіу-Маріана Поп, Надзвичайного і Повноважного Посла України в
Румунії Олекса́ндра Банькова, Посла Румунії
в Україні Крістіана Цуркану, голови обласної
державної адміністрації Олександра Фищука,
голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, голови Глибоцької райдержадміністрації
Георгія Придія, голови районної ради Петра Панчука, народного депутата України
Григорія Тіміша, народного депутата України
Івана Рибака, дипломатів та представників
крайової влади у селі Йорданешти, що на
Глибоччині, відбулося урочисте відкриття
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Загальна кошторисна вартість, даного об’єкта
склала 44541,962 тис. грн. Завершено
роботи по добудові приміщень на дві групи ДНЗ
«Веселка» в селі Валя Кузьмина, кошторисна
вартість об’єкту становить 3,5 млн.грн.
Глибоччина у 2018
році пройшла
пілотний проект нового українського державного стандарту початкової освіти. Слід
зазначити, що Коровійська ЗОШ І-ІІІ ст. стала учасником пілотного проекту з впровадження Концепції нової української школи.
Управлінням освіти використано субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на придбання: ноутбуків - 26 шт. на
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на 273 520 грн.; принтерів – 24 шт. на 221
120 грн.; ламінаторів – 32 шт. на 196 032 грн.
Закуплено дидактичних матеріалів на 200 000
грн. (197 розвивальних ігор, 630 комплектів
з англійської мови). Придбано управлінням
освіти шляхом співфінансування для 1-х
класів закладів освіти меблів на 241,8 тис.грн.,
комп’ютерної техніки на 940,2 тис.грн. Проведено роботу щодо зміцнення та збереження навчальної, матеріально-технічної бази
освітніх закладів, дотримання санітарногігієнічних вимог, правил і норм охорони
праці, техніки безпеки в закладах освіти.
Проводилась робота із підготовки навчальних закладів до нового навчального року та
осінньо-зимового періоду, проведено поточні
ремонти приміщень, здійснено придбання
необхідного обладнання, інвентаря. Прове-

програми соцекономрозвитку ( 173 тис.грн.),
капітальний ремонт музею Опришенської
ЗОШ за кошти програми соцекономрозвитку
(147,5 тис.грн.), капітальний ремонт огорожі
Кам’янського ДНЗ №1 за кошти з місцевого
бюджету (120 тис.грн.), капітальний ремонт системи опалення Карапчівського
ДНЗ за кошти з місцевого бюджету (110,3
тис. грн.), завершено будівництво та введено в експлуатацію спортивний майданчик
Глибоцької ДЮСШ за кошти програми соцекономрозвитку ( 148,8 тис. грн.), проведено ремонт спортивного залу Кам’янської
ЗОШ за кошти місцевого бюджету (29,3 тис.
грн.), поточний ремонт приміщення класу
для Чагорської ЗОШ за кошти з місцевого
бюджету (179,9 тис. грн.). Якісно пройшла
організація оздоровчої кампанії 2018 року.

дено капітальний ремонт даху Луковицької
ЗОШ І-ІІІ ступенів за кошти програми соцекономрозвитку (785 тис.грн.), капітальний ремонт приміщення під тир Коровійської ЗОШ
за кошти програми соцекономрозвитку ( 250
тис.грн), капітальний ремонт підвального
приміщення Коровійської ЗОШ за кошти

У Глибоцькому районі з 29 червня по 12 липня 2018 року працював дитячий профільний
пересувний туристсько-виховний оздоровчий наметовий табір «Райдуга». У минулому
році в таборі вдосконалювали свої навики та
уміння з туризму 140 гуртківців ЦТКСЕУМ,
а також 10 дітей з Донецької області. Всього
з районного бюджету на утримання наметового табору «Райдуга» було виділено 124 тис.
грн.
У стаціонарних таборах протягом
І - ІІІ зміни (червень-серпень 2018 року)
по галузі «освіта» оздоровлено 33 дитини
пільгових категорій у таборі «Вогник Буковини» та «Буковинське орлятко» за кошти
управління освіти райдержадміністрації. За-
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гальна сума, яка була використана з районного бюджету на придбання путівок становить 160 тисяч гривень. Вартість однієї путівки
складала: «Вогник Буковини» - 4200 гривень,
«Буковинське орлятко» - 5800 гривень. Окрім
того, за кошти управління освіти районної
державної адміністрації двоє дітей учасників
антитерористичної операції було відправлено
до табору «Здоров’я» на національнопатріотичний вишкіл, який тривав з 15 по 25
червня 2018 року.
рнівецької області на 2016-2020 роки протягом червня-серпня 2018 року за кошти обласного бюджету було оздоровлено 140 дітей району, які належать до пільгових категорій.
Основна мета діяльності установ
культури району – забезпечення реалізації
державної політики в галузі культури, охорони національної культурної спадщини,
державної мовної політики, міжнаціональних
відносин, релігії, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, формування
цілісного культурно-інформаційного простору
та позитивного туристичного іміджу району,
а також забезпечення доступності всіх видів
культурно-дозвіллєвих послуг для населення
району.
У 2018 році працівники культури району здобули ряд відзнак: обласну
премію О.Романця, обласну міжнародну
премію О.Кобилянської, районну премію
О.Кобилянської, І місце у «Малака-фест», 5
відзнак на обласній рейтинговій програмі «Галерея пошани», ряд призових місць у театральних, пісенних, хореографічних конкурсах та
конкурсах читців.
З метою повноцінного функціонування
закладів культури в осінньо-зимовий період
2017-2018 років проведено ряд заходів, спрямованих на раціональне використання енергетичних носіїв.
Загальна сума капітальних вкладень із
бюджетів різних рівнів на підготовку закладів
культури до роботи в осінньо-зимовий період
2018-2019 рр. станом на 31.12.2018 складає:
1722935 грн.
Поряд із
досягненнями,
в районі
залишається ряд проблем, що потребують
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свого вирішення. Однією з основних проблем
є, все ж таки, недостатнє фінансування. Особливо це стосується ремонту доріг, об’єктів
соціальної інфраструктури – лікарень, шкіл,
закладів культури. Більшість об’єктів залишилися у спадок. Недостатнє фінансування дорожнього господарства Глибоцького району,
ремонту і будівництва доріг загального користування, негативно впливає на інтенсивність
автоперевезень, безпеку дорожнього руху,
технічний стан транспортних засобів. Проблемою дорожньої галузі залишається фізично і
морально застаріла дорожня техніка.
Серйозну стурбованість викликає робота
каналізаційних очисних споруд в смт Глибока,
які на сьогоднішній день практично зруйновані.
Через обмеженість фінансових ресурсів впродовж кількох років невирішеним залишається
питання завершення будівництва очисних споруд каналізації 800м.куб/добу (з виділенням 1-ї
черги 400 м.куб/добу).

З метою ефективного використання
економічного потенціалу району, підвищення
його
інвестиційної
привабливості
та
конкурентоспроможності,
підготовці
пропозицій щодо визначення першочергових
заходів щодо впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної
організації місцевого самоврядування при
Глибоцькій райдержадміністрації в листопаді
2018 року утворено Раду регіонального розвитку, та протягом листопада – грудня проведено два засідання. На даний час розроблено
пріоритетний план розвитку Глибоцького району на 2019-2021рр., який передбачає здійснення
основних заходів розвитку об’єктів охорони
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здоров’я, освіти та дорожньої інфраструктури.
Даним планом передбачено реалізацію 57
проектів - це проекти, які доцільно реалізувати
впродовж 2019-2021 років, мова йде про
будівництво, реконструкцію, добудову закладів
освіти, культури, охорони здоров’я, житловокомунального господарства, розвиток агропромислового сектору, безпека життєдіяльності населення району, заходи з енергоефективності,
інфраструктура спорту і дозвілля, а також поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення. Одним із пріоритетів
економічного і соціального розвитку є питання залучення інвестиційних ресурсів, подальше формування позитивного інвестиційного
іміджу району. З метою залучення інвестиційних
ресурсів на розвиток інфраструктури, було
прийнято участь у програмі фінансової допомоги «Кусаноне», яка проводиться Урядом
Японії на початку 2018 року. В результаті
конкурсного відбору перемогу здобув проект Глибоцького району «Модернізація медичного обладнання у Глибоцький ЦРКЛ для
пологового відділення». Адже в умовах реформування галузі охорони здоров’я велике
значення приділяється підвищенню якості та
ефективності медичної допомоги, яка значною
мірою залежить від ресурсного забезпечення.
Даним
проектом
передбачено
придбання
медичного
обладнання:
•
інкубатор для новонароджених Dual Incu I
•
апарат
штучної
вентиляції
HAMILTON
C1-NEO
•
відкрита
реанімаційна
система
BabyGuard
W-1140
•
фетальний монітор Overtone D65
•
портативний
медичний
пульсоксиметр
Storm
5000-01
•
насос
шприцевий
Aitecs
2016
Орієнтовна
вартість
обладнання складає більш як 80,0 тис. дол. США
Також
розроблені
інвестиційні
пропозиції
по
напрямках:
розвиток
альтернативних
та
відновлювальних джерел енергії – проект «Встановлення сонячної електростанції в с. Просіка
Глибоцького району» на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Індіан Просіка Солар»;
№ 2/2019

buk-visnyk.cv.ua

- розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу - проект «Реконструкція
тваринницьких приміщень для вирощування поголів’я свиней» на базі ПП «Купа Бюлд»;
- розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу – будівництво зерносушильного комплексу на базі ПП «Купа Бюлд»;
охорона
навколишнього
середовища
–
поліпшення
санітарних
умов
на
території
Глибоцького
району;
Децентралізація влади та об’єднання громад
– одна з найбільш пріоритетних реформ. Сьогодні
українське суспільство вимагає нового підходу у
передачі владних повноважень на місця, тобто
нам потрібно побудувати нову модель об’єднання
територіальних громад шляхом із низу до верху.
На разі на території району утворено чотири об’єднані територіальні громади – Глибоцьку ОТГ (смт Глибока, с. Михайлівка, с. Червона
Діброва, с.Черепківці), Волоківську ОТГ (с. Волока, с. Грушівка, с. Валя Кузьмина), Тереблеченську ОТГ (с. Тереблече, с. Горбівці, с. Верхні
Синівці, с. Нижні Синівці) та Чагорську ОТГ (с.
Чагор, с. Молодія, с. Луковиця, с. Кут Баїнськ),
вибори до якої відбулися 23 грудня 2018 року.
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ЯРОСЛАВ БАРТОШ,
голова Сторожинецької
районної державної
адміністрації

ЯРОСЛАВ БАРТОШ: НА ЧАСІ – СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПОЛЕ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД ТА ВІДКРИТИ НОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЙ
1.
ка

Загальна
Сторожинецького

характеристирайону

Сторожинецький район утворений 11 листопада 1940 року, у сучасних межах – 4 січня 1965 року.
Його площа складає 116 тисяч гектарів. Питома вага району – 14,3 % від території області.
Підгір’я розташоване у лісостеповій зоні
в
південно-західній
частині
Чернівецької
області. На півдні проходить державний кордон з Румунією, на заході межує з Вижницьким
районом, на півночі – з Кіцманським, на сході
– з містом Чернівці та Глибоцьким районом.
Дві третини всієї площі району займає Буковинське передгір’я і одну третину – буковинські Карпати.
До складу Сторожинецького району входить 39 населених пунктів, з яких 1 місто, 1 селище міського типу.
Місцеві
ради:
Районні
рада
Сторожинецька
міська
територіальна
громада
Красноїльська
селищна
територіальна
громада
Чудейська
сільська
територіальна
громада
Великокучурівська
територіальна
громада
Сільські
ради
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1.
об’єднана
–
1
об’єднана
–
1
об’єднана
–
1
об’єднана
–
1
–
8.

Населення:
В районі проживає 100,3 тисячі осіб.
Міське населення - 24,5 тис. осіб.
Сільське населення – 75,8 тисяч осіб.
Середня густота населення – 86,4 особи/км 2.
Національний склад населення:
Українці – 59,6 %
Румуни – 36,8 %
Росіяни – 1,4%
Молдовани – 0,3 %

–

Інші національності – 1,8%.
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Дозвілля
2.
Соціально-економічний
виток
Сторожинецького

розрайону

Діяльність Сторожинецької районної державної
адміністрації, її відділів та управлінь спрямована на покращення економічної ситуації,
ефективне використання фінансових ресурсів,
вирішення проблем у соціальній сфері.
Одним із важливих механізмів соціальноекономічного розвитку району, як і держави в
цілому, є активізація інвестиційного процесу.
Сторожинецька
районна
державна
адміністрація
проводить
інвестиційну
політику, спрямовану на активізацію діяльності
інвесторів, нарощування внутрішніх фінансових
ресурсів, покращення структури інвестицій
та оптимізацію напрямків їх вкладання.
Обсяги експорту товарів у січні-вересні
2018 року склали 8453,0 тис. дол. США.
Обсяги імпорту товарів у січні-вересні
2018 року склали 1963,1 тис. дол. США.
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій
01.01.2018 складав 876,9 тис. дол. США.
Капітальні інвестиції за січень-вересень
2018 року склали 178712 тис. грн.
Сільське
господарство
У галузі рослинництва на території району у всіх
категоріях господарств в обробітку перебуває
48,4 тис. га сільськогосподарських угідь (11%
с/г угідь області). В т.ч. сільськогосподарськими
підприємствами
обробляється
5,3
тис.
га сільгоспугідь (4% с/г угідь області).
У галузі тваринництва на території району
функціонують заготівельні пункти СОК «Церенкуца», СОК «Стор-Агрогромада», СОК
«Новобросковецький», якими у 2018 році заготовлено 105 тонн молока, що реалізується
у заклади соціальної сфери району, а також
на ринках у м. Сторожинець та м. Чернівці.
Обсяг
вирощування
(у
живій
масі)
сільськогосподарських тварин 2018 року склав
11063 ц, в тому числі ВРХ – 10,1 ц, свині –
64,9 ц, овець і кіз – 71,7 ц, птиці – 10916,5 ц.
Промисловість
та
лісове
господарство
Протягом останніх років зростання промислового виробництва та реалізації продукції
у районі досягається як збільшенням обсягів
підприємствами основного кола звітності так і
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земельної ділянки в натурі (на місцевості).
включенням до нього додаткових підприємств.
Важливу питому вагу в структурі виробництва займають лісова, деревообробна та меблева галузі, в яких працюють такі
підприємства: ДП ,,Сторожинецький лісгосп“,
ДП ,,СЛАП Сторожинецький держспецлісгосп“,
ТзОВ «Буковинська фабрика ГКД Ламель», ВАТ
,,Меблевий комбінат“, МП ,,Скіф“, МП ,,Веселка“, МП ,,Фірма Говерла 95“, ТОВ ,,Меблі Стиль
Трейдінг“ та інші.
Будівництво
Містобудівна діяльність району у 2018 році
визначилась наступними показниками: здача
в експлуатацію житла за січень-вересень 2018
року – 25199 м2; обсяги виконання будівельномонтажних робіт за 2018 рік – 56496 тис грн.
Будівельно-монтажні роботи у 2018 році
проводили наступні організації: ТОВ Агробудналадка, ТОВ Агробудсервіс, ТЗО
«Авікбудпроект», ППБК «Єврожитлобуд Груп»,
ВКФ «Буковина», СГК «Колос», Сторожинецький Держлісгосп.
Бюджет
До районного бюджету за 2018 рік надійшло
(без врахування офіційних трансфертів) 15
мільйонів 561,6 тис. гривень, що становить
101,3 відсотка до плану звітного періоду, що
на 1 мільйон 402,1 тис. гривень більше ніж за
відповідний період 2017 року.
Культура
У Сторожинецькому районі діють заклади
культури в 4-х об’єднаних територіальних громадах та у восьми необ’єднаних селах району.
У восьми необ’єднаних селах району діють 15
клубних установ, 16 бібліотек.
Заклади культури постійно проводять
масові заходи, театралізовані свята, заходи з
відзначення календарних та державних свят.
Стало
традиційним
проведення
регіонального
фестивалю
національних
культур «Барви Сторожинеччини», яке стало своєрідною візитівкою району. Знаною
в краї, державі та навіть за її кордонами є
Красноїльська Маланка, котра щороку збирає
тисячі поціновувачів народних традицій Сторожинеччини.
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поціновувачів народних традицій Сторожи- відділи освіти та передано на баланс ОТГ устанеччини.
нови освіти. У районі сформована нова мережа навчальних закладів, яка в основному
задовольняє потреби громадян в отриманні
якісної освіти.
З метою переходу до Нової української школи було проведено низку заходів: здійснено
організацію проходження сертифікації учителів
майбутніх перших класів на сайті EdEra; розроблено план заходів щодо впровадження
Концепції Нової української школи в закладах
освіти району.
Різноманітність напрямів роботи центру
дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ), ЦЕНТУМу, КТНіТТМ дає змогу кожній дитині обрати заняття до душі, максимально розвинути свої здібності, цікаво і корисно провести
вільний час.
ЦДЮТ працює за 4 напрямами, а саме: художньо-естетичним, науково-технічним, декоративно-прикладним та туристсько-краєзнавчим.
На базі Сторожинецького центру дитячої та
юнацької творчості діє 55 гуртків, груп, в яких
займаються 822 вихованці.
ЦЕНТУМ
спрямовує
діяльність
керівників гуртків і педагогів ЗНЗ райоВ районі є 10 колективів, які мають звання ну з природоохоронної роботи та еколого«Народний» та «Зразковий», які є постійними натуралістичної просвітницької діяльності. На
учасниками масових заходів, беруть участь у базі центру діє 64 гуртка, групи, в яких займаміжнародних та всеукраїнських фестивалях, ються 1067 вихованців.
В
Сторожинецький дитячо-юнацькій
оглядах, конкурсах, є постійними учасниками
спортивній школі налічується 29 груп, в яких
обласних заходів.
В районі нараховується 14 музеїв – музей займаються 400 учнів.
етнографії та побуту, історії села, краєзнавства,
музеї бойової слави.
На обліку в районі нараховується 91 пам’ятка
історії та культури, з них 2 пам’ятки монументального мистецтва, 27 пам’яток історії, 20 –
археології, 42 - архітектури та містобудування
(з них 14 щойно виявлених, за категорією
місцевого значення), 2 з яких національного
значення (Михайлівська церква у с. Стара Жадова та Покровська церква та дзвіниця у с. Ясени).
Освіта та спорт
В умовах децентралізації в Сторожинецькому районі утворено 4 об’єднані територіальні
громади в яких утворені свої функціональні
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3. Напрямки, над якими в районі ведуть
роботу
7 грудня 2018 року за участі заступника голови Чернівецької обласної державної
адміністрації Ігоря Богатирця проведено перше засідання новоствореної Ради
регіонального розвитку при Сторожинецькій
районній державній адміністрації.
Консультативно-дорадчий орган при РДА
створений з метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва та напрацювання новітніх
підходів у сфері регіонального розвитку.
Під час засідання Ради регіонального
розвитку розглянуто питання про основні
соціальні та інфраструктурні проекти,
реалізовані в Сторожинецькому районі протягом 2015-2018 років та окреслено перспективи на 2019-2021 роки.
Відтак
Сторожинеччина
розпочала стратегічне планування розвитку своїх
територій на 2019-2021 роки.
Детальні перспективні плани розроблені
кожною ОТГ та населеним пунктом району.
Серед них – впровадження енергоефективних
заходів у закладах освіти, медицини та культури, будівництво та реконструкція спортивних майданчиків і стадіонів, збільшення
охоплення дошкільною освітою дітей району,
ремонт доріг, покращення якості питної води,
будівництво каналізаційних очисних споруд
тощо.
За словами голови Сторожинецької РДА
Яросав Бартоша, у попередні роки ми виконали стратегічне завдання – зберегли державу,
створили сильну армію та даємо гідну відсіч
агресору. За його словами, на часі – створити сприятливе інвестиційне поле об’єднаних
громад та відкрити новий потенціал
територій. Кожна громада та населений пункт
району повинні створити амбітні та ґрунтовні
дорожні мапи розвитку.
Пріоритетним об’єктом розвитку Сторожинеччини на найближчу перспективу є Красноїльський пункт пропуску через українсько-румунський кордон. Це
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стратегічний об’єкт. Він перетворить район
на транзитний. А це своєю чергою потягне за
собою розвиток інфраструктури, економічне
зростання та поглиблення міжнародних
відносин».
Головне завдання - усвідомити потенціал
своїх територій та перетворити депресивний порядок денний – на позитивний, створити сприятливі умови для покращення
інвестиційного клімату, залучення коштів
транскордонних проектів, інтенсивної роботи над наповненням дохідної частини місцевих бюджетів, сприяти розвитку
підприємницької діяльності, створенню нових робочих місць, розвитку туризму тощо.

4. Успіхи Сторожинецького району протягом 2014-2018 років
Протягом останніх років, в районі активно
працюють над реалізацією реформ у всіх сферах життя.
Так, у районі впроваджують освітню реформу. У рамках «нової української школи»
усі навчальні заклади зустріли першачків з
новими інтер’єрами та освітніми програмами.
2018 року в районі створено інклюзивноресурсний центр для дітей з особливими
освітніми потребами, де останнім надають
психолого-педагогічну допомогу відповідні
спеціалісти, серед яких логопед, дефектолог,
практичний психолог, вчитель лікувальної
фізкультури та інші.
Протягом 2014-2016 років в районі здійснено
низку реконструкцій загальноосвітніх шкіл в
навчально-виховні комплекси, що створило
майже 500 додаткових місць для дошкільного
виховання дітей.
Здійснено енергоефективні заходи в ко29
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котельнях закладів освіти і медицини району.
Станом на 1 січня 2019 року на Підгір’ї
успішно реформовано первинну ланку медицини. Мешканці району уклали договори із обраними сімейними лікарями. Медичні заклади району почали отримувати фінансування
за новою моделлю та набув чинності перелік
послуг, які входять до гарантованої первинної
медичної допомоги і оплачуються державою.
Сторожинеччина одна з перших в краї розпочала активну роботу над реалізацією реформи з децентралізації державної влади.
Так, першу об’єднану територіальну громаду утворено 2015 року. Станом на 1 січня 2019
року на території Сторожинецького району
утворено 4 об’єднані територіальні громади:
Сторожинецька міська ОТГ, Красноїльська селищна ОТГ, Великокучурівська ОТГ, Чудейська ОТГ.
Великокучурівська сільська ОТГ створена
25 жовтня 2015 року. Вона об’єднує села Великий Кучурів, Годилів, Снячів, Глибочок, Тисовець.
Площа об’єднаної територіальної громади:
10.31 км 2
Чисельність населення громади: 13802.
Красноїльська селищна ОТГ створена 11
грудня 2016 року.
Громада об’єднала смт Красноїльськ та село
Стара Красношора.
Площа об’єднаної територіальної громади:
190.97 км 2
Чисельність населення громади: 11041.
Чудейська сільська ОТГ створена 11 грудня
2016 року. Громада об’єднала села Чудей, Нова
Красношора та Їжівці.
Площа об’єднаної територіальної громади:
85.66 км 2
Чисельність населення громади: 11446.
Сторожинецька міська ОТГ створена 18
грудня 2016 року.
Сторожинецька міська територіальна громада об’єднала місто Сторожинець, села
Банилів-Підгірний, Бобівці, Давидівка, ЗрубКомарівський, Комарівці, Костинці, Ясени,
Нові Бросківці, Заболоття, Панка, Слобода№ 2/2019
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Комарівці, Дібрівка, Косованка, Нова Жадова.
Площа об’єднаної територіальної громади:
496.22 км 2
Чисельність населення громади: 38526.
У 2017-2018 роках на соціальноекономічний розвиток вказаних вище громад та формування їх інфраструктури з державного бюджету було виділено субвенцію,
що дала змогу здійснити капітальні ремонти
приміщень, доріг, закладів освіти, культури і
медицини.
Станом на 1 січня 2019 року, на теренах Сторожинецького району ще 8 населених пунктів
не визначилися із конфігурацією майбутнього
об’єднання.
Поряд із цим в районі постійно ведеться робота над покращенням надання
адміністративних послуг населенню.
Так, створені і діють сучасні Центри надання адміністративних послуг у м. Сторожинець
(з 2014 року) та с. Великий Кучурів (з 2016
року).
2018 року у місті Сторожинець за участі
заступника Міністра юстиції України Іванни
Смачило у відділенні ДРАЦС відкрито сучасний центр європейського зразка з надання послуг у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану “Open Space”.
Прийом громадян тут ведеться за принципом «відкритого простору». Мешканці
району можуть отримати 14 найбільш популярних послуг без зайвої бюрократії, черг та
необхідності відвідувати відділ ДРАЦС кілька
разів. Тут ведеться електронна черга, а видача потрібного документа триває від 10 до 15
хвилин.
Сторожинеччина
впродовж
останніх
кілька років інтенсивно розвиває міжнародне
співробітництво.
Так, Підгір’я співпрацює із 3 польськими
гмінами - Жгув (Лодзько-Східний повіт), Андрихув (Вадовицький повіт), Черніхув (Живецький повіт).
Угоду про співпрацю із гміною Жгув
підписано 2011 року. У рамках співпраці
польська сторона передала району 2 пожежні
30
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та 2 оперативні автівки для місцевих взаємне міжкультурне і міжнаціональне збагарятувальників, рятувальне спорядження.
чення.

2016 року Сторожинецький район підписав
лист про намір співпраці із польською
Гміною Андрихув. Польські друзі неодноразово відвідували Підгір’я, беручи участь
у святкуванні державних та національних
свят. Водночас делегація зі Сторожинеччини
відвідала дружню гміну з офіційним візитом,
під час якої переймала досвід управління
європейських сусідів. Варто зазначити, що
гміна Андрихув подарувала Сторожинеччині
2 пожежні автомобілі та плаваючу мотопомпу
нового покоління для потреб рятувальників.
2018 року було підписано угоду із польською гміною Черніхув, яка також передала рятувальникам села Нижні Петрівці пожежну
автівку. Відтак у вказаному селі створено першу добровільну пожежну команду, яка діє на
громадських засадах за зразком добровільних
пожежних команд, що функціонують у Польщі.
Окрім обміну досвідом та наданні допомоги, відбувається обмін молоддю. Так, діти з
Підгір’я відвідали Польщу та Чехію.
Кілька років поспіль Сторожинеччину
відвідує сенатор Польщі Станіслав Гогач у рамках щорічної благодійної акції «Поляки-землякам», метою якої є передача гуманітарної допомоги родинам польського походження, що
живуть за межами Польщі.
Також співпраця налагоджена і з сусідньою
Румунією.
У планах – подальший розвиток міжнародних
взаємин на місцевому рівні, пошук нових
партнерів, переймання позитивного досвіду та
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МИХАЙЛО РОМАНІВ,

начальник Головного управління
Пенсійного фонду України в
Чернівецькій області

ВСЕ БІЛЬШЕ ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОЇ СЛУЖБИ
ПЕРЕХОДЯТЬ В ІНТЕРАКТИВНУ ПЛОЩИНУ
Сучасні технології вносять корективи не тільки в життя людей, а й в діяльність організацій,
які надають послуги населенню, зобов’язавши фахівців міняти підходи в роботі та методи
взаємодії з громадськістю. Однією з таких установ є Пенсійний фонд України. Як сьогодні працює
пенсійна служба, які надає послуги, як змінилися напрямки і пріоритети діяльності, розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів.

– Сьогодні пенсійна служба внаслідок
трансформаційних процесів, перетворилася в сервісну організацію, чиї послуги максимально орієнтовані на задоволення потреб громадян. Цей процес був тривалим, й
передбачав на своєму шляху чимало етапів.
Зокрема, ще десять років тому ми почали
відходити від кабінетного принципу обслуговування пенсіонерів, створюючи зали обслуговування, удосконалюючи виїзні прийоми громадян з використанням Skype-зв’язку.
Для цього співпрацюємо із ОТГ, місцевою
владою, створюємо віддалені робочі місця.
Тепер розпочали роботу щодо переведення
пенсійних справ з паперових в електронні. Це
дасть змогу переглянути пенсіонерові свою
справу не лише у відділенні Пенсійного фонду, – розповів М.Романів.
Ще один момент, на якому наголосив
очільник пенсійної служби, – видача електронних посвідчень. Це дає можливість отримувати пенсію через електронну картку, яка
одночасно є як посвідченням, так і платіжним
документом.
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Крім того, у 2018 року запроваджено смсінформування через особистий кабінет. Завдяки цьому сервісу пенсіонери отримують
відомості щодо призначення чи перерахунку
їхньої пенсії. А застраховані особи кожного
місяця мають змогу отримувати інформацію
про сплату за них страхових внесків та загальний розмір свого страхового стажу.
– Сучасні реалії вносять свої корективи в
нашу діяльність, змушуючи частково переносити фронт робіт в дистанційний формат. В результаті розвитку технологій значно розширились можливості веб-порталу
Пенсійного фонду. Спеціально розроблені
електронні сервіси орієнтовані не лише на
пенсіонерів, а й підприємців, майбутніх
пенсіонерів, студентську молоді, яка тільки
стоїть перед вибором свого трудового шляху. Ці сервіси тематично акумулювали всю
накопичену корисну інформацію і послуги,
які надає пенсійна служба в одному місці, –
повідомив Михайло Романів.
Користувач веб-порталу може налаштувати безкоштовний сервіс СМС-інформування,
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який дозволить щомісячно безкоштовно отримувати короткі повідомлення для застрахованих осіб – про зарахування/незарахування
єдиного соціального внеску підприємством,
на якому він працює, інформацію про «зароблений» особистий страховий стаж; для
пенсіонерів – про результати розгляду звернення за призначенням пенсії, необхідність
звернення до ПФУ для підтвердження даних
про особу. Довідки, отриманні на веб-порталі,
підтвердженні QR-кодом та згідно з чинним
законодавством є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в
органах Фонду.
Також через особистий кабінет можна подати електронне звернення до Пенсійного
фонду, записатись на особистий прийом. Нещодавно запрацював спеціальний кабінет
страхувальника, через який можна перевірити
інформацію про подання звітності, бачити повну інформацію щодо сплати підприємством
та фізичними особами-підприємцями єдиного
соціального внеску, в тому числі – щодо
заборгованості з цього виду платежу до Фонду.
Окрім того, через кабінет страхувальника можливо отримати інформацію для розрахунку суми виплати за час тимчасової
непрацездатності працівника, тобто лікарняні.
–
Проводячи
зараз
верифікацію,
валідацію та ретроконверсію ми поступово наближаємось до повноцінного формату
електронної пенсійної справи та електронної
трудової книжки. Як бачимо, Пенсійний фонд
прагне змін. Втілюючи нові види послуг та
способи їх надання, ми робимо важливі кроки, спрямовані на покращення доступності
наших сервісів. Сервіси Фонду мають ставати
комфортнішими, якіснішими, зрозумілішими
для громадян, а максимальна кількість послуг
має надаватись дистанційно, що дозволить не
тільки економити час громадян, але й покращити ефективність роботи самого Фонду, – зауважив Михайло Романів.
Також, найбільшими проблемами сфери трудових відносин є тіньова зайнятість та
приховані «в конвертах» заробітки, що позбавляють працівників належних соціальних
виплат і гідних пенсійних перспектив.
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Несумлінні роботодавці, керуючись особистим матеріальним інтересом, вдаються до
застосування різноманітних схем мінімізації
робочого часу й виплачують працівникам
дві заробітні плати: офіційну, яка у більшості
випадків є меншою або на рівні встановленого законодавством мінімуму, і неофіційну – “в
конверті”. Прагнучи уникнути чи мінімізувати
обов’язкові платежі до бюджету, такі
керівники позбавляють підлеглих гарантованого державою соціального захисту у вигляді
оплачуваних відпусток, періодів тимчасової
непрацездатності тощо. В Чернівецькій області
близько пів тисячі роботодавців нараховують
заробітну плату менше мінімального розміру
майже 1,8 тисячі найманих працівників, 17,9
тисячі найманих працівників зайняті неповний робочий час, понад 4,4 тисячі працюють
на умовах цивільно-правових відносин. Такими діями роботодавці не лише порушують
конституційне право працівників на соціальні
виплати і заробітну плату, не нижчу за визначену законом, а й прирікають їх на мізерні
пенсії у майбутньому.
Нагадуємо, що розмір та право на отримання соціального забезпечення під час
трудової діяльності напряму залежать від набутого страхового стажу та розміру офіційно
задекларованої заробітної плати. Відповідно
до вимог чинного законодавства, до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди
діяльності, за які повністю сплачено страховий
(єдиний) внесок у розмірі, не меншому за встановлений законом мінімальний (з 01.01.2019
– 918,06 грн. (4173 грн.*22%). Працівники,
які упродовж трудової діяльності отримували мінімальну або нижчого розміру заробітну
плату, можуть розраховувати у кращому випадку на мінімальну пенсію.
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області вкотре
звертається до краян із закликом вимагати від своїх роботодавців нарахування і виплати заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро, чесно, відповідно до
кваліфікації, обсягу виконаних робіт (наданих послуг). Пам’ятайте, що мінімальні або
виплачені «в конвертах» заробітки прирікають
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Державне управління та державна служба
на матеріальну скруту на старості літ.
Завдяки
тісній
співпраці
Головного управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області з органами влади, місцевого самоврядування, Головним
управлінням ДФС в Чернівецькій області,
Управлінням Держпраці в Чернівецькій області
та з територіальними органами Державної

виконавчої служби за січень-травень 2019 року
до бюджету Фонду в області надійшло 1121,1
млн. грн. власних доходів, що на 213,5 млн.
грн., або на 23,5% більше, ніж за відповідний
період минулого року.
Усі мобілізовані кошти спрямовані на
пенсійні виплати буковинцям.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН
Стан реалізації Плану заходів по облаштуванню приміщень та організацію обслуговування
громадян відповідно до Стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду
України розглянули під час засідання колегії при
начальнику Головного управління Пенсійного
фонду України в Чернівецькій області.
Цьогоріч Головним управлінням Пенсійного
фонду України в Чернівецькій області
організовано роботу з облаштування відділів
обслуговування громадян (сервісних центрів) з
урахуванням вимог для забезпечення прозорого
та відкритого прийому громадян відповідно до
запроваджених стандартів.
Пенсійна служба краю постійно працює над
підвищенням якості надання послуг мешканцям
краю. Значна увага приділяється професійності
та оперативності надання послуг, створенню
найбільш комфортних умов для відвідувачів,
організації належного інформаційного забезпечення. Забезпечено безперервне обслуговування громадян впродовж всього робочого часу,
запроваджений дрес-код працівників фронтофісу, сервісні центри забезпечені звуковими
орієнтирами «Метроном».
Колегія визнала роботу з реалізації Плану
заходів по облаштуванню приміщень такою,
що спрямована на реалізацію рекомендаційних
стандартів обслуговування громадян, а роботу
з організації прийому та обслуговування громадян такою, що відповідає вимогам державної
політики у сфері надання послуг з питань
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пенсійного забезпечення.
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ІРИНИ СОБИЛЬ,

головний
спеціаліст-юрисконсульт відділу з питань
децентралізації управління з
питань децентралізації та
розвитку місцевого
самоврядування
Департаменту
регіонального
розвитку Чернівецької обласної
державної адміністрації

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ОБ’ЄДНАННЯ
(ПРИЄДНАННЯ) ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Сьогодні перед країною і, зокрема,
органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування стоїть ряд домінуючих
завдань, результатом виконання яких стане
успішна реалізація реформи децентралізації.
Мета
реформи
децентралізації
– формування ефективного місцевого
самоврядування
та
територіальної
організації влади для створення і підтримки
повноцінного
життєвого
середовища
для громадян, надання високоякісних та
доступних публічних послуг, становлення
інститутів прямого народовладдя, узгодження
інтересів держави та територіальних громад.
В Україні процес децентралізації розпочато
2014
року
з
прийняттям
Концепції
реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, Законів «Про
співробітництво територіальних громад»,
«Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та змін до Бюджетного і Податкового
кодексів – щодо фінансової децентралізації.
Цей процес дозволив формувати, відповідно
до положень Європейської хартії місцевого
самоврядування, значний дієвий і спроможний
інститут місцевого самоврядування на базовому
рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ).
Чернівецька
область
долучилася
до
впровадження
цієї
інноваційної
реформи відразу на самому її початку,
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утворивши у 2015 році 10 ОТГ, займаючи
на цей час стійку позицію у десятці лідерів.
Такі громади стали свого роду
першопрохідцями, яким випало тестувати усі
підводні камені процесу децентралізації. Але
зараз уже чітко зрозуміло – вони не прогадали,
отримавши більше повноважень на місцях,
більше фінансів для підвищення економічної
спроможності, можливість для громад
планувати власний розвиток, разом з тим
забезпечивши гідний рівень життя населення.
На цей час в області створено 35 ОТГ, до складу
яких увійшли 127 територіальних громад
(46,2% від загальної кількості) та 190 населених
пунктів області (45,5% від загальної кількості).
На території 35 ОТГ проживає 349 110 осіб (37%
від загальної чисельності населення області).
Площа ОТГ складає 3752,8 км2
(47%
від
загальної
площі
області).
33
об’єднаних
територіальних
громад
перебувають на прямих міжбюджетних
відносинах з Державним бюджетом України,
отримали повноваження і ресурси, як
у міст обласного значення та державну
фінансову підтримку у вигляді субвенції на
інфраструктуру. Решту 2 ОТГ – отримають
такі
ж
повноваження
з
01.01.2020.
У 2015 році в Чернівецькій області було
утворено 10 ОТГ, до складу яких увійшли 30
територіальних громад та 43 населених пункти:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Глибоцька
Волоківська
Великокучурівська
Сокирянська
Вашковецька
Усть-Путильська
Мамалигівська
Клішковецька
Недобоївська
Рукшинська

ОТГ мад та 25 населених пункти області:
ОТГ
1. Герцаївська
ОТГ
ОТГ
2. Заставнівська
ОТГ
ОТГ
3. Ставчанська
ОТГ
ОТГ
4. Чагорська
ОТГ
ОТГ
5. Неполоковецька
ОТГ
ОТГ
6. Хотинська
ОТГ
ОТГ
7. Новодністровська
ОТГ
ОТГ
Механізмом добровільного приєднання
ОТГ. до вже існуючих ОТГ скористалися у
2018 році Новоселицька ОТГ (с. КотелеУ 2016 році утворено 6 ОТГ, до скла- ве Котелівської сільської ради та Зелений
ду яких увійшли 27 територіальних гро- Гай Зеленогайської сільської ради Новомад та 37 населених пункти області: селицького району); Кіцманська ОТГ
(с.
1. Красноїльська
ОТГ Лашківка, Витилівка, Лашківської сільської
2. Чудейська
ОТГ ради та Шипинці Шипинецької сільської ради
3. Сторожинецька
ОТГ Кіцманського району), Юрковецька ОТГ (с.
4. Вашківецька ОТГ Вижницького району Чорний Потік Чорнопотіцької сільської ради
5. Вижницька
ОТГ Заставнівського району) та Новодністровська
6. Тереблеченська
ОТГ. ОТГ
(с.
Ломачинці
Ломачинецької
сільської ради Сокирянського району).
У 2017 році утворено 10 ОТГ, до склаКрім цього, у 2 ОТГ – Карапчівській та
ду яких увійшли 38 територіальних гро- Ванчиковецькій призначено ЦВК перші
мад та 64 населених пункти області: вибори голови та депутатів сільських
1. Конятинська
ОТГ рад на 30 червня 2019 рік.
До скла2. Селятинська
ОТГ ду яких увійшли 5 територіальних гро3. Кіцманська
ОТГ мад та 8 населених пункти області.
4. Мамаївська
ОТГ
У 2019 році механізмом добровільного
5. Магальська
ОТГ приєднання до вже існуючих ОТГ скориста6. Острицька
ОТГ лася Глибоцька ОТГ (с. Стерче Стерченської
7. Новоселицька
ОТГ сільської
ради
Глибоцького
району).
8. Кострижівська
ОТГ
Найбільша ОТГ – Сторожинецька (об’єднано
9. Вікнянська
ОТГ районний центр і 15 сіл району, населення – 38 680
10. Юрковецька
ОТГ. осіб), найменша – Усть-Путильська (об’єднано
Механізмом добровільного приєднання 6 сіл 2-х сільських рад – Усть-Путильської
до вже існуючих ОТГ скористалися у 2017 та Мариничівської, населення – 2 237 осіб).
році Сторожинецька ОТГ ( с. Стара ЖаСтарт нового етапу реформи децентралізації
дова, Дібрівка, Нова Жадова, Косованка надано у Плані заходів Уряду з реалізації ноСтарожадівської сільської ради Сторожинець- вого етапу реформування місцевого самокого району), Глибоцька ОТГ (с. Черепківці, врядування та територіальної організації влаНовий Вовчинець Черепковецької сільської ди в Україні на 2019–2021 рр., ухваленому 23
ради Глибоцького району) та Тереблеченсь- січня 2019 року. Ключовими завданнями цьока ОТГ (с. Буківка Буківської сільської ради го етапу є формування нової територіальної
Герцаївського району – направлено звер- основи для діяльності органів влади на рівні
нення до ЦВК про призначення додат- громад і районів; передача (децентралізація)
кових виборів депутатів селищної ради). повноважень органів виконавчої влади орУ 2018 році утворено 7 ОТГ, до скла- ганам місцевого самоврядування та їх розду яких увійшли 19 територіальних гро- межування за принципом субсидіарності;
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створення належної ресурсної бази для
здійснення повноважень органів місцевого самоврядування; упорядкування системи державного контролю та нагляду за законністю
діяльності органів місцевого самоврядування.
Очевидно, що говорити про повноцінну
децентралізацію без удосконалення нормативно-правового забезпечення реформи та внесення відповідних змін до Конституції України
не доводиться. Внесення змін до Основного закону України у частині децентралізації сьогодні
є основною умовою імплементації норм
Європейської хартії місцевого самоврядування,
що дозволить забезпечити незворотність тих
позитивних змін, які принесла реформа. Такі
зміни до Конституції, зокрема, мають передбачати зміну адміністративно-територіального
устрою, надання органам місцевого самоврядування ширших повноважень, уточнення
обов’язків місцевих державних адміністрацій
(префектур).
Також одним із основних завдань на 2019
рік є прийняття проекту Закону України «Про
засади
адміністративно-територіального
устрою України». Метою якого є законодавче
визначення основних засад адміністративнотериторіального устрою України, порядку
утворення, ліквідації, встановлення і зміни
меж адміністративно-територіальних одиниць. У законопроекті зазначено, що система адміністративно-територіальних одиниць
залишається трирівневою. При цьому передбачено, що районний рівень має бути більш впо-
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Законопроект більш чітко визначає поняття
«громада», як адміністративно-територіальна
одиниця базового рівня, що складається з одного або декількох населених пунктів та земель за їх межами.
Таким чином, отримані в результаті
децентралізації повноваження та ресурси надали органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку своїх територій, створення сучасної
освітньої, медичної, транспортної, житловокомунальної інфраструктури.
Реформа дала поштовх до повноцінного
розвитку громад, можливість поліпшити життя у кожному населеному пункті та у країні в
цілому і дозволяє громадянам – кожному з нас
– самостійно господарювати там, де вони живуть.
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ОЛЕГ ГОРБАТЮК,

голова Рукшинської ОТГ

ЗА ДОВОЛІ КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ (РУКШИНСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ ДЕЯКИХ УСПІХІВ
Реформа децентралізації в Україні
продовжується, понад третину території нашої
держави вже покрито об’єднаними громадами.
Тому хочеться поділитися власним досвідом,
розповісти про свої успіхи й невдачі, досягнення і проблеми. Бо кожну об’єднану громаду не
можна «загнати» під якийсь єдиний шаблон. Все
залежатиме від специфіки населених пунктів,
що планують об’єднатися, їх розміщення, від
стану «успадкованих» об’єктів комунальної
власності, їх наявної матеріально-технічної
бази. Від цього залежатиме потужність старту
об’єднаної громади, як єдиного цілого.
Рукшинська сільська рада об‘єднаної
територіальної громади об‘єднала у своєму
складі 6 населених пунктів загальною
кількістю населення 6871 чол. До складу громади увійшли п’ять сільських рад: Рукшинська,
Чепоніська, Гордівецька, Рашківська та Пригородоцька. Відповідно, всі об‘єкти комунальної
власності, які розташовані на території даних сільських рад, були передані у відання
Рукшинської сільської ради. В тому числі: 6
загальноосвітніх шкіл, 5 дитячих навчальних
закладів, 2 амбулаторії загальної практики
сімейної медицини, 5 ФАПів, 5 будинків культури (клубів) та 3 приміщення сільських рад.
Економічну базу функціонування громади забезпечують 3 сільськогосподарських
формування: ТзОВ «Злагода», ТОВ «Дністер»,
ТОВ «Кельменці-Агро», та 4 фермерських господарства: ФГ «Валерія», ФГ «Нівалсад», ФГ
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«Стадлера» та ФК «Коровай». Функціонує 29
торгівельних закладів, з них – 20 продуктових
та господарських магазинів, 2 автозаправні
станції, 4 заклади громадського харчування, 1 перукарня, 2 аптеки. Зареєстровано 133
суб’єкти підприємницької діяльності ( в т.ч.
юридичних осіб – 15, фізичних осіб-приватних
підприємців – 118). Предметом діяльності
більшості суб’єктів підприємництва є торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі,
сільське господарство, громадське харчування
та інше.
На території Рукшинської об’єднаної
територіальної громади є природні корисні копалини місцевого значення – поклади каменю,
щебеню, піску, вапняку та глини. Чотири населених пункти (села Рашків, Гордівці, Орестівка,
Пригородок) розташовані на берегах річки
Дністер.
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Насправді, за доволі короткий проміжок часу
(неповних 4 роки) Рукшинській об’єднаній
територіальній громаді вдалося досягнути деяких успіхів, про які села як окремі територіальні
одиниці раніше могли б тільки мріяти:
у 2016 році - це капітально відремонтовані
приміщення 2-х загальноосвітніх шкіл, 2-х
амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 дорога в с.Чепоноси, 1 міст у селі
Рукшин; реконструйовано сільський парк та
стадіон (кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних
громад). Придбано 2 шкільних автобуси (по
спів- фінансуванню 30/70 відсотків з місцевого
та державного бюджету). Крім того, за кошти
місцевого бюджету було придбано приміщення
колишнього магазину для перепрофілювання
під адміністративне приміщення сільської
ради; оновлено матеріально-технічну базу установ комунальної власності: у школи закуплено
комп’ютерну техніку, мультимедійні проектори, телевізори, комплекти посуду, меблів; у
дитячі садки – комплекти білизни, меблів, посуду, пральні машини та морозильні камери
тощо;

-
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-у 2017 році кошти субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних
громад
спрямовано
на
закупівлю
спеціалізованої техніки (автогрейдер, трактор
з причепом та навісне обладнання до нього)
для комунального підприємства Рукшинської
сільської ради «Рукшин-сервіс». Багато уваги
приділяється й соціальній сфері: затверджені
та профінансовані програма «Турбота» для надання матеріальних допомог соціально вразливим верствам населення, програма підтримки
військовослужбовців та мобілізованих у зону
проведення АТО, програма стимулювання та
нагородження обдарованих дітей-учасників
та переможців олімпіад «Обдарована молодь».
Залишок коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, використано на поточні ремонти ФАПів, закуплено металопластикові вікна та двері,
проведено капітальний ремонт огорожі, а також зовнішнього оздоблення Рукшинської
амбулаторії.
У 2018 році завершено роботи по
спільному проекту з ПРООН «Комплексна
термомодернізація Чепоніської ЗОШ І-ІІ ст.»,
у рамках якого реконструйовано котельню
та замінено старий затратний котел на новий
піролізний. Внаслідок цього діти та вчителі вже
відчули істотне підвищення температури у класах, адже раніше вона не піднімалась вище 14С0
. Також завершено роботи по капітальному ремонту системи опалення у Рашківській ЗОШ
І-ІІ ст., де теж зроблено заміну енергозатратного та аварійного котла. Проведено капітальний
ремонт у придбаному приміщенні сільської
ради. Завершено ремонт у Пригородоцькому
та Чепоніському ФАПах. Вперше у 2018 році
затверджено програму підтримки сільського
спорту, у рамках якої фінансується участь
дитячої футбольної команди у районних та
обласних змаганнях, закуплено м’ячі, інший
спортивний інвентар, форма для гравців. Визначною подією для села у 2018 році стала розпочата масштабна реконструкція Рукшинського
будинку культури, фінансування якого проводиться з Державного фонду регіонального розвитку та з місцевого бюджету у процентному
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співвідношенні 90/10, оскільки даний проект пройшов конкурсний відбір. Його загальна вартість складає 17424,9 тис.грн.,
тривалість робіт з реконструкції розрахована
на 3 роки.
За кошти субвенції на формування
інфраструктури було проведено капітальний
ремонт мережі вуличного освітлення в
с.Рукшин, виготовлено генеральний план
Рукшинської ОТГ, придбано ще 2 одиниці
техніки (трактор Фотон та мінітракторгазонокосарку)
для
комунального
підприємства «Рукшин сервіс» сільської ради.
- За п’ять місяців 2019 року розпочато
заміну даху у Чепоніській ЗОШ І-ІІ ст., завершено капітальний ремонт нового приміщення
та фасаду сільської ради. 19 червня 2019 року
відбудеться перша урочиста сесія з нагоди відкриття нового приміщення сільської
ради. За кошти субвенції на формування
інфраструктури ОТГ планується провести
вуличне освітлення по усіх селах громади.
Найбільші проблеми, з якими довелося зіткнутися: малокомплектні школи, у
яких вартість навчання одного учня коштує
вдвічі більше, ніж у повнокомплектній школі;
недобросовісні підрядники, які затягують виконання робіт (чи послуг), або ж виконують
їх неякісно; плинність кадрів та майже повна
відсутність заходів у галузі культури.

від Німецького товариства міжнародного
співробітництва GIZ на виготовлення
проектно-кошторисної документації на встановлення фотоелектричної станції на даху
Рукшинської ЗОШ (на жаль, ще не знайшли
інвестора на реалізацію даного проекту); за
кошти ПРООН було здійснено комплексну
термомодернізацію приміщення Чепоніської
ЗОШ на суму майже 200,0 тис.грн. Завдяки відібраній проектній заявці Н.Малько
(Агенція розвитку громад Буковини) для
10 громад Чернівецької області у рамках
Ініціативи Європейського Союзу «Мери за
економічне зростання» М4ЕG в Рукшинській
ОТГ був створений кооператив пасічників.
У межах проекту було закуплено необхідне
обладнання для фасування меду, медогонку
тощо. Сільською радою виділено приміщення
під потреби кооперативу.

Крім залучення коштів з державного бюджету (субвенція на інфраструктуру та ДФРР)
вдалося залучити кошти в сумі 59,5 тис.грн.
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ЮРІЙ ЮЗВА,

голова Недобоївської ОТГ

ЮРІЙ ЮЗВА: СТАНОМ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ
ГРОМАДА ВЗЯЛА КУРС НА ВСЕСТОРОННІЙ
РОЗВИТОК
Загальна характеристика
Недобоївська
сільська
об’єднана
територіальна
громада
—
об’єднана
територіальна громада в Україні, у Хотинському районі Чернівецької області..
Площа — 79,5 км². Населення — 7054
мешканеці (2018).
Утворена в рамках адміністративнотериторіальної реформи 2015 року. До складу
громади ввійшли Долинянська, Керстенецька,
Недобоївська та Ставчанська сільські ради Хотинського району, які 12 серпня 2015 року прийняли рішення про добровільне об’єднання
громад. А 14 серпня утворення громади затверджене рішенням обласної ради.
Центр Недобоївської ОТГ, а саме село
Недобоївці знаходиться на відстані 41 кілометр
від обласного центру (м. Чернівці). Територія
сільської ради становить 79,53 км.кв. На даній
території розташовані чотири населені пункти: с. Недобоївці, с. Долиняни, с. Ставчани, с.
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Керстенці.

Населення сільської ради станом на
01.01.2019року – 7054/ мин. рік 7078 чоловік, в
тому числі: с. Долиняни -1365/мин.рік 1365 чол.,
с. Керстенці – 1148/мин.рік 1203 чол., с. Ставчани- 1443/мин.рік 1470 чол., с. Недобоївці -3098/
мин. рік. 3040 чол. На території сільської ради
знаходиться 2841 домогосподарств (в тому
числі: в с.Ставчани – 683, в с.Долинняни – 550, в
с.Керстенці -629, с.Недобоївці – 979). За звітній
період 2018 року на території Недобоївської
сільської ради народилось– 52 дитина; померло – 105 громадяна; зареєстровано шлюбів –
17 ( с. Недобоївці народилося 29 дітей, померло – 31 люд., с. Ставчани народилося 5 дітей ,
померло – 32 людини, Керстенці народилося
– 5д. померло – 20 л., Долиняни народилося –
13д., померло – 23л. ). Слід відмітити, що показники народжуваності та смертності у 2018
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майже дорівнюють минулорічним показникам .
З 4 квітня 2016 року до повноважень
сільської ради передалися повноваження
реєстрації місця проживання громадян. В
сільській раді людина може знятися з місця
попередньої реєстрації і зареєструватися в
наших селах. Хочу звернути увагу на те, що
згідно законодавства дітей теж потрібно
реєструвати за місцем проживання батьків,
або одного з батьків. За цей час зареєстровано
99 осіб, знято з реєстрації 168 осіб
В 2018 році проведено 11 сесій сільської
ради, прийнято -211 рішень і 12 засідань виконкому сільської ради на яких розглянуто понад 114 питань і прийнято відповідно
стільки ж рішень. Розглядалися питання благоустрою, медичного, культурного, про безпеку життєдіяльності, питання сільського
бюджету, земельні питання, питання оформлення права власності на житлові будинки,
та інші питання, які потребували вирішення.
Сільським головою прийнято - 280 розпоряджень, що стосуються різних сфер життя ОТГ.
Рішенням 6 сесії 7 скликання від 22.03.2016
року №84/6/16 було затверджено Положення та
Регламент центру надання адміністративних
послуг (далі - Центр) Недобоївської сільської
ради.
Центр здійснює діяльність за принципом
«єдиного вікна», тобто прийом документів та
видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів Центру.
З початку роботи Центру громадяни та
суб’єкти господарювання мали можливість
отримати 61 вид послуг. Штатна чисельність
Центру надання адміністративних послуг
складає на кінець 2018 року 9 штанних одиниць, фактична чисельність Центру 8 осіб.
У зв’язку із набуттям чинності Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов
ведення бізнесу (дерегуляція)», за короткий
час адміністратори ЦНАП отримали ключі
та доступи до Державного реєстру прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
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та громадських формувань, ознайомилися з
нормативно-правовою базою.
На кожну адміністративну послугу
суб’єктами надання адміністративних послуг розроблені інформаційні та технологічні
картки.
У 2018 році Центром надано послуг 9823 . Безоплатно надано – 9082 послуги
та 741 платна послуга на суму 66066 грн..
Консультації надаються при особистому
звернені громадян.
Із загальної кількості
послуг, які надаються у Центрі, лише для частини під час їх надання необхідна невелика
кількість часу, а саме близько 10-15 хвилин, а
для найбільш витребуваних таких як:
• реєстрація/ зняття з реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб –
близько 20 хвилин на особу;
• державна реєстрація (внесення змін до
відомостей) юридичної особи – 30-40 хвилин
враховуючи сканування документів;
державна реєстрації прав на нерухоме майно – від 40 хвилин до 1 години враховуючи
сканування документів.

Соціально-економічний розвиток
З самого початку робота виконавчого комітету Недобоївської сільської ради
та його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів
Плану
соціально-економічного розвитку
Недобоївської сільської ради на 2018 рік.
Провівши детальний аналіз, виконання плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади
Недобоївської
сільської ради необхідно
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реальних можливостей сільського бюджету та
за рахунок коштів державних субвенцій.
Завдяки виваженій та принциповій позиції
виконкому ради забезпечено стабільність на
території ради по основним напрямкам забезпечення життєдіяльності сіл.
Недобоївська ОТГ отримала з державного бюджету субвенцію на формування
інфраструктури в сумі 2349,8тис.грн., які були
використано на реалізацію проектів:
1. «Реконструкція
Недобоївського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад I-III
ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Хотинського району Чернівецької області по
вулиці Козацької Слави,15»

І це тільки в 2018 році , на початку року 2019
за рахунок державної субвенції, спрямованої
на розвиток медицини в сільській місцевості,
в Недобоївській об’єднаній територіальній
громаді було придбано сучасний автомобіль
для сімейних лікарів. Це якісно підвищить
мобільність прибуття лікаря на допомогу хворому.
В
2019
році

2. «Капітальний ремонт покрівлі та перекриття Долинянської ЗОШ І-ІІ ступенів в с.
Долиняни Хотинського району Чернівецької
області »

планується початок будівництва сучасної
амбулаторії в селі Недобоївці. Заклад
відповідатиме новітнім технічним вимогам, буде енергоефективним, комфортним, з
необхідним обладнанням.
В
волонтерську
пожежну
частину
Недобоївської ОТГ передано Пожежну машину від колег з Німетчини .
Також закуплено техніку для знищення
3. «Капітальний ремонт ДНЗ в с.Керстенці
відходів з садів , а саме щипорізку та трактор.
Хотинського району Чернівецької області».
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Місцеве самоврядуванняНа
Над якими напрямами ведеться робота
Вгромаді визначені наступні напрями
діяльності :
1. Молодіжна політика – залучення
молоді до влади.
2. Смітєве питання – вирішення проблем
з вивозом сміття
3. Відновлення інфраструктури
4. Налагодження співпраці з колегами в
Україні та за кордоном
Проблеми , з якими доводиться
зустрічатися:
В житті громади є досить багато проблем , таких які викликані ситуацією в країні та створених самими громадянами , тих що треба негайно вирішити та довгострокові які вирішаться
лише в перспективі . Найчастішими проблемами в громаді є пасивність самих жителів
громади , недостатність фінансування в
реалізації проектів , відсутність стимулів для
молоді залишатися в селах та зменшуваність
народжуваності в цих селах що в перспективі
може призвести до опустошіння сіл.
Успіхи якими можемо похвалитися.
Станом на сьогоднішній день громада взяла курс на всесторонній розвиток.
Зокрема вже до кінця цього року
планується створення молодіжної ради та
створення молодіжних центрів . Також проводяться заходи по створенню та відновленню
інфраструктури , основним проектом
інфраструктурного характеру є створення в
цьому році фронт офісу ЦНАПу Недобоївської
сільської ради , що в свою чергу також покращить доступність та комфортність надання
адміністративних послуг .
В стратегії економічного розвитку закладено запровадження щорічного фестивалю громади , садової тематики .
З 2018 року в громаді діє програма «Бюджет участі» в рамках якої жителі громади пишуть проекти які реалізовуються за рахунок
місцевих податків та зборів . В рамках «бюджету участі» проводиться збір написаних
жителями проектів їх публікування та голосування за всі ці проекти , який набирає
найбільше голосів і реалізовується. На дані
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проекти в минулому році виділено 100 тис.
грн. А в цьому 180 тис. грн. , ці гроші вже частково вкладені в проекти. Минулорічні проекти вже реалізовані , цьогорічні переможці
очікують реалізації.
Ще одним з досягнень є створення Центру
економ розвитку де проводяться освітньо –
розвадальні трейнінги , зустрічі , семінари та
ін.

На території ОТГ діє волонтерська пожежна частина , унікальна у своєму роді
самоорганізація жителів громади серед всіх
громад області.

Залучення додаткових фінансових ресурсів
для розвитку ОТГ. Який напрям у цьому є
найбільш ефективним?
Залучення додаткових фінансових ресурсів
в громаду до цього часу було досить тісно
пов’язано з зростанням євроінтеграції в країні
. Зокрема най яскравішими прикладами залучення коштів в громаду якраз є співпраця
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з європейськими колегами , а саме в рамках проектів DESPRO, Мери за економічне
зростання , в рамках программи U-LEAD , та
іншими .
Тому досвід показує що співпраця з
європейськими колегами позитивно впливає
на залучення фінансів в громаду , хоча й
не варто забувати про міжмуніципальне
співробітництво.
Чим ОТГ приваблива для інвесторів?
Перш за все в громаді колосальна проблема з реалізацією садівничої продукції (яблук ,
персиків , сливових плодів та ін) . Тому це досить непогане місце для будівництва заводів
по переробці цієї продукції .

Ще одним плюсом є трудолюбивість
місцевих жителів, яка при не великому
фінансуванні дає досить великий об’єм роботи.
Також
плюсом
для
інвесторів
є
зацікавленість всесторонньої співпраці з
інвесторами на вигідних умовах .
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ВИБОРИ 2019.СИТУАЦІЯ НА БУКОВИНІ.
ДУМКИ ПОЛІТОЛОГІВ.

Вибори Президента України 2019 —
чергові, сьомі за рахунком з моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році, вибори
Президента України, перший тур яких відбувся
31 березня 2019 року, другий — 21 квітня 2019
року.
За результатами першого туру до другого
туру вийшли Володимир Зеленський та Петро
Порошенко.
7 квітня 2019 року ЦВК офіційно оголосила результати першого туру президентських
виборів: Зеленський — 30,24 % голосів, Порошенко — 15,95 %.
21 квітня 2019 року відбувся другий тур
виборів Президента України. За результатами
підрахунку 100 % протоколів, переможцем став
Володимир Зеленський із 73,22 % голосів, у той
час як чинний Президент України Петро Порошенко отримав 24,45 %.
Завідувач
к а ф е д р и
« п о літ о л о г ії
та державного
у пр авління»,
професор
Круглашов
Анатолій Миколайович.
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1. Чи задоволені ви результатами виборів
2019 ?
Моє особисте задоволення це річ другорядна, важливіше чи ми, тобто громадяни України
задоволені цими виборами. Тут є два складники
питання, перше – з точки зору демократичності
процедури виборів. Вибори відбулись демократично це поза всяким сумнівом, хоча були
й порушення різного роду, але вони суттєво на
характер виборів не вплинули. Що стосується
результатів виборів для мене великим подивом було те що Україну тепер має очолити як
глава держави, людина яка не має жодного
політичного досвіду, це для нас великий ризик, тому я занепокоєно ставлюсь до можливих
подій саме з цієї точки зору.
2. Ваша особиста думка, на скільки вибори
були демократичні?
Я вважаю, що вибори були достатньо демократичними, українці мали як ніколи багато
кандидатів, я би сказав дуже багато, занадто багато, що призводило до дезорієнтації виборців
на першому турі. Я відкрию вам секрет, я на
першому турі не пішов голосувати, тому що для
себе такого кандидата, за якого я беззастережно віддав голос не бачив. А в другому турі вже
голосування вибудовувалося за необхідністю
для тих, хто раціонально мислив за одною
необхідністю, а для тих хто мислив категоріям
категоричного заперечення і бажання з одного
боку помститися владі, а з іншого боку отримати швидкі зміни, на скільки це реально інше
питання, іншими категоріями. Таким чином з
приводу загальної демократичності виборів питань немає. Інше питання, що демократичність
виборів не відміняє глибоко маніпулятивний
характер. Маніпулювали виборцями відповідні
телеканали і вони відіграли ключову роль, а ми
знаємо кому вони належать. Тому, з цього можна зробити досить чіткі висновки на чию користь відбуваються процеси в Україні.
3. Чи пройшли вибори в рамках закону, як
ви вважаєте були правопорушення?
Звичайно, були правопорушення. Ви знаєте
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були зафіксовано і не поодинокі і сотнями,
тисячами навіть. Знаєте, що навіть новообраний президент порушив ЗУ і сьогодні має
відбуватися суд з цього приводу, коли він показав свій виборчий бюлетень, думаю не самий
кращий жест з боку кандидата у президенти.
Були і інші виборчі правопорушення, під час
агітації, особливо зовнішня реклама. Порушувались вимоги агітації щодо невикористання
службових приміщень тощо. Тобто насправді
порушень було багато, але такого масового характеру, як вони носили, скажімо, там під час
Помаранчевої революції чи 2011 року, або ще
раніше не було. Тому такі правопорушення не
вплинули суттєво на ці результати виборчого
процесу.
4. Як ви думаєте, чи є шанси у новообраного
президента здобути знову перемогу на парламентських виборах?
Тут я вам скажу дуже просто, ви розумієте
що такий запас 73% це небачений в історії
України результат. Можна аналізувати з чого
він складається, хто голосував за нього і хто
голосували проти Порошенка, хто голосував
проти всієї системи влади, а дехто голосував
проти України як держави. Це все і склалося
в неймовірні 73 %. Очевидно, що президент і
його команда хоче максимально скористатися досягнутим електоральним успіхом, чудово усвідомлюючи, що він на цьому рівні ні за
яких обставин не протримається. Звідси ця ідея
дострокового розпуску ВР, звідси ці постійні
апеляції до виборців, щоб мовляв усіх порозганяти і тоді ми добре заживемо. Хоча я особисто не вважаю, що достроковий розпуск ради
в умовах, коли вибори призначені на жовтень
є важливим з точки зору політичного процесу України, він очевидно важливий тільки
для команди В. Зеленського, яка таким чином хоче скористатися досягнутим електоральним успіхом і поки він не розтрачений,
капіталізувати його також через вибори ВР,
адже з точки зору реальності ПП «Слуга народу» - це проект нікому невідомий, крім скажімо
так, зі ЗМІ , реальної розбудови його немає.
Звідси виникає питання на кого буде опиратися
цей президент в новобраній В, яким буде формування нових коаліцій і чи буде це принципово нова конфігурація політичних сил і не просто
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нова відмінно від старої, а така яка буде вести
Україну до її важливої стратегічної завдань,
тобто це належне формування економіки, посилення обороноздатності країни, збереження
її єдності територіально цілісності, та успішна
євроатлантична інтеграція. Тому ми повинні
розуміти, що тут іде відверта політична гра. А
на скільки вона відповідає інтересам виборців
час дуже скоро покаже.
5. Чи моніторили ви виборчий процес у
Чернівецькій області? Якщо так, можете
поділитися інформацією для буковинців.
Ну так, за ЗМІ я стежив, дивився які появлялись інформаційні повідомлення ключових
електронних і друкованих ЗМІ, в нашій області
виборчі кампанії відбувались, я би сказав,
«мляво». Більше активна полеміка, дискусії,
гострі висловлення були притаманні соціальній
мережі, такій як фейсбук, де я слідкував і там
полеміка була в жорстких тонах і в цьому плані
виборчий процес мав додаткове розчарування,
як поляризацію українського суспільства, загострив психоемоційний стан наших громадян,
тому що один для одного прихильники протилежних поглядів не жаліли всяких виразів,
таким чином виборчий процес вніс багато достатньо, щоб наше суспільство було невротизоване, щоб соціально-політична ситуація
загострилася і щоб свою енергію громадяни витрачали на своє взаємне поборювання
і взаємні зведенні рахунки , ніж на суспільні
корисні творчі процеси і це мене найбільше
непокоїть у підсумках такої компанії, адже
за її результатами оці травми та взаємні образи і ця недовіра буде тягнутися іще довго, а
оскільки президентська компанія неминуче
переходить у парламентську, то я боюся, що
на такому рівні конфліктизація суспільства ми
можем мати непередбачені вибухи соціальної,
але підкреслюю, негативної енергії, оце те чим
я хотів поділитися як застереження, що вибудовувати свою лінію поведінки, як і попередні
десятиріччя на конфронтації надзвичайно небезпечно для України, проте політики продовжують це робити, а їм є мільйони добровільних
і недобровільних помічників.
6. На вашу думку, чи будуть ефективними
дії нового президента для майбутньої перспективи нашої держави?
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Нам уже обіцяють, що ось-ось майже
закінчена його програма перших 100 днів, але
вона ще не оприлюднена, з одного боку дуже
приємно, що команда президента так добре
володіє соціальними медіа і ми дуже багато
важливо для країни дізнаємося з нового ролика. Так і вибудовується стратегія політичної
комунікації з черговими роликами, але
дуже бракує не емоційної , а саме експертної
продуманої раціональної складової і якщо оця
складова буде підмінятися ефектними жестами, як «стадіон так стадіон» з одної сторони
чи другої, то я не сказав би що це є найкращий
шлях побудови ефективної демократії і розбудови державності, особливо в тих умовах, коли
нашій державі серйозно загрожує, як зовні так
і на жаль за допомогою зовнішніх в середині
країни, тому я вважаю, що політичному класу
країни треба зробити висновок і з того заряду,
можна сказати, ненависті і зневаги, які вони отримали в результаті виборів, а громадянам теж
треба осмислити свою міру відповідальність
за кожний свій крок і підтримку тих чи інших
політиків, бо голосування з мотивів ненависті
і тільки надій, які під собою не мають достатньо серйозного підґрунтя - це показник дуже
слабкої підготовленості громадян до здійснення
раціонального вибору і це не може не непокоїти
і як за підсумком президентських виборів і
як передумова підготовки до виборів парламентських.
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1. Чи задоволені ви результатами виборів
2019 ?
Так задоволений, тому що по-перше, вибори
демократичні, а по-друге, Україна на відміну
від багатьох держав пострадянського простору показує прогрес у розвитку демократії
і громадянського суспільства. В мене є певні
сумніви в раціональності нашого вибору, причому говорю це стосовно усіх кандидатів, не
конкретизуючи на комусь одному, але в любому випадку те, що в нас міняється влада і
те, що в нас нікому не гарантоване довічне
правління - це дуже гарний факт і він свідчить
про те, що Україна рахується вперед. І навіть
якщо вона може отримувати не виключно позитивний досвід на якомусь шляху, але це все
одно досвід.
2. Ваша особиста думка, на скільки вибори
були демократичні?
Вибори були дуже демократичні, а на скільки
брудними вони були з точки зору застосування інформаційних технологій, то звичайно
вони застосовувалися і значною мірою визначили результат, але в будь-якому разі вони
були демократичними. І ми не можемо говорити про масове застосування адмін ресурсу
з боку влади, чи про масовий підкуп громадян
виборців України, чи про інші технології такого безпосереднього впливу. Але загалом я би
дав цим виборам дуже високу оцінку.
3. Чи пройшли вибори в рамках закону, як
ви вважаєте були правопорушення?
Так, вибори пройшли в рамках закону.
Правопорушення якщо і траплялись, тобто
вони були, але це такий відсоток і за якістю
такі правопорушення, які загалом не вплинули на виску якість проведення виборів, на їх
демократичність і ці правопорушення не дають підстав сумніватись у фінальних результатах цих виборів.
4. Як ви думаєте, чи є шанси у новообраного президента здобути знову перемогу(парлам.
вибори 2019)?
Це залежатиме від того, які події відбудуться
найближчим часом, чи наприклад, буде розпущений нині діючий парламент достроково чи
ні. Якщо він буде розпущено достроково, тоді
шанси у ПП Зеленського «Слуга народу» здо48
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бути багато крісел у новому парламенті
доволі високий. Якщо парламент не буде розпущений, як мені здається саме цей сценарій
більш ймовірний, то все залежатиме від того,
що зробить, чи не зробить Зеленський у цей
проміжок часу від моменту інавгурації до парламентських виборів. Тому що ці перші місяці
його правління для нього будуть критичними і
треба зрозуміти, що Зеленський вперше в історії
отримав такий високий рівень підтримки, а
це в свою чергу говорить про високий рівень
очікувань громадян України від новообраного
президента. І раз є високий рівень очікувань,
то відповідно на ньому лежить величезна, висока відповідальність. Якщо він за перші пів
року не зуміє її виправдати, а на жаль українці
обираючи кожного разу президента вірять, що
вони обирають чарівника, який тепер вирішить
всі їхні проблеми, починаючи від ціни на газ,
до чого президент не має ніякого стосунку,
чи тарифної політики, соціальних проблем і
закінчуючи звичайно тим, чим безпосередньо
повинен займатись президент. Зокрема - це
корупція, мир і дотримання прав і свобод громадянина і зовнішні відносини.
5. Чи моніторили ви виборчий процес
у Черн. обл. Якщо так, можете поділитися
інформацією для буковинців.
Конкретно по Чернівецькій області я не
моніторив ситуацію, тобто я швидше слідкував.
Я дивився результати виборів в першому і другому турі. Я знаю яка була динаміка і яка була
активність виборців. І навіть пояснював і коментував, чому в Україні Чернівецька область
разом з Закарпатською є в кінці списку відсотку
громадян, які взяли участь в виборах, тобто загалом я знаю приблизну картину, хто переміг в
Чернівецькій області, які кандидати набрали
більше голосів, які менше і який відсоток загалом буковинців взяли участь виборах. Також я
можу зробити більш детальні висновки.
Перший висновок, Чернівецька область мене
не дивує, тому що ця область дуже різнобарвна
і результати це яскраво демонструють. Я скажу,
що мене єдине приємно вразило - це те, що кандидати у президенти, які мали мало підтримки
в інших областях, тут здобули її доволі багато
і з невеликими відривами. Все решта мене негативно вразило.
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Перший негатив - це те, що при всій повазі
до виборців в Чернівецькій області можу
зрозуміти, чому певна кількість відсотків проголосували за Порошенка, чому за Зеленського і чому він переміг, я можу зрозуміти
прихильників
Тимошенко,
я
зрозумію
прихильників Кошулинського, Смешка, але я ,
вибачте, взагалі не розумію, звідки набралось
на Буковині величезний відсоток виборців, що
голосували за Бойка. Тому що, це людина, яка
представляє не просто стару інформацію влади, це людина, яка представляє режим, який
по суті спровокував в Україні війну, в якій ми
зараз живемо. Це режим, який повністю себе
скомпрометував, режим лідера, якого втік з
держави, як і багато його посіпак, але не зважаючи на те все, українці як завжди люблять
ставати на «ті самі граблі», на які вже ставали,
мене це не дуже приємно здивувало. Але на це
я маю пояснення - це обіцянки- цяцянки Бойка про подвійне громадянство. Ми знаєм що на
Буковині багато проживає румуномовного населення. А також це і загравання з Російською
православною церквою, її захист. Я розумію
прихильників парафіян цієї церкви, чому вони
голосували за Бойка. Так само я розумію тих
апологетів минулого, які хотіли би повернення
світлого комуністичного минулого, бо по-суті в
нас не було комуністичного кандидата в президента і найближчим до цього пласту був якраз
Бойко і Вілкул. Тому це перший момент, але це
суб’єктивний момент і я його пояснив, але це
право кожного виборця і він може зі мною не
погоджуватись.
Другий момент носить об’єктивний характер
- це одна з найнижчих в Україні явка виборців,
тобто так загалом приблизно 36%, це свідчить
про те, що на Буковині політична пасивність - це
зневіра, та такий ефект, коли можна багато кричати на кухні і обурюватись, яка погана держава, як все в ній погано, але при цьому брати свій
паспорт іншої держави і бігом їхати заробляти
гроші, хоче я це по-людські розумію, але якщо
вже все так погано в цій державі, то візьми свій
державний паспорт і піди на виборчі дільниці
і проголосуй, бо, вибачте, ця дивана сотня, яка
любить все критикувати але здійснити свій громадянський обов’язок не може, я не розумію
таку категорію людей.
49

Наукова думка
6.
На вашу думку, чи будуть ефективними дії нового президента для
майбутньої перспективи нашої держави?
Я дуже сподіваюсь, що вони будуть ефективними. Я дуже сподіваюсь, що ці обіцянки, які
він дав і більше не дав, вони будуть реалізовані.
Інакше його чекає дуже складна доля, бо
з таким відсотком очікувань є відповідна
відповідальність, тому в нього насправді дуже
мало часу для розхитування для пояснень.
Йому треба вже демонструвати чітку позицію
і призначати людей на важливі посади одразу після інавгурації і спробувати в держав,і
де міняються президенти, але не міняється
суспільство щось змінити. Мені здається, що
йому це буде дуже важко зробити. Я не дуже
впевнений на скільки йому вистачить досвіду
його оточення, бо ми розуміємо, що власного
досвіду він, на жаль, немає. Це перший момент. І другий момент, навіть важливіший,
це те, що я завжди говорив, що тут в нашій
державі, та політиці найскладніше - це не
стільки обрати якусь людину, скільки створити умови, щоб ця людина могла реалізувати
себе і свої переконання, а громадяни Україні,
на жаль, хочуть, щоб був чесний президент, чесні депутати та чиновники, але самі
при цьому не дуже чесними залишаються.

1.
Чи
задоволені
ви
результатами
виборів
2019
?
Тут складно говорити про задоволення результатами виборів, адже справжній результат ми
побачимо лише через деякий час. Наразі можуть бути лише припущення, очікування, але
аж ніяк не усвідомлення вже здійсненого вибору та його впливу на розвиток держави в цілому
та становище кожного громадянина зокрема.
2.
Ваша
особиста
думка,
на
скільки
вибори
були
демократичні?
Дані вибори, як на мене, були досить демократичними. Було достатньо як кандидатів у
першому турі, так і спостерігачів від різних
політичних сил, організацій, у т.ч. міжнародних.
3.
Чи пройшли вибори в рамках закону, як ви вважаєте були правопорушення?
В цілому вибори відбулися у рамках закону. Однак правопорушення були зафіксовані
як під час виборчої агітації, так і на виборчих дільницях. Причому варто зазначити, що
окремі порушення були зумовлені швидше не
«злою волею», а випадковістю або ж елементарним правовим невіглаством. Наприклад,
під час першого туру спостерігали своєрідний
флеш-моб фото з виборчих кабінок у
соціальних мережах. Одним із пояснень цього явища було те, що ті, хто вперше прийшов
на виборчі дільниці таким чином прагнули
Нечаєва-Юрійчук Наталя Вікторівна – зафіксувати свій вибір. Або ж один виборець
політолог, кандидат історичних наук. вкинув у виборчу урну разом із бюлетенем паспорт. І цілому у нашому регіоні ані представники громадських організацій, у першу чергу
«опори», ані поліції не зафіксували масових порушень чи фальсифікацій результатів виборів.
4.
Як ви думаєте, чи є шанси у новообраного
президента
здобути
знову перемогу на парлам. виборах 2019)?
Власне,
парламентська
кампанія
уже
неофіційно стартувала. Причому для окремих сил це відбулося раніше, ніж для інших.
Перш, ніж відповідати на питання щодо перемоги, хотілося б уточнити, що мається на
увазі? Якщо просто пройти до парламенту, то
очевидно, що так. Що стосується повторення
результату президентських виборів, то, гадаю, що ні. До осені суспільно-політична та
економічна ситуація дещо зміняться, гравців
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на полі буде значно більше та й п.В.Зеленський
матиме змогу виявити себе в якості уже
політичного лідера, а це, безперечно, матиме
певні наслідки. І останнє залежить від того,
яким чином відбуватиметься взаємодія у
рамках президент – парламент (діючий),
президент – ЗМІ, президент – суспільство.
5.
Чи
моніторили
ви
виборчий
процес у Черн. обл. Якщо так, можете
поділитися інформацією для буковинців?
Так. Я намагалася слідкувати за виборчим
процесом у нашій області. Варто відзначити,
що деякі факти змусили мене задуматися
щодо того, у якому суспільстві ми живемо. Для
мене залишається абсолютно неприйнятним

чорний
піар,
який
неодноразово
був використаний під час виборчих
перегонів-2019, демонізація політичних
опонентів, нетолерантність та агресія щодо
політичної опозиції не лише з боку політичних
акторів, але й з боку їх прихильників.
Але сподіваюся, що це – проблеми
демократичного росту нашого суспільства.
6.
На
вашу
думку,
чи
будуть
ефективними дії нового президента для
майбутньої перспективи нашої держави?
Тут
складно
говорити,
оскільки
наразі чіткої програми чи плану дій
новообраного президента я не знаю.

ЯНА ЧЕРНОПИЩУК,

кандидат юридичних наук, заступник начальника управління
економічного розвитку виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради

ОСОБЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ
ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ
У науковому повідомленні висвітлено історичний особливості адміністративного
реформування Одеської області, охарактеризовано сучасний стан територіального
об’єднання громад в межах області та конкретно на прикладі Білгород-Дністровського
району Одеської області. За результатами історичного, правового та порівняльного
аналізу проведення адміністративно-територіальної реформи в Одеській області сформовано висновки щодо особливостей здійснення реформи децентралізації в Одеській
області.
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Наразі в Україні стрімко реалізується реформа
децентралізації влади та територіального
об’єднання громад. За офіційними даними
Моніторингу Мінрегіонбуду станом на
10 жовтня 2018 в Україні створено 838
об’єднаних територіальних громад . На
території Одеської області утворено 31 ОТГ.
Перший етап масштабної загальнодержавної
реформи,
розпочатої
в
2014
році,
завершується наприкінці 2018 року. Таким
чином, вже можуть бути підбиті певні
підсумки та окреслені здобутки процесу
реформування, зокрема, нова законодавча
база та нова модель фінансової підтримки
місцевих бюджетів. Окрім того, слід відверто
акцентувати і на труднощах територіального
об’єднання, які мають бути подолані в
майбутньому, для успішної реалізації
національного проекту децентралізації.
Стосовно адміністративно-територіальної
реформи в Одеській області слід зазначити,
що це не є новим явищем для регіону. З 1932
року по 1969 рік карта області постійно
змінювалась як в результаті виокремлення
Миколаївської та Херсонської областей, так
і після приєднання Бессарабії та 8 районів
Молдовської АРСР до СРСР після Другої
Світової Війни з динамікою останніх
років до збільшення кількості районів .
Таким
чином,
сформувався
полікультурний,
різномовний
та
багатонаціональний
етнос
області.
В
рамках
теми
дослідження
було
проведено порівняльний аналіз ОТГ
на
прикладі
Білгород-Дністровського
району Одеської області, результати якого
представлені в Таблиці 1. В цьому районі
об’єдналося 14 рад та утворено 4 об’єднані
територіальні громади з населенням
43533 тис. осіб та площею 1240.89 кв.км.
За результатами дослідження можливо
визначити наступні особливості проведення
реформи децентралізації в Одеській області:
1.
Активізація політичних сил на
виборах в боротьбі за лідерство в новій
об’єднаній громаді. Як наслідок громади
об’єднуються переважно з ініціативи
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голів рад, не за певним критерієм
доцільністю географічного положення,
соціально-економічного потенціалу, а за
власними амбіціями та домовленостями
потенційних
лідерів
нових
громад.

2.
Після передачі місцевими бюджетами
згідно з умовами реформи певних податків
до акумулювання на місцях, та як наслідок
значного зростання дохідної частини місцевих
бюджетів, міста з прибутковим економічним
станом не виявляють добровільного
бажання до об’єднання з іншими, тим
паче занедбаними населеними пунктами.
3.
Недостатнє законодавче регулювання
процесу об’єднання та статусу майбутніх
територій та майна викликають відповідні
побоювання місцевих очильників щодо
наслідків провалу змін до Конституції України.
4.
Відсутні в достатній кількості
кваліфіковані
кадри
на
виконання
делегованих повноважень від держави.
5.
За
переданими
коштами
–
стоїть відповідальність: швидкі темпи
децентралізації для передачі відповідальних
повноважень, з якими досі сільські
громади безпосередньо не працювали.
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5. За переданими коштами – стоїть
відповідальність: швидкі темпи децентралізації
для передачі відповідальних повноважень, з
якими досі сільські громади безпосередньо не
працювали.
Вищевказане є невичерпним переліком
комплікацій, що постали перед місцевою владою, яка безпосередньо включилася в реформу місцевого самоврядування. Сподіваємось,
що наступний етап децентралізації вирішить
вказані проблеми місцевого значення та
сформує досвід для подальшої успішної
реалізації реформи.

ІГОР БАБЮК,

експерт з виборчого права,
директор Буковинського центру
виборчих технологій, заступник
голови Комітету виборців

НАЙБІЛЬШІ ПРОБЛЕМИ З ЯКИМИ МИ МАЛИ
СПРАВУ – ЦЕ МАБУТЬ ТЕ, ЩО ВСЕ Ж ТАКИ БУЛИ
ПОРУШЕННЯ ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗНАННЯМ
ЛЮДЕЙ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Ми не державна структура, тому її як такої не має насправді. В більшості випадках ми
працюємо на громадських засадах! Не дивлячись на це ми все одно плідно працюватимемо плічо-пліч, щоб забезпечити продуктивну та прозору роботу під час виборчої компанії.
Розкажіть будь ласка більш детальніше про
всеукраїнської організації комітет виборців.
вашу організацію, чим вона керується які захо- Ми керуємось нашим статутом. Основний вид
ди ви проводите?
нашої діяльності - це правова освіта, робота з
Я представляю Чернівецьку обласну виборцями та виборчими комісіями.
організацію комітет виборців - це осередок
Чи можете ви як експерт з виборчого права
№ 2/2019
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познайомити краще наших читачів
з
виборчим
правом
в
Україні?
Так, звичайно, якщо говорити про виборче
право в Україні то у громадян є декілька основних положень, а саме: пасивне, і є активне право, тобто маємо право висувати свою
кандидатуру на виборах, також брати участь
безпосередньо в голосуванні за депутатів
як у місцевому самоврядуванні так і у Верховну раду та обирати президента України.
Розкажіть
детальніше
про
структуру
організації?
У нас немає досить активних осередків в
організації, вона складається орієнтовно з 1015 осіб. Частина з них волонтери, які не працюють на постійній основі, а тільки долучаються
до роботи організації під час виборчої компанії.
Її основою є правління, а головою правління
призначено Олександра Віталійовича. Він
також заступник редактора “Молодий Буковинець”. У нас є виконавча структура, директором якої є Ярослав Хиряк він у нас
займається
безпосередньо
організацією.
Ми також проводимо збори на яких обговорюються важливі організаційні питання.
Розкажіть
про
кадрову
політику,
яку
здійснює
організація?
Ми не державна структура, тому її не
має насправді, тобто в більшості випадках ми працюємо на громадських засадах.
Навіть в період передвиборчої компанії,
що відбулось і в попередніх виборах.
А як саме ви здійснюєте набір активу?
Ми
працюємо
з
партнерськими
організаціями, які теж працюють у Народному
домі: “Клуб Української молоді”, “Товариство
Український Народний дім”. Ми їх залучаємо,
а також інших волонтерів, які працюють з
нами від виборів до виборів. Тобто, де дуже
професійне та якісне членство з волонтерів,
які працюють і в багатьох інших організаціях,
але під час виборів долучаються до нас і беруть активну участь в роботі організації та
володіють безцінним досвідом та навичками.
Поділіться
із
нашими
читачами
політичними технологіями та новаціями,
які ви могли спостерігати в Україні?
В нашій країні використовується надзви№ 2/2019
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чайно велика кількість різних політичних
технології. Зокрема серед технологів широко використовуються поняття білі та
чорні технології. До білих можна віднести
діяльність кандидатів, яка проводиться
публічно та відповідно вся передвиборча
компанія будується в рамках чинного законодавства. Наприклад, це відкриті зустрічі із
виборцями, відкрита агітація, формування
чіткої програми просування свої ідей. Якщо
говорити про чорні технології, то сюди входитиме чорний піар, робота проти конкурента та навіть маніпуляцію самою свідомістю
виборців використовуючи для цього різні
інструменти. На сьогоднішній десь в Україні
дуже велика кількість кандидатів, які використовують як білі технології так і чорні.
На яких основних завданнях було зосереджено роботу Буковинського центру виборчих
технологій в період передвиборчої кампанії?
В цей період наш центр переважно працював із ЗМІ, пояснював терміни подачі
всіх необхідних документів, а також терміни
проведення агітації, реклами та місця, де
вона забороняється. Відповідно і допомагав
місцевим ЗМІ з ситуаціями, які неврегульовані
ЗУ. Ми надавали також інформацію стосовно процедури зміни виборчої адреси.
З
якими
найбільшими
проблемами ви зустрічалиcь на виборах 2019?
Найбільші проблеми з якими ми мали
справу – це мабуть те, що все ж таки
були порушення які пов’язані з незнанням людей чинного законодавства, однак
вони не вплинули на результат виборів.
Чи можете пояснити чому в Україні
діє закон про таємницю голосування?
Почнемо з того, що це загальна світова практика, таким чином розголошуючи таємницю
голосування ви фактично здійснюєте агітацію
в день виборів та впливаєте на виборців.
Чи спостерігали агітацію в день голосування та зокрема в соціальних мережах?
На жаль, так, в день голосування
спостерігали випадки незаконної агітації.
Зокрема – це політична реклама, яка не була
знята з великих білбордів та стовпів як під
час першого так і другого туру. Характер54
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но, що більшість кандидатів, які
вивішували плакати застосовували навіть в
день виборів так звану приховану рекламу.
Приємно, що в ЗМІ ми не зафіксували порушення закону, а ось в соціальних мережах
здійснювалась активна агітація за кандидатів,
однак законом цей простір не врегульований, тобто фактично за законодавством
соціальні мережі - це не ЗМІ, тому притягнути
кандидиатів до відповідальності не можливо.
Чим відрізняється Буковинський центр
виборчих технологій від Комітету виборців?
Буковинський центр виборчих технологій
– це підструктура комітету виборців, а
зокрема направлена більше на навчання членів виборчих комісій і на роботу зі ЗМІ. А Комітет виборців під час
виборів більше займається спостереженням та аналізом виборчих кампаній.

На вашу думку,
який буде подальший розвиток подій в Україні?
По-перше,
потрібно
дочекатись
інавгурацію новообраного президента. Я думаю президент має замінити людей повністю
або частково в адміністрації президента. Я
чув від пана Розумкова, що вони хочуть подати два законопроекти про недоторканість
депутатів та імпічмент президента в пакеті,
тобто на мою думку, це дійсно важливі закони, але не впевнений, що вони будуть за
них голосувати. Звичайно, що президент
каже, що буде змінювати силовий блок, а
саме: генерального прокурора, голову СБУ
та ін. Єдино, що він не сказав кого він висуне на ці посади. Та звичайно, що думаю він
буде зацікавлений щоб його політична сила
партія “Слуга народу” потрапила в парламент та отримала ключові позиції в коаліції.

ОЛЕНА ТАНАСІЙЧУК,

президент Благодійного фонду
«Суспільні ресурси та
ініціативи»

РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ЧЕРЕЗ
ГРОМАДЯНСЬКУ ОСВІТУ
Протягом останніх десятиліть обпрофесійної діяльності раз і на все житсяг передачі знань багаторазово зріс. тя. Зараз щорічно оновлюється близько 5%
У наш час уже не можливо за п’ять- теоретичних і 20% професійних знань. Саме
шість років підготувати людину до тому навчання протягом життя стає кри№ 2/2019
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тичним фактором в сферах зайнятості
та соціального забезпечення, економічного
зростання та конкурентоспроможності. Це
особливо актуально для України в умовах
проведення реформи децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних
громад. Проблема посилюється слабкою
громадянською обізнаністю жителів нових ОТГ, недостатнім рівнем їх залучення
до активної громадянської діяльності, браком дієвої моделі організації неформальної
освіти для дорослих в сільських громадах.
Дана
ситуація
викликана
комплексом
причин,
в
т.ч.:
- передачею функції вирішення соціальноосвітніх і культурних проблем з державного рівня на рівень територіальних громад.
При цьому ми спостерігаємо низький рівень
знань щодо вирішення даних питань представниками місцевої влади, а також досвіду
якісної комунікації з членами громади;
- низькою активністю, інертністю самих членів громади, частково в результаті
«споживацького підходу», так званого «побутового патерналізму» (держава (влада)
зобов’язана забезпечити всім), частково через
нерозуміння того, що тільки вони особисто
можуть стати провідниками змін у громаді,
що деструктивно впливає на діяльність активних громадян, роблячи її ситуативною
і залежною від більшості. Це відбувається
в основному через брак знань у активних
членів спільноти щодо своїх прав, обов’язків,
механізмів впливу на органи влади для
вирішення важливих соціально-економічних
і культурно-освітніх питань громади;
- економічною кризою, відсутністю добре оплачуваних робочих місць на рівні села
і регіону, передачею частини фінансових
потоків з державного рівня на рівень
територіальних громад, низьким рівнем
самозайнятості населення, збільшенням
трудової міграції до сусідніх країн. Знову ж
таки – ключ проблеми полягає у відсутності
знань і умінь управління фінансами як на
макро- (громада), так і на мікро- (конкретна
людина, сім’я) рівнях та недостатній рівень
підприємницьких компетенцій населення.
№ 2/2019
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- специфікою поліетнічного регіону,
коли
в
одну
ОТГ
об’єднуються
села
з
різним
етнічним
складом.
На вирішення даної проблеми Благодійним
фондом «Суспільні ресурси та ініціативи» в
рамках роботи Відкритого університету для
дорослих у партнерстві з Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім.
М. Івасюка був розроблений проект «Громадянська освіта як ключ до місцевого розвитку», реалізація якого спрямована насамперед
на жителів Магальської та Острицької ОТГ у
Чернівецькій області. Основною особливістю
цих громад є об’єднання сіл із переважаючим
українським і румунським / молдовським населенням, при якому більшість населення тут
складають представники етнонаціональних
меншин, а представники титульної нації
є етнічною меншиною в складі ОТГ.
Передумовою роботи в рамках проекту
стало підписання 22.11.2018р. Меморандумів
про співпрацю в галузі освіти дорослих між
цими ОТГ та Представництвом німецької
неурядової організації «Німецьке об’єднання
народних університетів» (DVV International)
в Україні, Громадською спілкою “Українська
асоціація освіти дорослих” та Благодійним
фондом «Суспільні ресурси та ініціативи».
Наступним кроком в реалізації проекту
стало проведення аналізу базових освітніх
потреб мешканців Магальської та Острицької
ОТГ. За результатами здійсненого в цих громадах соціологічного дослідження, яке включало кабінетне, якісне та кількісне, було визначено існуючі проблеми територіальних
громад, виявлено потенційні можливості
їх вирішення; визначено оптимальні способи і форми співпраці місцевих активістів
і керівництва ОТГ, окреслено, які вміння,
навички та компетенції необхідні населенню для вирішення місцевих проблем.
На основі дослідження, фахівцями та
експертами в галузі освіти дорослих були
розроблені дві комплексні освітні програми: «Базовий курс ефективного громадянства і комунікацій» для жінокпредставниць різних етносів та «Базовий
курс ефективного управління та участі» для
56
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представників органів влади та місцевих
активістів. З лютого 2019 року розпочалося навчання дорослих за цими програмами у Магальській та Острицькій ОТГ.
Що таке громадянська освіта? Чому
сьогодні настільки важливо опановувати
нові знання, навички та вміння, незалежно
від віку? Про це, а також про особливості
взаємовідносин
держава
громада
дізнавалися мешканці ОТГ під час вступного
заняття «Громадянська освіта як ключ до розвитку громад». Особливо актуальними виявилися питання участі громадян у політичних
процесах та політичної відповідальності.
Під час роботи на наступному навчальному модулі – політико-правовому - мешканки
Магальської та Острицької ОТГ розглядали
такі питання, як права людини та механізми
їх захисту; інструменти участі громадян
в управлінні спільнотами та громадський
моніторинг діяльності органів публічної
влади. У малих групах жінки вправлялися
в написанні електронних петицій, обговорювали вплив громадських рад, розглядали
можливості бюджету участі. В ігровій формі
зіставляли особисті потреби та шляхи їх
вирішення з можливостями використання
інструментів участі. Під час занять також було
розкрито значення громадської експертизи,
її поняття та механізми. Навчання сприяло
засвоєнню основ правових знань, розвитку
умінь приймати обґрунтовані рішення, формуванню навичок громадської діяльності,
ефективного використання інструментів
участі в управлінні спільнотами, моніторингу
діяльності органів публічної влади та
підвищенню громадянської активності.
Ще однією важливою навчальною темою став економічний модуль програми
«Базовий курс ефективного громадянства
і комунікацій», метою якого був розвиток
фінансової грамотності і підприємницької
ініціативності,
готовність
брати
відповідальність за власні (сімейні) фінансові
рішення, вміння перевіряти виконання і
відстоювати свої права в економічній сфері.
Також значна увага була приділена роботі
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в рамках соціально-культурного модулю,
де розглядалися такі актуальні питання, як
ефективна комунікація, критичне мислення,
медіаграмотність та діалогові стратегії
(способи вирішення конфліктних ситуацій).
Під час навчання, через залучення учасниць
до низки ігор, були не лише розширені їх
теоретичні знання щодо цих аспектів, а й
розвинуті їх уміння ефективно комунікувати,
верифікувати інформацію, працювати в групі.
Програма «Базовий курс ефективного
управління та участі» для представників
органів влади та місцевих активістів
Магальської та Острицької ОТГ мала схожі
освітні модулі, проте їх наповнення було
іншим. Зокрема слід відзначити проведення тренінгів з написання та менеджменту
проектів, під час яких активно опрацьовувалися такі проектні ідеї, як будівництво
спортивно-оздоровчого центру з басейном
для дітей Магальської ОТГ та очищення
берегів річок Прут, Дерелуй та Молниця,
що протікають через Острицьку ОТГ. Під
час же тренінгів з ефективної комунікації зі
ЗМІ (в рамках соціально-культурного модулю програми «Базовий курс ефективного
управління та участі») представники органів
влади та місцеві активісти обговорювали
роль ЗМІ у сучасному світі, розбирали потреби влади, активістів та ЗМІ, а також тренувалися створювати якісний прес-реліз та
давати інтерв’ю. Загалом тривалість програм для жінок у кожній ОТГ склала 37 навчальних годин, а для представників органів
влади та активістів – 16 навчальних годин.
Окрім того, 30 травня 2019 року в с. Магала та с. Остриця відбулися презентації фотовиставок “Прості обличчя непростої історії”.
Виставки були присвячені звичайним буковинцям, котрі, незважаючи на усі військовополітичні катаклізми, зуміли зберегти любов
до рідного краю, толерантне ставлення до
інших, власні звичаї, традиції, культуру. На
виставках були представлені світлини звичайних людей, родом з цих та навколишніх сіл,
які пройшли через війни, реформи, політичні
потрясіння, репресії, голод, депортації, та
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та чиї долі є своєрідним віддзеркаленням
долі Буковини в останні століття. Відкриття
відбулося за участі голови Магальської ОТГ
Олени Нандріш та деяких героїв фотовиставки з Острицької ОТГ. Презентації виставок
проходили двома мовами (українською та
румунською). Дані фотовиставки стали громадянськими ініціативами, організованими
активними
учасниками
освітніх
програм, бібліотеками с. Магала та с. Горбово,
дирекцією Острицького НВК та колективом БФ «Суспільні ресурси та ініціативи».

з Українською асоціацією освіти дорослих
за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt
https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt

Впродовж червня та липня 2019
року
планується
продовження
освітньої роботи в рамках Відкритого
університету для дорослих у Чернівцях.

Проект реалізується БФ «Суспільні ресурси
та ініціативи» за підтримки DVV International
Ukraine в рамках проекту «Регіональні голоси - громадянська освіта дорослих для розширення прав і можливостей локальних
громад в Україні та Білорусі» у партнерстві
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БОГДАН МЕЛЬНИК,

голова студентського
парламенту факультету
фінансів підприємництва та
обліку, заступник голови
студентського
парламенту
ЧНУ ім. Ю.Федьковича

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ДБАЄ ПРО
РОЗВИТОК МОЛОДІ
Студентський парламент - виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається
на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, координує роботу
всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні
різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній
та творчій активності студентів.
У центрі роботи координація студентського самоврядування, яка передбачає створення умов
самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства та держави.
Іншими словами, цей орган покликаний створювати всі умови для того, щоб життя сучасного
студентства в ЧНУ було цікавим, захоплюючим та приносило хороші результати.
Розкажіть яка структура вашої організації?
Наша організація складається з 4 відділів кожен відділ мав свій напрямок по роботі зі студентами, а саме: Інтелектуально, спортивного, Інформаційного, дозвілля та розвитку.
Яких
успіхів
ви
змогли
досягти?
Ми змогли підключити безкоштовний
інтернет в корпусі, створили футбольну команду факультету яка ввійшла до 4 кращих в
університеті. Також займались благодійністю
і виборювали в університету фінансові ресурси які перетбачені законом для студентського парламенту університету. Ці
кошти були використані для організації на
нашому факультеті студентського дозвілля.
Яке
було
ваше
основне
завдання?
Відстоювання прав студентів та забеспечення їхнього всебічного розвитку на
факультеті та по університеті вцілому.
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Як саме реалізовувались права студентів?
Ми ініціювали винесення звернень від
студентів у вчену раду факультету, а потів
університету по питаннях покращень умов проживання в гуртожитках, а саме гарача вода,
грибок у кімнатах та відсутність умов життя для студентів в цілому. Ще ми здійснювали
підготовку наших спортивних команд до
олімпіади в нашому університеті, а такох
організовували всебічні культурні заходи.
Можете більш детальніше розповісти про
культурні та спортивні заходи, які ви провели?
Так звичайно можу розповісти про
деякі наші заходи. У травні минулого, за
ініціативою парламентської групи Факультету
фінансів,підприємництва та обліку відбулися
змагання з настільного тенісу. Це був один
із перших наших заходів подібного формату.
Гра
проходила
в
напруженій
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боротьбі,в якій перемогли:
1 місце - Саша Олійник
2 місце - Міша Яновський
3 місце - Діма Дяченко
Переможці отримали призи у сумі :
1 місце 150 грн. та 100 грн. на продукцію в
Personal Style.
2 місце 100 грн. та сертифікат на 30% знижки у Personal Style.
3 місце 50 грн. та 15% знижки у Personal
Style.
Ми і досі дякуємо всім за чудову та напружену гру. Також вже традиційними на нашому
факультеті стали змагання з гри в шахи. Ми
завжди щиро запрошуємо всіх бажаючих випробувати свої вміння в цій непростій та дуже
цікавій грі. Також студентським парламентом
ФФПО було організовано гру, яку люблять усі
- Мафію. 8 учасників протягом гри мали змогу
приміряти на себе різні ролі і виявити в себе
здібності до справжнього перевтілення. Для
нас веселий настрій, приємне спілкування та
смаколики - ось рецепт хорошого відпочинку
після пар. Також студентський парламент активно займався розвитком ігрової ындустрії
серед наших студентів. Ми часто проводили
турніри з Couter Strike Go та Fifa.
Один із них ми присвятили видатній
історичній постанні в історії нашої держави
Роману Шухевичу щоб продемонструвати те,
що молодь пам’ятає героїв які віддали своє
життя за нашу країную. В турнірі
7 команд боролися за титул переможця та
свою частку призового фонду.
Але виграли найсильніші:
1 місце виборола команда Warlane.
2 місце зайняла команда Титан.
3 місце зайняла команда Рeper Тime.
Команди розділили такі призи:
1 місце 2 години в Game-On + піца
2 місце 2 години в Game-On
3 місце 1 година в Game-On
Нам приємно, що такі цікаві, масові
кіберспортивні турніри проводяться на нашого факультеті та багато інших цікавих
заходів з якими більш детальніше ви можете
ознайомитись на наших офіційних сторінках
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в соціальних мережа.
Яке на вашу думку найкраще досягнення
при посадах у студентському самоврядуванні
зробили?
Найпотужніше з того, що зробив на цій
посаді - це запровадження щорічних змагань
приурочених річниці університету “Кубок
студентського парламенту” які тривають на
протязі майже цілого тижня.
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1 КВІТНЯ РОЗПОЧАЛОСЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОДА ТА РДА,
ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ОЧНО-ЗАОЧНОЮ
ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
1
квітня
2019
року
розпочалось
навчання
для
державних
службовців
облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій,
посадових
осіб
органів місцевого самоврядування за очнозаочною формою навчання (I етап).
Настановчий етап: проведення лекцій
та консультацій триватиме три дні до 03 квітня.
За цей час слухачам будуть прочитані такі
теми: «Державне регулювання економіки»,
«Професійне спілкування: психологічні проблеми спілкування, шляхи їх подолання»,
«Організація діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування», «Взаємодія органів місцевої влади
з інститутами громадянського суспільства»,
«Державне управління та місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади», «Європейська та євроатлантична
інтеграція України», «Діловодство в процесі
управлінської діяльності» та ін.

Другим етапом буде самостійна підготовка
творчих робіт та вирішення індивідуальних
завдань слухачами.
Третій етап: здача заліків та захист
творчих робіт. Після чого слухачі отримують
свідоцтва встановленого зразка.

11 КВІТНЯ ВІДБУВСЯ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ
ВИЇЗНИЙ СЕМІНАР НА БАЗІ ХОТИНСЬКОЇ РДА
11
квітня
2019
року
відбувся
короткотерміновий виїзний семінар на базі
Хотинської районної державної адміністрації
для державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування.
Розпочався семінар з питання організації
діловодствата архівного зберігання документів
в органах виконавчої влади, атакож організації
контролю за проходженням документів. З даного питання доповідав Салагуб Ігор Васильович – начальник загального відділу Управління
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документального забезпечення та контролю апарату обласної державної адміністрації.
Завідувач сектору з питань запобігання
та виявлення корупції апарату обласної
державної адміністрації Манастирський
Юрій Вікторович розповів яким чином можливо запобігти, або ж врегулювати конфлікт
інтересів в діяльності публічних службовців.
Наступною виступала Студенець Тетяна Дмитрівна – головний спеціаліст відділу
з питань проходження державної служби
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Управління персоналом та нагород апара- Центр підвищення кваліфікації дякує
ту обласної державної адміністрації. Під час Хотинській районнійдержавній адміністрації
своєї доповіді, посадовець зупинилась на ак- за співпрацю в організації семінару.
туальних питаннях проходження державної
служби в органах виконавчої влади, наголосила на застосуванні єдиних стандартів прийняттяна державну службу, нових підходах
до оцінювання службової діяльності та
модернізації професійного навчання державних службовців.Наприкінці семінару
Порайко Ніна Миколаївна – завідувач сектору Державної регуляторної служби в
Чернівецькій області розповіла про новели в регуляторномузаконодавстві, а також надала рекомендації щодо підготовки
аналізу регуляторного впливу та Тесту малого підприємництва наприкладі рішень ОМС
«Про місцеві податки та збори», а також вимог регуляторного законодавства щодо процедур прийняття таких рішень та компетенції
органів місцевого самоврядування.

ТРЕНІНГ «КАДРОВА РОБОТА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»
8 - 10 квітня 2019 року в Центрі проходить
тренінг «Кадрова робота в органах державної
виконавчої влади» для державних службовців
структурних підрозділів обласної державної
адміністрації та райдержадміністрацій.
Програма тренінгу передбачає поєднання
різноманітних форм навчання. Таких як ділова
гра, практична робота, міні-лекції, неімітаційні
вправи. Учасники заходу розглянуть наступні
питання: «Проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади», «Порядок призначення на
посаду», «Порядок надання відпусток», «Розрахунок відпусток у випадках перерви відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку», «Дисциплінарні правопорушення», «Військовий облік на державній
службі», «Планування роботи з підвищення
професійної компетентності посадовців».
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КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ СЕМІНАР «ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛУЗІ ЖКГ, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ
ДОВКІЛЛЯ»
16 квітня 2019 року відбувся короткотерміновий
семінар «Повноваження органів місцевого
самоврядування в галузі ЖКГ, комунальної
власності, земельних відносин та охорони
довкілля» для посадових осіб міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад та районних рад.
Відкриваючи семінар, заступник директора Грищенко Альбіна Віталіївна окреслила мету та цілі заходу, розглянула завдання і
пріоритетні напрямки даного навчання.
На заході виступили Басараб Ольга Михайлівна
– заступник начальника управління – начальник відділу житлово-комунального господарства Чернівецької ОДА щодо організації
роботи у сфері ОТГ; Герман Михайло Ілліч –
заступник начальника управління – начальник
відділу обліку, використання та приватизації
майна Чернівецької обласної ради щодо порядку передачі, оренди та приватизації комунального майна; Пижівський Сергій Петрович – заступник начальника Головного
управління Держгеокадастру у Чернівецькій
області щодо найактуальніших земельних
питань для посадових осіб органів місцевого
самоврядування; Бегін Алла Василівна – го-

ловний спеціаліст сектору оцінки впливу на
довкілля управління екології та природних
ресурсів Чернівецької ОДА щодо оцінки
впливу на довкілля та Апетроаєй Олександр
Валерійович – головний спеціаліст відділу
координації природоохоронної роботи, використання та регулювання природних ресурсів
та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА щодо
паспортизації сміттєзвалищ.
За
результатами
короткотермінового
семінару учасники отримали сертифікати про
підвищення кваліфікації.

14 ТРАВНЯ В ЦЕНТРІ ВІДБУВСЯ
КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ СЕМІНАР ДЛЯ
ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ ОДА ТА РДА
14 травня 2019 року в Центрі відбувся
короткотерміновий
семінар
«Аналіз
публічної політики, як складова при№ 1/2019
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них службовців облдержадміністрації та
райдержадміністрацій.
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Відкриваючи семінар директор Центру
За результатами короткотермінового
Микола Ярмистий окреслив мету та цілі захо- семінару учасники отримали сертифікати про
ду, розглянув завдання і пріоритетні напрям- підвищення кваліфікації.
ки даного навчання. Також, Микола Васильович провів презентаційну лекцію на тему:
«Публічна політика, як складова управління
державними справами».
На заході також виступила Наталія
Ротар - доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного
управління, факультету історії, політології
та міжнародних відносин ЧНУ, яка презентувала мультимедійні лекції на тему
«Інформаційно-комунікативний
супровід
ухвалення рішень в публічному управлінні»
та окреслила «Механізми та етапи ухвалення
рішень в органах влади». Завершив семінар
Сергій Гакман який розповів про проблеми
інформаційної безпеки в умовах гібридної
війни.

14 ТРАВНЯ ВІДБУВСЯ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ
ВИЇЗНИЙ СЕМІНАР НА БАЗІ СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
14
травня
2019
року
відбувся
короткотерміновий виїзний семінар на
базі Сторожинецької районної державної
адміністрації для державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування та
представників громадськості району.
Розпочався семінар з актуальних питань проходження державної служби в органах виконавчої влади. З даного питання виступила Студенець Тетяна Дмитрівна
– головний спеціаліст відділу з питань проходження державної служби Управління персоналом та нагород апарату обласної державної
адміністрації.
Завідувач сектору з питань запобігання
та виявлення корупції апарату обласної
державної адміністрації Манастирський Юрій
Вікторович інформував про запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів в діяльності
№ 1/2019
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публічних службовців та щодо обмежень, встановлених Законом України «Про
запобігання корупції».
Також мова йшла про децентралізацію
державної влади в контексті реформування
місцевих органів влади. Вказану тему розкрила доцент кафедри європейського права
та порівняльного правознавства факультету
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, кандидат юридичних наук Чебан Вікторія Іванівна.
Про нове у регуляторному законодавстві
розповіла завідувач сектору Державної
регуляторної служби Чернівецької області
Порайко Ніна Миколаївна.
По
завершенню
семінару
лектори
відповідали на запитання слухачів та підвели
підсумки.
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20 ТРАВНЯ У ЦЕНТРІ ЗАВЕРШИЛОСЯ НАВЧАННЯ ЗА ОЧНО-ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОДА ТА РДА

20
травня
у
Чернівецькому
регіональному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації завершилося навчання за очно-заочною формою для державних службовців обласної і районних державних адміністрацій та посадових осіб органів
місцевого самоврядування.
На ІІІ етап навчання слухачі готували
творчі роботи, індивідуальні завдання, а також пройшли комплексне тестування. Із завершенням навчання слухачів привітала заступник директора Центру Грищенко Альбіна
Віталіївна і наголосила, що високий рівень
кваліфікації державних службовців – вимога
сьогодення, адже Закон України «Про державну службу» встановлює нові стандарти щодо
діяльності працівників органів виконавчої
влади. Важливе значення у цьому плані має
самоосвіта.
Очно-заочна форма навчання сприяє
тому, щоб слухачі без перерви у робочому
процесі мали змогу отримувати усю необхідну
інформацію відповідно до навчального пла-

ну, також вона закликала слухачів постійно
удосконалювати свої знання, брати участь
у семінарах, відвідувати тренінги та інші
комунікативні заходи, які проводить Центр

ТРЕНІНГ «СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ТА
ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ»
22 - 24 травня 2019 року практичний психолог
Головіна-Костильова Олена Віталіївна проводить тренінг «Стрес-менеджмент та подолання
стресових ситуацій» для державних службовців
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
посадових осіб органів місцевого самоврядування.
На цьому тренінгу зі стресостійкості
службовці вчаться правильній поведінці і
сприйняттю неадекватних ситуацій та захисту свого фізичного та емоційного стану. Стан
підвищеного психологічного напруження, в
якому можуть знаходитися співробітники,
№ 1/2019
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наприклад, через великий обсяг роботи або
безлічі термінових доручень, суперечливих
вимог керівництва або періодично спалахуючих конфліктів, прийнято називати станом
стресу.
Подібні тренінги мають проводитись,
щоб убезпечити працівників від емоційного та
фізичного вигорання та збереження комфортних умов праці. Адже треба знаходити сили

для внутрішнього оновлення, для гарного настрою, знати, як справлятися з негативними
емоціями та працювати з людьми, які зазнали
травми – чи це люди з фізичними вадами, чи
внутрішньо переміщені особи, чи люди похилого віку.
Усі учасники тренінгу висловили
найкращі враження та отримали сертифікат
про підвищення кваліфікації.

27 ТРАВНЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВИЖНИЦЬКОЇ РАЙРАДИ ЦЕНТРОМ ПРОВЕДЕНО КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ СЕМІНАР
27 травня 2019 року для державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в приміщенні сесійної зали
Вижницької райради Центром проведено короткотерміновий семінар. Навчання
відбулося за участю заступника начальника
Міжрегіонального управління Національного
агентства України з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській та
Тернопільській областях Наталії Житарюк, заступника директора Департаменту соцзахисту
населення ОДА Юрія Півня, начальника загального відділу управління документального
забезпечення та контролю апарату ОДА Ігоря
Салагуба, радника Чернівецького міського голови Миколи Проданюка.
Фахівці розповіли про зміни в законодавстві,
які стосуються державної служби та нюанси кадрових питань, які повинні обов’язково бути
враховані відділами управління персоналом.
Про соціальну політику на сучасному етапі
виявляється можна розповісти цікаво та з долею гумору, що викликало в присутніх не тільки
жвавий інтерес, а й низку питань, які є актуальними сьогодні в Україні.
Родзинкою семінару став короткий курс
про використання новітніх інформаційних
технологій в органах виконавчої влади.
Більшість відкрила для себе нові онлайн-ресур№ 2/2019
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си електронного урядування, які успішно
вже діють в Україні і здатні зекономити кошти і час своїм користувачам.
Вчитись ніколи не пізно, а особливо, коли
про новинки в законодавстві, державній
політиці та інформаційних технологіях
розповідають фахові спеціалісти, які є експертами в своїй галузі.
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ТРЕНІНГ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА ТА
РОБОТА З АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ»
10-12 червня 2019 року проходить
тренінг «Організація діловодства та робота з
архівними документами» для посадових осіб
органів місцевого самоврядування.
Метою тренінгу є: дати знання правил
складання тексту документа, ознайомити з видами документів, підготовки та передачі справ
до архівного підрозділу (архів) на тимчасове
зберігання, складанням номенклатури справ,
а також організацією контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади.
Тренінг проходить у невимушеній
обстановці. У кожного з учасників є
можливість поділитися своїм поглядом з того
чи іншого питання, що стосується темати- Після завершення навчання слухачі отримаки даного заходу. Кожен зі слухачів отримає ють сертифікат про підвищення кваліфікації.
від тренінгу певний багаж знань, досвіду, позитивних вражень та професійні відповіді на
свої запитання щодо організації та оформлення документообігу в установах, які вони представляють.

№ 2/2019
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У ЧЕРНІВЦЯХ З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ ПІДПИСАННЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ
ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ

12 квітня з нагоди 70-річчя підписання
Північноатлантичного договору відбувся круглий стіл «Україна – аспірант НАТО: роль
органів влади та інститутів громадянського
суспільства в євроатлантичній інтеграції держави».
Метою проведення заходу є обговорення реалізації державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції України на
регіональному рівні та широкого залучення
громадськості до проведення діалогу і дискусій
щодо відносин Україна – НАТО.
Організаторами
заходу
виступили:
Чернівецька
облдержадміністрація
та
Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів держаної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій.
З імпульсною доповіддю виступив в.
о. голови Чернівецької обласної державної
адміністрації, кандидат політичних наук Михайло Павлюк.
У ході круглого столу відбулися дві
панельні дискусії на тему: «Україна – НАТО:
міжнародний досвід та перспективи співпраці»
та «Регіональні органи влади та Інститути громадянського суспільства в євроатлантичній
інтеграції».
Спікери: Ірина Лоредана Стенкулеску
– Генеральний консул Румунії у м.Чернівці;
Оріано Мікалетті – координатор групи
спостерігачів Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ у м. Чернівці; Олександр Шламп
– Почесний консул Федеративної Республіки
Німеччина у м. Чернівці; Сергій Осачук – Почесний консул Австрії у м. Чернівці, Юрій Макар – завідувач кафедри міжнародних відносин
Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича, доктор історичних наук,
професор; Наталія Ротар – професор кафедри політології та державного управління
Чернівецького національного університету ім.
№ 2/2019
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Ю. Федьковича, доктор політичних наук; Руслан Сторожук – начальник Управління СБУ
у Чернівецькій області, генерал-майор; Олег
Вовк – начальник Чернівецького прикордонного загону, полковник; Наталія Стрельчук –
директор Центру євроатлантичної інтеграції
та безпеки Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича, доцент кафедри політології та державного управління
Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича, кандидат історичних наук;
Зіновій Бройде – радник голови Чернівецької
облдержадміністрації; директор ДНТЦ «Екоресурс», кандидат технічних наук.
Довідково: НАТО (NATO – North Atlantic
Treaty
Organisation)
–
Організація
Північноатлантичного договору – міжнародна
організація, створена для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту
ООН.
Рівно сім десятків років тому, 4 квітня
1949 року, у столиці США Вашингтоні був
підписаний договір про заснування ПівнічноАтлантичного альянсу. Тоді у складі НАТО
було 12 держав. У 1999 році їх було вже 19, за 20
років – стало ще на 10 більше.
Від 2014 року НАТО збільшило практичну допомогу для України, щоб забезпечити кращу здатність нашої країни захищати
свої кордони та протистояти гібридним загрозам. Україна має офіційний статус держави, що прагне до членства, і Альянс офіційно
визнає: одного дня ми станемо частиною цієї
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16 ТРАВНЯ ВІДБУЛАСЬ ПУБЛІЧНА ЕКСПЕРТНА
ДИСКУСІЯ
У Чернівцях 16 травня відбулась публічна
експертна дискусія на тему: «Європейський поступ України: від угоди про асоціацію України
до повноцінної інтеграції».Захід організований
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією, Чернівецьким регіональним
центром перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, у
співпраці з науково-дослідницьким інститутом
Європейської інтеграції та регіональних
досліджень ЧНУ ім. Ю. Федьковича. У круглому
столі взяли участь науковці та чиновники, які
плідно займаються даним питанням, а також
незалежні експерти щодо міжнародних зв’язків
та державного і публічного управління.
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На публічній експертній дискусії було розглянуто низку питань, пов’язаних із перевагами та викликами європейської інтеграції
України та вплив електоральних процесів в
Україні на динаміку європейського поступу
держави.
З метою підвищення ефективності
розв’язання проблем, які виникають у
процесі європейського поступу України,
учасники публічної експертної дискусії висунули пропозиції до обговорення органами
влади різних рівнів.
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19 ЧЕРВНЯ ДО ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
19 червня 2019 року об 11.30 у приміщенні
Чернівецької обласної державної адміністрації
до Дня державної служби України відбувся
міжрегіональний науково-практичний семінар
«Проблеми та перспективи розвитку персоналу
на державній службі у контексті реформування
публічного управління».
Організатори заходу – Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
та організацій, Міжрегіональне управління
Національного агентства України з питань
державної служби у Чернівецькій, ІваноФранківській та Тернопільській областях, а також
кафедра політології та державного управління
Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича.
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Під час проведення круглого столу були
розглянуті питання щодо формування сучасних
компетентностей державних службовців місцевих
органів влади України та сучасні процеси реформування інституту державної служби в Україні. У
круглому столі взяли участь державні службовці,
науковці, працівники Центру та ЗМІ.
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