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«Нормандська четвірка» у рамках Паризького саміту обговорила питання щодо миру на території України.

9 грудня 2019 року Президент України,
Президент Французької Республіки, Канцлер
Федеративної Республіки Німеччина та Президент Російської Федерації зустрілися в Парижі
в рамках саміту в Норманському форматі.
Мінські домовленості (Мінський протокол
від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум
від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс
заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують
слугувати основою роботи Нормандського
формату.
Президент України Володимир Зеленський
зазначив, що під час зустрічі лідерів країн –
учасниць Нормандського формату було погоджене повне припинення вогню на сході
України, яке має розпочатися до кінця 2019
року. Також Президент наголосив, що було домовлено про розширення мандату Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ з можливістю
здійснення цілодобового спостереження.
На зустрічі було домовлено про обговорення у межах Тристоронньої контактної групи у
Мінську нових ділянок розведення сил і засобів
на Донбасі, що мають важливе гуманітарне
значення для всіх українців.
А також під час зустрічі лідерів країн
«Нормандської четвірки» у Парижі, сторони
домовилися про сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх», повідомив Президент
України Володимир Зеленський.
№ 3-4/2019
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«Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та
Російська Федерація обговорили чимало та погодили деякі дуже важливі речі. Країни-учасниці
сприяють взаємному звільненню до 31 грудня
2019 року за принципом «всіх на всіх». Було
погоджено необхідність верифікувати повні
списки та надати повний і безумовний доступ представникам Міжнародного комітету
Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб»,
– повідомив Володимир Зеленський, під час
зустрічі із ЗМІ за результатами саміту лідерів
країн Нормандського формату в Парижі.
На саміті Президент Франції Еммануель Макрон привітав політичну мужність і рішучість
Володимира Зеленського, які він проявив як
Президент України.
Він наголосив на важливості досягнення
стабільності на Європейському континенті
та побудови нової архітектури довіри й безпеки через врегулювання конфлікту на сході
України в рамках Мінських домовленостей.
«Ці домовленості є базою у вирішенні
конфлікту. Ми вже розпочали розведення (сил.
– Ред.) у трьох пілотних зонах, які було узгоджено у 2016 році. Ми також провели обмін полоненими», – нагадав Президент Франції.
Подальшими кроками після саміту є забезпечення виконання досягнутих домовленостей. А також впродовж чотирьох місяців
країни погодилися провести ще одну зустріч у
Нормандському форматі. До того часу триватиме робота на рівні радників та міністрів.

За офіційним видавництвом
Президента України
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Або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема
чого робити на ваших посадах, – Олексій Гончарук.
24 жовтня, Прем’єр-міністр України Олексій по боротьбі з контрабандою і це не тільки
Гончарук та Голова Державної митниці України стосується пункту пропуску на Порубному.
Максим Нефьодов з робочим візитом побували у Чернівцях.
Найперше що зробили високопосадовці –
поїхали на Чернівецьку митницю. Як пише на
своїй сторінці у фейсбук Максим Нефьодов, –
«Сам пункт інфраструктурно непоганий, але
явно перевантажений. Під камери водії говорять про 2-3-4 години очікування. Не під камери - буває, днями стоять..».
Також Голова Державної митниці України

окремим пунктом виділяє показники роботи
Чернівецького пункту пропуску, – «Бачу реальну можливість зробити +20% до нинішніх
надходжень просто за рахунок того, аби припинити валяти дурня. Бо замість реальної
боротьби із митними порушеннями поки з
Чернівців надсилають протоколи на 214 тапочок, 88 пляшок шампанського і 36 банок
розчинної кави». Максим Нефьодов наголошує,
що у Буковинських митників є місяць щоб показати себе, а в іншому разі в «Нову митницю»
вони не потраплять.
Oлексій Гончарук з приводу питання
Чернівецької митниці, на сторінці у фейсбук,
говорить, що однією з проблем на митних пунктах виступає досі не запущений стаціонарний
сканер, який би дав абсолютно нові можливості
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Прем’єр міністр України також звернувся до
представників всіх правоохоронних органів, –
«або ви припиняєте кришувати контрабанду,
або вам нема чого робити на ваших посадах.
При запуску нової митниці будуть прийняті
конкретні рішення».
Після візиту на Чернівецьку митницю,
Олексій Гончарук провів відкриту зустріч у
Чернівецькому національному університеті ім.
Юрія Федьковича, де поспілкувався з представниками об`єднаних територіальних громад,
бізнесу та журналістами. Він також пообіцяв
боротися із незаконною вирубкою лісу і закликав громадськість допомагати у цьому, – пише
інформаційне агентство АСС
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Офіційно представили очільника Чернівецької обласної
державної адміністрації
тру в Чернівцях.
Народився 7 червня 1972 року, у місті
Чернівці. Навчався на історичному факультеті
Чернівецького національного університету ім.
Юрія Федьковича.
У 2010 році балотувався на депутатське
крісло Чернівецької міської ради від партії
«Єдність».
У 2013 році – призначений на посаду Почесного консула Австрії у Чернівцях.
25 листопада 2019 року у залі засідань
обласної ради відбулось представлення голови
Чернівецької обласної державної адміністрації.
Представляв новопризначеного Голову ОДА
перший заступник Керівника Офісу Президента України – Трофімов Сергій Володимирович,
який заявив про те, що всіх заступників буде
звільнено, призначатимуться нові.
Очільником Чернівецької ОДА став Осачук Сергій Дмитрович, та на своєму виступі
зазначив: «Ми приберемо всі штучні бар’єри,
які до тепер заважали розвивати бізнес та
підприємництва».
Голова ОДА також додав, що з такою самою
шаною як до воїнів і військовослужбовців які
боронять українську державу, буде ставитись
до кожного, хто створює нові робочі місця,
адже вони роблять не менш вагомий внесок у
зміцнення України.
«Кожного, хто створить 100 робочих місць,
ми відзначимо крайовими відзнаками, а кожного хто створить 1000 робочих місць у нашій
області, я особисто буду просити Президента
України, відзначити державною нагородою» –
Сергій Осачук.
З біографії очільника ОДА:
Осадчук Сергій Дмитрович – український
історик (кандидат історичних наук), перекладач та громадський діяч, керівник Чернівецької
міської громадської організації «Рідне місто»,
засновник Літературного Целанівського цен№ 3-4/2019
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Фото із сторінки фейсбук
Сергія Осачука
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Сергій Осачук на першому брифінгу розповів про нові
призначення в ОДА

2 грудня відбувся перший брифінг Сергія
Осачука на посаді голови Чернівецької
обласної державної адміністрації. Зустріч
із пресою відбулася перед сходами ОДА.
Під
час
брифінгу
очільник
облдержадміністрації
спілкувався
з
представниками
преси
та
відповідав
на
поставлені
запитання.
Сергій Осачук відповів на запитання
щодо кадрового призначення, він сказав
що це не буде переведенням із однієї посади на іншу, а оскільки процедура призначення не проста – вона затягується в часі.
«Нам не потрібно просто «закрити» номінальні посади, а нам потрібні
нові, компетентні, амбіційні люди, які
вміють чути громаду, спілкуються, мають довіру, але разом з тим відчувають
за собою крила» – заявив очільник ОДА.
Щодо своїх заступників – Сергій Осачук
назвав таких людей як: Богдана Ковалюка
та Наталію Гусак. Очільник ОДА за цих двох
майбутніх новопризначенців говорить наступне: «Я сам рекомендував їх через те, що я
місцевий, мені ці люди як фахівці імпонують,
мені з ними комфортно працювати. Я знаю їхню
фаховість, і це перший критерій». Голова ОДА
також додав, що взаємодія із Богданом Ковалюком та Наталією Гусак вже є на цьому етапі.
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На питання щодо релігійної проблематики
Сергій Осачук відповів, що найбільшу місію
себе, як високопосадовця вбачає в тому, щоб забезпечити всі законні можливості і права громадянам України на свободу віросповідання.
«Я впевнений що шлях кожного до Бога
– це є дуже інтимна і особиста справа,
моя задача і місія – зберегти особливий,
багатоконфесійний дух,
нашої Буковини.
Оскільки Буковина славилася тим, що люди
розходилися на службу Божу по різних церквах,
але так само взаємодіяли не зважаючи на те
хто до якої церкви ходить», – заявив голова
ОДА, а також додав, – «моя посада спрямована на те щоб забезпечити мир та розуміння».
На завершення брифінгу Сергій Осачук сказав про те, що протягом наступних двох тижнів
можна буде побачити всі кадрові призначення.
«Це будуть нові люди, які вже довели свою спроможність, які мають авторитет в експертному становищі
і ті
які будуть спроможні надихнути Буковину на новий розвиток», – очільник ОДА.
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Офіційна хроніка

Відбулась міжнародна наукова конференція «Муніципальні
читання імені Антона Кохановського».
14 листопада у Червоній залі Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича відбулось урочисте відкриття міжнародної
наукової конференції «Муніципальні читання
імені Антона Кохановського».

В рамках заходу фахівці розглядали
актуальні питання, пов’язані із вивченням досвіду вітчизняного та зарубіжного
муніципального управління в умовах реалізації
адміністративної реформи та європейської
інтеграції України. Зокрема, мова йшла про
шляхи адаптації змісту і форм діяльності
органів місцевого самоврядування до моделей та практик, які успішно діють у країнах
ЄС, та вироблення науково-практичних
рекомендацій з приводу цих питань. Також
організатори заходу презентували книгу під
назвою «Влада та управління».
Під час пленарного засідання на тему
«Муніципальне
управління
в
умовах
децентралізації в Україні: попередні підсумки,
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проблеми та перспективи» виступили
науковці та експерти не лише з України, але й
з Республіки Молдова, Республіки Польща та
Румунії.
Після цього учасники конференції продовжили роботу у секціях за такими тематичними напрямками:
1.Механізми та сучасний стан взаємодії
міських
рад,
інститутів
громадського
суспільства та територіальних громад.
2.
Сучасний
етап
здійснення
адміністративно-територіальної
реформи:
іноземний досвід та вітчизняні потреби і
можливості.
Під час роботи секцій представники інших
країн ділилися досвідом з українськими колегами, розповідали, з якими проблемами їм
довелось зіштовхнутися в період становлення децентралізації, а особливо під час поділу
районів, для того, щоб українські представники
влади, зустрічаючись із такими ж ситуаціями,
знали правильні шляхи їх вирішення.
Марія Орлов, доктор права, президент ГО
«Інституту політичних та адміністративних
наук Республіки Молдова», доцент Белцького державного університету «Алеку Руссо», розповіла про досвід у адміністративнотериторіальних реформах Республіки Молдова
«Децентралізація призводить до нового
мислення щодо становлення держави, і завдяки французьким колегам ми змогли налагодити
цей процес у своїй країні», - зазначила вона.

7
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«Муніципальні читання імені Антона Ко- управління Чернівецького національного
хановського» у Чернівцях відбуваються сьо- університету імені Юрія Федьковича;
- Чернівецька міська рада;
мий рік поспіль. Організаторами цьогорічної
міжнародної конференції були:
- Представництво Фонду Ганса Зайделя в
- Чернівецький регіональний центр Україні, Республіці Молдова та Румунії.
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій;
- Кафедра політології та державного
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Взаємодія органів влади з інститутами громадянського
суспільства на муніципальному рівні
приклади щодо співпраці влади і громади. Окремі питання стосувалися бюджету.
Науковці і експерти з країн-сусідів
Чернівецької області, а саме Республіки Молдова, Польщі і Румунії, розповідали про досвід
їхніх країн та пропонували шляхи вирішення
проблем, які можуть виникнути під час співпраці
влади, громади та приватних підприємств.
Після
круглого
столу
учасникам
Муніципальних
читань
прове15 листопада у місті Хотин Чернівецької ли екскурсію по одному із семи чуобласті в рамках Муніципальних чи- дес
України
–
Хотинській
фортеці.
тань ім. А.Кохановського відбувся
круглий стіл на тему «Взаємодія органів
влади
з
інститутами
громадянського
суспільства на муніципальному рівні».
У заході, місцем проведення якого стала
Хотинська міська рада, брали участь представники органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої
влади, експерти, науковці, лідери неурядових організацій з України, Республіки
Молдова, Республіки Польща та Румунії.
Модератором круглого столу виступив
директор
Чернівецького
ЦППК
Микола
Ярмистий.
Учасників
заходу
привітав Володимир Сторчак – перший заступник Хотинського міського голови.
З імпульсною доповіддю виступила Тетяна Татарчук, яка очолює Центр розвитку
місцевого самоврядування у Чернівецькій
області. Темою доповіді стала співпраця влади і громадськості, а також механізми, які
варто залучити в ці процеси. Окрім того, Тетяна Татарчук розповіла про напрацювання,
які вже є у Чернівецькій області. Доповідачка
також зазначила, що захід відбувається в
одній з найуспішніших громад Чернівецької
області, адже саме Хотинська ОТГ лідирує
за
темпами
економічного
розвитку.
Після доповіді відбулася вільна дискусія
між учасниками круглого столу, які
ділилися власним досвідом та наводили
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Дмитро Дубілет – Міністр Кабінету
Міністрів

СКОРОЧЕННЯ ШТАТІВ РДА.
ДМИТРО ДУБІЛЕТ НАЗВАВ
ПРИНЦИПИ СКОРОЧЕННЯ
Прийняття рішення про скорочення
штатів районних державних адміністрацій
Міністр Кабінету міністрів пояснив тим, що це
збільшить ефективність роботи РДА
«Поки в наших державних органах нормально не працюють канали внутрішньої
комунікації, я хотів би в цьому пості звернутися до тих державних службовців, яких торкнеться така оптимізація» – написав на своїй
сторінці у фейсбук Міністр Кабінету міністрів
Дмитро Дубілет.
А також додав, що протягом останнього
місяця вони провели велику роботу по аналізу
всіх функцій РДА. Всього в РДА вони нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих
напрямків проаналізували та залучили до обговорення всі профільні міністерства, а також
співробітників ОДА і РДА.
Міністр назвав кілька принципів скорочення:
- Частина функцій дублюються з об’єднаними
територіальними громади (ОТГ). Ви знаєте, що
зараз проходить процес децентралізації (який
затягнувся). У тих регіонах, де ОТГ сформувалися хоча б частково, відбувається дублювання.
- Частина функцій виявилися застарілими,
невимірювальними та неефективними. Їх ми
ліквідовуємо.
- Частина функцій можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ).
- Частина функцій об’єднуються.
Дмитро Дубілет додав, що вони хвилюються
про долю тих людей які попадають під скорочення і назвав план дій з такими працівниками:
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- Ми робимо попередження співробітникам
за 2 місяці, а також виплачуємо їм всі
компенсаційні витрати, в тому числі за
невикористані щорічні відпустки.
- Разом зі Службою Зайнятості ми працюємо
над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення.
Кожного буде супроводжувати кар’єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення
професійного навчання, і навіть підготовка
особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого
кола організацій – бізнесу, ОТГ, профільних
асоціацій тощо. Для цього всі співробітники
будуть запрошені пройти профілювання.
- Ми залучили до цього процесу Профспілки.
Через мережу своїх регіональних представництв вони будуть працювати з кожним держслужбовцям індивідуально.
-Разом
з
Міністерством
цифровий
трансформації і Міністерством економіки
ми хочемо вже у січні запустити курс по ІТграмотності. Ці базові курси дозволять держслужбовцям безкоштовно навчитися цифровим навичкам і стати більш конкурентними на
ринку праці.
Міністр Кабінету міністрів говорить про
те, що це болюче але необхідне рішення, а також, Уряд мав проводити ці скорочення більш
плавно останні 2 роки в період впровадження
децентралізації.
«Дорогі держслужбовці, я дуже сподіваюся, що
ви зможете знайти своє нове місце в економіці
країни» – Дмитро Дубілет.
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Комітет з питань аграрної та земельної політики провів круглий стіл на
тему: «Розвиток села за допомогою сільських громад: новації в політиці»
Директор Директорату з питань розвитку
місцевого самоврядування, територіальної
організації влади та адміністративнотериторіального
устрою
Міністерства
розвитку громад та територій Сергій
Шаршов у виступі окреслив місце та проблеми, які є, а також поінформував про
заходи, які Міністерство вживає для подальшого просування реалізації реформи
місцевого
самоврядування.
Він нагадав, що ще 1 квітня 2014 року була
прийнята відповідна Концепція реформи
місцевого самоврядування, яка є дорожньою
картою просування реалізації реформи в
Україні. Вона поділяється на три складові
частини, дещо з яких вдалося реалізувати,
а дещо не вдалося. Перша з них стосується
децентралізації влади, тобто передачі повноважень органам місцевого самоврядування від органів державної влади. Ключ
до її вирішення полягає у внесенні зміни до
Конституції України, адже саме в Основному Законі прописано ряд моментів, які треба врегулювати для того, щоб реалізувати
в подальшому реформу, пов’язану із передачею повноважень від органів державної
влади органам місцевого самоврядування. «Насамперед, це стосується питання, пов’язаного з діяльність державних
місцевих адміністрацій. Зараз більшість
функцій і повноважень зосереджено у
державних місцевих адміністрацій. І досі
районні та обласні державні адміністрації
розробляють бюджети, плани економічного
і соціального розвитку. Потім реалізації
цих важливих стратегічних документів,
пов’язаних із розвитком територій знову
ж таки передається до районних або обласних державних адміністрації, які їх
або успішно або неуспішно виконують.
Таку систему закладено у Конституцію і її
потрібно змінювати», - зазначив доповідач.
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Доповідач повідомив про те, що зараз йде
активне обговорення внесення змін до Основного Закону і більшість цих проблемних
питань мають бути врегульовані. Особливо
щодо перерозподілу повноважень місцевих
державних адміністрацій і створення на
їхній базі органів префектурного типу.
Більшість функцій та принципів мають бути
зосереджені за принципами субсидіарності,
виходячи з Європейської хартії місцевого самоврядування, в органі місцевого самоврядування. Має бути вирішено питання стосовно діяльності районних і обласних рад.
С.Шаршов
також
поінформував
учасників круглого столу про завдання,
які ставить перед собою Міністерство до
кінця цього року. Зокрема, це стосується
перспективних планів формування спроможних територіальних громад, усунення
політичних моментів у реалізації реформи,
пов’язаної із створенням функціональних
адміністративно-територіальних
одиниць. «Відповідний законопроект вже є у
парламенті і найближчим часом його буде
розглянуто. Це дасть можливість повернутися до перегляду тих перспективних
планів, які є сьогодні. Насамкінець, має
бути прийнятий закон про основні засади
адміністративно-територіального устрою,
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ОТГ, зокрема, в частині передачі земель і
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення
державної
власності
у
комунальну
власність
ОТГ.
Учасники круглого столу за підсумками
обговорення рекомендують профільним
міністерствам докласти якомога більше
зусиль для розвитку сільських територій,
а об’єднаним територіальним громадам
брати активну участь у прийнятті рішень
на місцях та впливати на розвиток села.

Закону «Про добровільні об’єднання».
Наразі все залежить в який увійдуть положення від прийняття змін до Основного Закону і
це дастьможливість в цілому концептуально
провести реформу місцевого самоврядуван
ня», - завершив представник міністерства.
Учасники круглого столу поділилися
досвідом щодо використання потенціалу
об’єднаних територіальних громад у розвитку сільських територій та обговорили шляхи інтенсифікації розвитку села.
Розглянувши інформацію Міністерства
розвитку громад та територій щодо
стратегії просування та завершення реформи децентралізації в Україні, Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства щодо ролі ОТГ у розвитку сільських територій України, а також
обговоривши проблемні питання, що
виникають під час роботи у керівників
ОТГ учасники круглого столу вирішили
підтримати подальше просування та завершення реформи децентралізації в Україні.
Вони висловили спільну позицію щодо
необхідності розширення повноважень
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За матеріалами
Верховної Ради України
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ІРИНА ІСОПЕНКО,
в.о. директора Департаменту
освіти
і науки облдержадміністрації

ОПОРНА ШКОЛА ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного й культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації,
економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства та держави.
Саме у час становлення нашої держави, у час реформування усіх сфер нашої
життєдіяльності з метою забезпечення
рівного доступу до публічних сервісів та послуг, відбувається реформування і галузі
освіти, яка потребує докорінних змін, що
припинять нині існуючі негативні тенденції,
змін, які з часом перетворять українську
школу на важіль соціальної рівності та
згуртованості, економічного розвитку і
конкурентоспроможності. Україні потрібна
«Нова українська школа», завдяки якій ми
збудуємо суспільство освіченого загалу, в
якому кожен зможе не тільки відтворити вивчене, а й буде готовий до застосування набутих в закладі освіти вмінь і навичок у реальному світі.
Важливим моментом на шляху до нової
якісної освіти повинно стати
створення
опорних закладів, що є своєрідним кроком
до закладів освіти майбутнього. І державна
підтримка опорних закладів дає можливість
покращити умови для надання якісних
освітніх послуг.
У рамках реформи децентралізації в
державі відбувається моделювання мережі
закладів загальної середньої освіти. На
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сьогодні, заклади загальної середньої освіти
можуть отримувати додаткову державну
підтримку на модернізацію та створення нового освітнього простору. Однак, такі заклади у першу чергу, мають мати статус опорних
(опорних шкіл).
Опорний заклад освіти – це заклад
загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з
інших населених пунктів, забезпечений
кваліфікованими педагогічними кадрами,
має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної
освіти.
З метою наближення місця навчання дітей
до їхнього місця проживання у відповідному
населеному пункті може утворюватися філія
закладу освіти. Філія – це територіально
відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи
та діє на підставі положення, затвердженого в
установленому порядку. Філія забезпечує здобуття початкової освіти, а також за рішенням
засновника – базової середньої освіти.
На сьогодні, наприклад, у Чернівецькій
області створено та функціонують 15 закладів
загальної середньої освіти із статусом опорних та 29 філій.
Окрім цього, проведені консультації з органами управління освітою районних державних адміністрацій, міської ради, об’єднаних
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територіальних громад щодо перспективи моделювання мережі опорних закладів та
їх філій відповідно до Закону України «Про
освіту», Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, згідно з вимогами до моделювання мереж надання публічних сервісів та
послуг та створено Перспективний план моделювання мережі опорних закладів освіти та їх
філій на території Чернівецької області, яким
передбачено створити ще 34 опорних заклади
із 74 філіями.
Проте, варто зазначити, що остаточне моделювання мережі закладів загальної
середньої освіти залежить від завершення
процесу децентралізації. Лише після утворення усіх об’єднаних територіальних громад на
території Чернівецької області, буде можливим завершити моделювання мережі.
Зараз, в умовах великих змін, важливо, щоб діяльність органів управління
освітою та закладів освіти була спрямована
на здійснення державної політики в галузі
освіти, збереження якісних параметрів
мережі освітніх закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, нового освітнього простору, удосконалення
змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей
дітей і підлітків, підвищення престижу
професії вчителя та їх соціального статусу.
Освітній простір повинен задовольняти
потреби усіх категорій населення в навчанні
й вихованні, наданні різних видів освітніх
послуг. Існуюча мережа освітніх закладів
повинна бути оптимальною і гарантувати
конституційне право кожного громадянина
на доступність до якісної освіти.
Новими законодавчими актами передбачено суттєве оновлення прав як адміністрації
школи, так і педагога. Ключовими моментами,
які можуть підвищити якість освіти, є право
на академічну свободу, свободу від втручання
в педагогічну діяльність, за умови дотримання визначених стандартів освіти.
У свою чергу, керівник закладу освіти
повинен пам’ятати, що саме він здійснює
безпосереднє управління закладом і несе
відповідальність за освітню, фінансово№ 3-4/2019
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господарську та іншу діяльність закладу
освіти, що від його управлінських рішень залежить успішний розвиток освітнього закладу, його конкурентоспроможність і авторитет. Професіоналізм керівника є запорукою
працездатності педагогічного колективу, добробуту учнів, спокою батьків, задоволеності
соціальних замовників.
Розуміємо, що головне сьогодні не зупинятись на досягнутому. І головним завданням адміністрацій шкіл є якісна організація
подальшого навчання, зустрічей, обмін
досвідом.Власне, з метою обговорення од-

ного з пріоритетних питань – питання
якісної освіти в опорних школах та створення нових опорних закладів 05 листопада 2019
року відбулася Міжнародна конференція
«Нова Українська Школа: Компетентності
лідерства та менеджменту керівників опорних шкіл для підвищення якості освіти» в
місті Києві, яку організовано Міністерством
освіти і науки України разом із Австрійським
координаційним центром у сфері освіти, науки і культури «Культурконтакт Австрія».
У роботі конференції взяли участь понад
300 учасників з усіх областей України, серед
яких: керівники управлінь (департаментів)
облдержадміністрацій, органів управління
освітою райдержадміністрацій та об’єднаних
територіальних громад, керівники інститутів
післядипломної педагогічної освіти, директори опорних шкіл та їх заступники, учасники
проекту «Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості освіти в опорних
школах».
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Активну участь в роботі конференції взяли науково-педагогічні працівники ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» НАПН
України на чолі з ректором, членом-кореспондентом Академії наук вищої освіти України,
доктором філософії М. О. Кириченком.
У фокусі даної конференції стояли роль
керівництва опорного закладу освіти в
процесі реформ та питання про те, як керівні
команди і певні інструменти для розвитку
якості освітньої діяльності, в тому числі стратегія розвитку школи, можуть допомогти в
таких процесах.
Якість освіти в опорних школах та створення нових опорних закладів є одним з
пріоритетів Міністерства освіти і науки
України. Керівники цих закладів не лише
мають впровадити реформу НУШ, а й забезпечити функціонування і розвиток опорного закладу. Щоб керувати цим процесом
змін керівництву необхідні компетентності
лідерства та менеджменту.
У ході конференції учасники працювали в
секціях: «Опорний заклад освіти: готовність
та спроможність до змін», «Фактори успіху
опорної школи. Досвід Австрії», «Розви№ 3-4/2019
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ток лідерства керівників опорних закладів
загальної середньої освіти: командний
підхід», «Управлінський супровід діяльності
опорних закладів в умовах реформи освітньої
галузі».
У форматі круглого столу були обговорені
питання в контексті змін: «Опорна школа в
умовах децентралізації», «Якість освітньої
діяльності», «Розвиток опорного закладу
освіти».
На пленарному засіданні ґрунтовну
доповідь «Професійний стандарт керівника
закладу загальної середньої освіти: основні
підходи до їх розроблення» зробила перший проректор – проректор з науковопедагогічної та навчальної роботи, доктор
педагогічних наук, професор Н. І. Клокар.
Наталія Іванівна обґрунтувала, що у центрі
професійної діяльності керівника ЗЗСО є
учень, а все, що відбувається у закладі, повинно бути спрямовано на його розвиток.
У доповіді акцентовано, що професійна
діяльність керівника ЗЗСО та її успішність
пов’язана із зосередженням директора закладу на п’яти фокусах: стратегії розвитку школи, культурі управління, управлінні освітнім
процесом, розвитку персоналу, співпраці і
партнерстві.
Програма конференції передбачала роботу
восьми секцій. Секцію «Розвиток лідерства
керівників опорних закладів загальної
середньої освіти: командний підхід» успішно
провели Н. В. Любченко, доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, кандидат
педагогічних наук, доцент та
Л. М.
Оліфіра, заступник директора з навчальної
роботи ЦІПО, кандидат педагогічних наук,
доцент. Одним із модераторів секції з актуального питання «Створення модернізаційної
матриці опорного закладу загальної середньої
освіти» була О. М. Отич, проректор з науковометодичної роботи та міжнародних зв’язків,
доктор педагогічних наук, професор.
Для представників органів управління
освітою було проведено круглий стіл з обговорення актуального питання «Опорна школа в умовах децентралізації».
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Модераторами дискусії були перший проректор – проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи, доктор педагогічних наук,
професор Н. І. Клокар та експерт з питань
освіти програми «U-LEAD з Європою» С. М.
Дятленко.
Якість освітньої діяльності обговорювалася директорами закладів ЗСО під час роботи другого круглого столу. Модераторами
спілкування учасників були О. В. Крутаков,
директор освітнього округу – опорного закладу освіти «Шкарівський академічний ліцейцентр позашкільної освіти» Білоцерківської
районної ради Київської області, О. В. Пастовенський, заступник директора інституту
з науково-методичної роботи КЗ ЖОІППО,
доктор педагогічних наук, І. Я. Юрійчук,
директор департаменту акредитації та
моніторингу Державної служби якості освіти.
У ході роботи круглого столу О. В. Крутаков
ініціював обговорення питання фінансової
автономії.
Керівники інститутів післядипломної
педагогічної освіти під час обговорення на
круглому столі, модератором якого була З.
В. Рябова, завідувач кафедри менеджменту
освіти та права ЦІПО, доктор педагогічних
наук, професор, визначили основні вектори
розвитку опорного закладу освіти. У роботі
круглого столу взяла участь Н. М. Гонча-
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ренко, заступник директора ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», яка надала
відповіді на питання нормативно-правового забезпечення діяльності опорного закладу
освіти.
Учасники конференції отримали відповіді
на проблемні питання щодо функціонування
та розвитку опорних закладів освіти. Також,
у ході конференції було обговорено роль
керівництва опорного закладу освіти в процесі
реформ та питання про те, як керівні команди і
певні інструменти для розвитку якості освітньої
діяльності, в тому числі стратегія розвитку
школи, можуть допомогти в таких процесах.
Такі заходи покращують комунікацію та
бачення траєкторії руху змін в освіті, що дає
змогу краще реагувати на виклики сучасності.
Насамкінець, варто зауважити, що робота,
яку зараз розпочато, усі зміни, усі окреслені перспективи надзвичайно важливі для людей, для
громади, для суспільства в цілому. Адже зараз
від нас усіх, хто залучений до реформування
галузі освіти, залежить майбутнє найціннішого,
що є в світі, – наших дітей. І робота кожного
працівника органу управління освітою, методиста, директора, педагога полягає в тому, щоб
через власне самовдосконалення та самоосвіту
забезпечити дітей як теоретичними, так і
практичними знаннями для подальшого ефективного втілення їх в життя. Адже саме ми з
вами несемо відповідальність за їх майбутнє.
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Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій
області повідомляє про умови договору оренди землі
сільськогосподарського призначення
Договір оренди землі – це договір, за яким
орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння
і користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використовувати земельну
ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
Договір оренди землі укладається у
письмовій формі і за бажанням однієї із
сторін може бути посвідчений нотаріально.
Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 03.03.2004 року № 220 із
змінами внесеними постановами КМУ №
1724 від 13.12.2006, № 780 від 03.09.2008,
№ 843 від 23.11.2016, № 890 від 29.11.2017.
Істотними умовами договору оренди землі є:
-об’єкт оренди (кадастровий номер, місце
розташування та розмір земельної ділянки);
-строк
дії
договору
оренди;
-орендна плата із зазначенням її розміру,
індексації, способу та умов розрахунків,
строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
Строк дії договору оренди землі
визначається за згодою сторін, але
не
може
перевищувати
50
років.
При передачі в оренду земельних ділянок
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії
договору оренди землі визначається за згодою
сторін, але не може бути меншим як 7 років.
Право оренди земельної ділянки виникає
з моменту державної реєстрації цього пра-
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ва та оформлюється відповідно до Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
(статті 125, 126 Земельного кодексу України).
Об’єкт
за
договором
оренди
землі
вважається
переданим
орендодавцем
орендареві
з
моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.
Отже, після укладення договору оренди
земельної ділянки обов’язковою є державна реєстрація права оренди у Державному
реєстрі речових прав. Тільки після реєстрації
права оренди, земельна ділянка вважається
переданою орендарю, в нього виникає право
оренди на земельну ділянку та він має право її
використовувати за цільовим призначенням.
Також правову допомогу в оформленні
правоустановчих документів на земельні
ділянки та договорів оренди землі можна за телефоном: (0372) 57-08-10, 52-59-84.

Статтю підготував:
Бабин Максим Зотикович,
головний спеціаліст відділу взаємодії
з суб’єктами державної реєстрації та
підвищення кваліфікації державних
реєстраторів Управління державної
реєстрації Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій
області

17

Місцеве самоврядування

25 ЛИСТОПАДА У ТЕРЕБЛЕЧІВСЬКІЙ ОТГ
ВІДКРИЛИ ЦНАП
У відкритті взяли участь: заступниця директора Департаменту — начальниця управління з питань децентралізації
та розвитку місцевого самоврядування
Департаменту
регіонального
розвитку
облдержадміністрації Христина Марчук, в.о.
Глибоцької райдержадміністрації Коломієць
Віталій, заступник голови Глибоцької
районної ради Гуменний Віталій та експерти Чернівецького офісу Центру розвитку
місцевого самоврядування.
Центр надання адміністративних послуг
Тереблеченської об’єднаної територіальної
громади один із 112 ЦНАПів, які відібрані
за результатами першого раунду фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», який
розпочинає свою роботу.
Відповідно до штатного розпису в центрі
передбачені керівник, 2 адміністратори та 1
державний реєстратор. Працівники ЦНАП
пройшли навчання за спеціально розробленою програмою від експертів «U-LEAD з
Європою».
Центр надання адміністративних послуг
надаватиме 107 адміністративних послуг, 20
із яких — соціального характеру. Найбільш
затребувані з них: видача паспортів у формі
ID-картки, реєстрація нерухомого майна,
реєстрація юридичних та фізичних осібпідприємців, надання копій рішень органів
місцевого самоврядування, реєстрація місця
проживання громадян. Також ЦНАП оформлятиме соціальні допомоги та надаватиме послуги державної міграційної служби.
Крім того, у ЦНАП створено віддалене робоче місце у с. Верхні-Синівці, завдяки чому
адміністративні послуги стають ще ближчи-
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ми до мешканців громади.
Для
забезпечення
оптимального
функціонування Центру у Тереблеченській
ОТГ у 2018 році здійснили капітальний ремонт за кошти інфраструктурної субвенції на
загальну суму 329,200 тис. грн. та внутрішнє
оздоблення приміщення. Таким чином, створили інклюзивний та безбар’єрний простір
для відвідувачів, в пріоритеті — придбання
обладнання для видачі паспортів.
Одним з механізмів створення якісної
мережі ЦНАП, зокрема, в частині отримання
матеріальної допомоги є можливість участі
у Програмі «U-LEAD з Європою». За результатами участі ОТГ та органів місцевого самоврядування області в чотирьох раундах
Програми 18 представників є учасниками та
9 кандидатами на участь, що є високим показником по Україні.

За матеріалами Чернівецької ОДА
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ДМИТРО ПРОКОПЕЦЬ,
радник з питань місцевих фінансів Чернівецького
Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою»

ПРОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА 2020 РІК: ЯКІ КОШТИ ПЕРЕДБАЧЕНО ДЛЯ РОЗВИТКУ ОТГ
Нещодавно уряд затвердив проект державного бюджету на 2020 рік та передав його
на розгляд до Верховної ради. Дмитро Прокопець, радник з питань місцевих фінансів
Чернівецького Центру розвитку місцевого
самоврядування Програми «U-LEAD з
Європою» здійснив аналіз цифр, що стосуються об’єднаних громад.
- На розвиток інфраструктури ОТГ в проект бюджету закладено 2,1 млрд грн. Це на 0,2
млрд (або 10%) більше ніж в цьому році, але
враховуючи збільшення кількості ОТГ, сума
коштів на кожну окрему громаду буде дещо
меншою.
- Кошти на державний фонд регіонального
розвитку передбачені в сумі 9,5 млрд грн, це на
1,8 млрд грн (на 23%) більше ніж в 2019 р.
Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
для Чернівецької області на 2020 р. зменшена
вдвічі (з 612 млн грн, які передбачені у 2019 р,
до 304 млн грн). Щодо коштів на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах,
то їх для Чернівецької області передбачено
342,7 млн грн, тоді як на поточний рік ця сума
складає 228,1 млн грн. (збільшення на 50%, що
зумовлено передачею в повному обсязі акцизу
з пального до дорожнього фонду).
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Медичної субвенції ОТГ області отримають 59,8 млн грн, що значно менше ніж
передбачено на 2019 рік (214,7 млн грн). Це
пов’язано з тим, що в бюджеті на наступний
рік передбачені трансферти громадам тільки
на вторинний рівень медичного забезпечення
і тільки на 1 квартал 2020 р. Базова дотація для
ОТГ нашої області в наступному році зросте
до 319,2 млн грн, порівняно з 246,2 млн грн
в поточному році. Її отримають 32 ОТГ із 33
(крім Новодністровської ОТГ), які є в проекті
бюджету. (Розподіл цих субвенцій наведено в
таблиці нижче).
Найбільший трансферт з державного бюджету місцевим бюджетам є освітня субвенція.
ОТГ Чернівецької області отримають її в
розмірі 873,9 млн грн., що на 20% більше ніж
передбачено на поточний рік (726,8 млн грн).
(Розподіл субвенції в динаміці з минулим роком в розрізі ОТГ наведено в таблиці)
Варто зазначити, що в проекті бюджету на
наступний рік не має створених в 2019 році
Ванчиковецької та Карапчівської ОТГ. Їх уряд
не визнав спроможними, оскільки вони не
передбачені діючим перспективним планом
формування ОТГ. Проте ще є можливість їх
включення до прямих міжбюджетних відносин
на наступний рік, для цього обласній раді
необхідно прийняти зміни до перспективного
плану, в якому передбачити утворення вищезгаданих ОТГ.

19

Місцеве самоврядування

АНДРІЙ КУЧУРАН,
к. політ. н., радник з комунікації ЦРМС
програми «U-LEAD з Європою»

РАДНИКИ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДВІДУЮТЬ ОТГЗ МЕТОЮ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Продовжуються
візити
радників
Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою»
до об’єднаних громад області з метою ознайомлення з проектами розвитку інфраструктури.
Про громади:
Вікнянська об’єднана громада – утворилась в 2017 році. До неї увійшло 6 невеликих
сіл, а чисельність ОТГ складає близько 3200
осіб. Проте, це не заважає громаді використовувати наявні можливості для розвитку
інфраструктури та ефективно управляти наявними ресурсами. Минулого року громада
отримала 1,22 млн грн субвенції на розвиток
інфраструктури. Цих коштів вистачило для
придбання шкільного автобуса, капітального
ремонту харчоблоку у Вікнянській школі та
нового опалення в дитсадку. Нинішнього
року громада отримала майже на 100 тис. грн
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субвенції менше – 1,13 млн грн.
Більша частина цих коштів, а саме 650 тис.
грн, було направлено на капітальний ремонт
даху та фасаду Вікнянської школи. Річ у тім,
що в громаді було оптимізовано мережу шкіл і
даний заклад є опорним. Це дозволило виграти проект з Державного фонду регіонального
розвитку на суму 6,5 млн грн для проведення комплексної енергомодернізації закладу (заміна та утеплення даху, фасаду).
Тому кошти субвенції були використані як
співфінансування від ОТГ. «Зараз у нас є опорна школа у Вікні і два філіали першого ступеня
у селах. Для транспортування маємо три автобуси, а там де по селах є асфальт, зробили поточний ремонт», - розповів Іван Ковалюк, голова Вікнянської ОТГ.
Грамотний підхід до управління громадою і використання доступних ресурсів також виявився в тому, що кошти вже іншої
субвенції, на соціально-економічний розвиток територій, також були вкладені в
енергомодернізацію опорного закладу. Було
замінено труби і батареї, встановлено нові
котли і відремонтовано приміщення котельні.
З субвенції було спрямовано на це 2,3 млн грн
і ще 1 млн грн громада виділила із залишків
освітньої субвенції, які, в свою чергу, стали
можливими завдяки проведеній оптимізації
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шкільної мережі. «З 1974 року систему опалення ніхто в школі не робив. За добу було
втрат 600-700 літрів води, бо труби були під
школою і не могли до них дістатись», - зазначив голова громади.
Ще 150 тис. грн інфраструктурної субвенції
також були використані як співфінансування.
Поруч з опорною школою роблять спортивний майданчик зі штучним покриттям. Тут
фінансування йде 50 на 50, тому з держбюджету виділено 750 тис. грн, а цього року зроблять
сукупно на 900 тис. грн. Решту робіт виконають наступного року.

на місяць складає 10 грн з дорослого і 5 грн з
дитини. Перед цим же, як розповів голова громади, майже півтора року це було безкоштовним, аби виробити в жителів звичку, що в ОТГ
налагоджений вивіз сміття.
Окрім цього для комунального підприємства
закупили причеп для збору щепи, щепоріз та
деревоподрібнюючу машину. «Встановлений
новий котел в школі якраз опалюватиметься
із зібраної нами, подрібненої та привезеної
щепи. Таким чином прагнемо бути ще більш
ощадливими у використанні власного бюджету», - з ентузіазмом сказав Іван Ковалюк, голова Вікнянської ОТГ.
Також в громаді є збудована із готовністю на
80% лікарня. Нині таких потужностей лікарні
тут непотрібно, зате готове приміщення можна використати для переформатування у
госпіс, центр реабілітації чи іншу структуру
схожого типу.

З минулого року в громаді почали впроваджувати організований вивіз сміття. Цього року
вже почали укладати договори на вивіз. Тому
потрібно було придбати причеп для вивезення сміття, що й стало, поряд з іншою технікою,
третім проектом з коштів інфраструктурної
субвенції. Нині в громаді договори на вивіз
сміття уклали вже 40 домогосподарств. Ціна
Кіцманська об’єднана громада – утворилась в 2017 році. Спочатку до складу ОТГ
увійшли 3 населені пункти – місто Кіцмань,
села Давидівці та Суховерхів. У жовтні минулого року до існуючої громади приєднались
ще три села – Витилівка, Лашківка і Шипинці.
Збільшення кількості сільського населення та
площі ОТГ, які враховуються у формулі розрахунку інфраструктурної субвенції, дозволило
громаді цьогоріч отримати в 1,5 раза більшу
підтримку з держбюджету. Минулого року
Кіцманська ОТГ отримала 1 млн грн субвенції
на розвиток інфраструктури. Ці кошти використали для заміни вікон та дверей у освітніх
закладах Кіцманя та Суховерхова.
Цього року Кіцманська ОТГ отримала 2,55
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млн грн субвенції на розвиток інфраструктури.
Дані кошти спрямували на реалізацію 6
проектів. У селі Лашківка реалізували два
проекти – здійснили капітальний ремонт в
дитсадку та замінили дах у школі. Для цього
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В селі Суховерхів близько 550 тис. грн з
субвенції та ще 400 тис. грн з бюджету громади направили на облагородження території на
перехресті вулиць Центральної, Л. Українки та
церкви «Трьох святителів». В планах громади
з’єднати якісним дорожнім покриттям маршрут звідси до школи.
Значну увагу в Кіцманській ОТГ приділяють
сфері спорту. «Ми одна громада із 7 в області,
які взяли участь і перемогли в конкурсі
на
будівництво
багатофункціональних
майданчиків. Це урядова програма, де
фінансування від громади складає 50%», - зазначив Сергій Булега, голова Кіцманської ОТГ.
За цієї програмою в місті Кіцмань у навчально-виховному комплексі будується спортивний майданчик з штучним покриттям для
занять футболом та баскетболом. В громаді
задоволені даним проектом, оскільки тут
встановлена спеціальна коротка трава довжиною 2 см, без резинових гранул, що дозволяє
якраз займатись обома видами спорту. Окрім
цього на міському стадіоні було оновлено
штучне покриття і встановлені нові трибуни,
для чого залучили 740 тис. грн з субвенції на
соціально-економічний розвиток територій
та ще 560 тис. грн власних коштів. В селі
Лашківка також будують спортивний майданчик коштом згаданої урядової програми зі
співфінансуванням з власного бюджету.

В селі Давидівці розпочали будівництво
спортивного майданчика коштом субвенції на
розвиток інфраструктури. Згідно з розробленим проектом тут передбачається існування
декількох зон - штучне поле, каруселі для дітей,
спортивні тренажери. З інфраструктурної
субвенції сюди спрямували 325 тис. грн для
проведення підготовчих робіт. «Ми робимо поступово. Були власні кошти – зробили
проект. Отримали кошти субвенції – робимо
підготовчі роботи, підпірні стінки, огорожу
по периметру, бетонну основу під дитячий
майданчик. Тут просто складний ландшафт,
постійно підтоплює. Але це в центрі села, поруч основні заклади і люди попросили облагородити цю територію», - розповів Олександр
Марусяк, перший заступник міського голови
Кіцманської громади.
В селі Шипинці коштом субвенції на розвиток інфраструктури було реалізовано два
проекти загальною сумою майже 900 тис. грн.
Тут зробили тротуар на вул. Л. Українки та
капітальний ремонт даху в дитячому садку. В
дошкільній установі навчається 50 дітей, що
для села є недостатнім. Серед довгострокових
планів тут говорять про будівництво нового
дитсадка, але нині для цього власних коштів
недостатньо. Тому поки планують відкриту
додатку групу в приміщенні школи.

Мамалигівська об’єднана громада – утворилась в 2015 році, тож, починаючи з 2016 року,
почала отримувати субвенцію з держбюджету
на розвиток інфраструктури. Першого року
ця сума була найбільшою серед інших десяти
громад області і склала близько 8,7 млн грн.
Ці кошти спрямували на енергозберігаючі
заходи для навчальних закладів всіх сіл
громади – Мамалигівської, Балківецької
та Подвірнянської шкіл, Драницького,

Стальнівецького та Несвоянського навчально-виховних комплексів, дитсадка «Колосочок» та музичної школи села Подвірне. Також
придбали шкільний автобус та техніку для комунального підприємства. У 2017 році громада
отримала 5,8 млн грн субвенції. Якщо на першу субвенцію замінили всюди вікна, то другого року зосередились на заміні покрівель. Тоді
новий дах зробили у НВК сіл Стальнівці та Несвоя. А в селі Подвірне відремонтували премі-
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щення шкільної котельні та встановили нове обладнання, здійснили також ремонт приміщень пожежної частини. У 2018
році субвенція на розвиток інфраструктури
склала дещо більше 4 млн грн. які спрямували на 5 проектів. Минулого року продовжили замінювати покрівлі – роботи виконали у Мамалигівській та Драницькій школах,
адмінбудівлі села Стальнівці. У селах Драниця

та Негринці минулого року було замінено вуличне освітлення на центральній вулиці, що
значно збільшило рівень безпеки на дорозі,
яка є міжнародною і сполучає Чернівці зі столицею Республіки Молдова.
Найбільш масштабним проектом, який
розпочали втілювати в громаді минулого
року, є реконструкція будинку культури в
Мамализі, оскільки там запланована добудова адміністративних приміщень та центру надання адмінпослуг (ЦНАП). Цей проект отримав підтримку з ДФРР (Державний
фонд регіонального розвитку), розрахований на три роки, а з коштів інфраструктурної
субвенції минулого року на нього направили
співфінансування. Цьогоріч Мамалигівська
Новоселицька об’єднана громада – утворилась у 2017 році, тож вона вже двічі отримувала відповідну субвенцію з держбюджету. Минулого року сума державної підтримки склала
3,6 млн грн. які скерували на 5 проектів. У
Строїнцях збудували адмінприміщення на
стадіоні та встановили глядацькі трибуни.
До села Рингач здійснили гравіювання дороги та водовідведення. У Маршинецькому
НВК та Новоселицькому ліцеї відремонтували
покрівлі, а в школі №3 міста Новоселиця
№ 3-4/2019
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ОТГ також спрямувала 1,13 млн грн з коштів
інфраструктурної субвенції на цей об’єкт.
Загалом же громада у 2019 році отримала
майже 3,8 млн грн інфраструктурної субвенції
з держбюджету. Окрім співфінансування для
реконструкції будинку культури в громаді
реалізовують ще три проекти. У Мамализі
розпочинають будівництво амбулаторії на
умовах співфінансування державного та
місцевих бюджетів, де громада має надати щонайменше 10%. Мамалигівська ОТГ з коштів
інфраструктурної субвенції спрямувала для
цих цілей 761 тис. грн.
Майже півтора мільйона гривень спрямували для заміни теплотраси та батарей у школі
села Балківці. «Через старі батареї та труби
раніше були дуже великі втрати тепла. Тепер
же ми ставимо нові, з утепленням, щоб використовувати найменше ресурсів для обігріву
при максимальній віддачі», - прокоментував
Аркадій Шова, голова Мамалигівської ОТГ. Також 435 тис. грн з інфраструктурної субвенції
використали для ремонту в спортзалі школи
села Стальнівці. Тут зробили нову підлогу,
батареї, обшивку стін та поставили LEDлампи для якісного освітлення.
зробили капітальний ремонт харчоблоку і
допоміжних приміщень. Освіта та спорт були
пріоритетами у розвитку інфраструктури минулого року, і, значною мірою, ці напрями продовжилися у 2019 році.
Цього року Новоселицька ОТГ отримала
4,62 млн грн, що на 1 млн грн субвенції більше,
аніж торік. Це стало можливим через розширення території громади і приєднання сіл Зелений Гай та Котелеве. Ці кошти було спрямовано на 6 проектів у шести різних локаціях.
23

Місцеве самоврядування

У школі села Котелеве поставили нові вікна
в навчальному корпусі та спортзалі, на що передбачили з коштів субвенції 624 тис. грн. У
Зеленогайській школі за 405 тис. грн зробили
капітальний ремонт приміщення харчоблоку.
В село Рокитне спрямували 1,3 млн грн. За
ці кошти тут розпочали будівництво спортивного залу. Ще один проект для сфери освіти
реалізували у Новоселиці – здійснили заміну
частини даху у гімназії. На це передбачили
1,34 млн грн з інфраструктурної субвенції. У
селі Рингач 408 тис. грн з субвенції спрямували на встановлення вуличного освітлення, а в
селі Строїнці 540 тис. грн використали для ре-

монту дороги місцевого значення (вул. Шевченка).
Окрім цього в Новоселиці відбувається
реконструкція колишнього кінотеатру у спортивний комплекс. Ця ініціатива стала можлива завдяки перемозі у конкурсі проектів
Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР). Згідно з початковим кошторисом загальна вартість реконструкції складає 9,64 млн
грн, з яких 5,78 млн грн кошти ДФРР і 3,85 млн
грн – співфінансування від громади. Станом
на кінець жовтня тут велись зовнішні роботи
з утеплення фасаду.

Юрковецька об’єднана громада – цього року
отримала 3,27 млн грн субвенції з державного бюджету на покращення інфраструктури.
Громада утворилась в 2017 році, тому минулого 2018 року отримала свої перші кошти
з держбюджету в рамках інфраструктурної
субвенції. Тоді сума підтримки 3,3 млн грн.
За ці кошти було придбано автогрейдер та
здійснено капітальний ремонт системи опалення в навчально-виховному комплексі у селі
Баламутівка.
Нинішнього року в громаді дотримались
схожого принципу використання субвенції

– передбачили закупівлю техніки для комунального підприємства «Благоустрій ОТГ»
та здійснили капітальний ремонт будівлі
соціальної інфраструктури. За 1,25 млн грн з
субвенції та 200 тис. власного бюджету зробили новий дах, капітальний ремонт всередині та
фасаду сільської амбулаторії в селі Ржавинці.
«Дана будівля 1970-х років, але ми замінили
дах, стягнули її, тож тепер наша амбулаторія
в хорошому стані. Кабінетів вистачає,
виділили також приміщення для аптеки та
стоматологічного кабінету, щоб жителі могли
отримати максимум послуг тут в селі», – роз-

№ 3-4/2019

buk-visnyk.cv.ua

24

Місцеве самоврядування

повів Віталій Шафер, голова Юрковецької
ОТГ.
Окрім цього у школі села Ржавинці коштом субвенції на соціально-економічний розвиток території здійснили ремонт їдальні та
завершують фасадні роботи. Також завдяки
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позитивному показнику наповненості класів
в громаді є залишок з освітньої субвенції
близько 5 млн грн. З цих коштів лишень для
цієї школи було придбано 6 мультимедійних
дошок, 16 ноутбуків для класу інформатики та
обладнання для кабінету фізики.
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ВІТАЛІЙ МОСТОВИЙ,
головний спеціаліст відділу організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю Глибцоької селищної ради

РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМНІ
ПИТАННЯ
ГЛИБОЦЬКОЇ ОТГ
« Кожен мешканець села чи
міста має право на сучасну медицину та
освіту, доступні та якісні адміністративні,
комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці».
Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні ,міські ради та їх виконкоми.
Отже, саме вони повинні мати широкі
повноваження і достатньо коштів, щоб бути
спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність.
Для цього в Україні відбувається
децентралізація – передача повноважень та
фінансів від державної влади якнайближче
до людей - органам місцевого самоврядування
Глибоцька селищна ОТГ утворена влітку
2015-го (вибори відбулися 25 жовтня) року в
рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року. До складу громади увійшли
населені пункти: смт. Глибока, с. Михайлівка,
с. Червона Діброва з адміністративним центром у смт. Глибока Глибоцького району
Чернівецької області. 29 квітня 2018 року до
громади доєдналися с. Черепківці та с. Новий Вовчинець
Глибоцька
громада розташована у
південній частині Чернівецької області
на південь від м. Чернівці на міжнародній
трасі у напрямку міжнародного пункту
пропуску «Порубне» та межує на заході
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з Тарашанською, Стерченською та Опришенською сільськими радами, на півдні з
Тереблеченською ОТГ, Старововчинецькою, Багринівською сільськими радами та
Румунією, на сході з Кам’янською, Сучевенською та Карапчівською сільрадами,
та на півночі – з Великокучурівською та
Ваолоківською ОТГ.
Громада займає площу 91,85 кв. кілометрів,
з населенням 13326 мешканців. Територія
Глибоцької ОТГ входить до складу Глибоцького району Чернівецької області.
Глибока – населений пункт в Чернівецькій
області, заснований в 1438 році, в 1919-1940
рр.- Адинката, селище міського типу з 1956
року. Назва населеного пункту походить від
місця його розташування: поселення дійсно
знаходиться у глибокій долині. Вперше Глибока згадується у молдавській грамоті, згідно
з якою молдавський господар Ілля І наділив
місцевістю під назвою Глибока придворного
суддю Петра Гудиму. В іншому історичному
документі того ж року поселення згадується,
як запустіла місцевість в урочищі Чорна Поляна. У 1490 році в Глибокій вже
існувала церква, яка того ж року увійшла до
Радівецької єпархії. А наступного року молдавський господар Штефан Великий своєю
грамотою передав Глибоку придворному
Юдці.
Розквіт Глибокої, як і багатьох інших
містечок Буковини, відбувся у часи, коли
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край увійшов до складу монархії Габсбургів.
В середині ХІХ століття тут будується спиртовий завод і починається будівництво
залізниці Чернівці – Вадул-Сирет – Сучава, що пройшла через село, а пізніше і
прокладається нова залізнична гілка Глибока
– Сторожинець – Берегомет. Австрійська епоха залишила у центрі містечка ряд будівель
ХІХ – початку ХХ століть, які помітно
вирізняються на фоні безликих коробок радянських часів та сучасних приватних осель
жителів містечка.
До курортних чинників Глибоцького району належать лікувальні грязі неорганічного
походження, що знаходяться в смт. Глибока (вул. Путилівська). Ця територія у
перспективі може використовуватися для
розвитку туристичної галузі, оскільки
грязі унікальні за своїм хімічним складом
і лікувальними властивостями. Існують
підземні термальні джерела.
Село Михайлівка (до 1946 року – Мигучени) розташоване на річці Котівці, найдавніша
згадка датується 1508 роком. До об’єднання
Михайлівська сільська рада була одним з
найдотаційніших ОМС району – 95%. У
Михайлівці завжди було розвинуто сільське
господарство (зернові та м’ясо-молочне
тваринництво). Також у селі розташована
церква Різдва Богородиці, обійстя родини Кобилянських, в урочищі Кадуб знаходяться археологічні пам’ятки культури кар-
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патських курганів,
трипільської культури. Територією проходив Берладський
шлях.
У селі Михайлівка
відродження почалося зі створення
сироварні. Місцеві
мешканці заснували
кооператив “Добрі
Ѓазди”, що переміг у
конкурсі проектів
від Австрійської комісії та отримав часткове
фінансування на обладнання для сироварні.
За кошти громади було проведено також
реставрацію будівлі старої сільської сауни.
Сироварня – успішний початок відродження
сільської економіки Завдяки появі сироварні,
у Михайлівці почало відроджуватися також
вівчарство, що кілька десятків років тому
було тут повністю знищене.
Другий конкурс, у якому перемогли
жителі Михайлівки – це мала допомога приватному бізнесу. Гроші на реалізацію проекту з апітерапії – лікування бджолами – отримав Михайло Баловсяк, відомий у районі
пасічник, який має одну з найбільших пасік
на 250 сімей бджіл., побудовано невеличкий
відпочинковий центр з будиночками для
апітерапії, який може приймати близько десяти туристів одночасно. У Михайлівці навпроти школи також зробили новеньке футбольне міні-поле із штучним покриттям.
Село Червона Діброва розташоване над
двома річками - Дереглуєм та Котівцем.
Рельєф місцевості сильно горбистий, що
утворює цікаві ландшафти.Частина села знаходиться в зоні зсувних процесів. Місцевість
села перше згадується у 1497 році у зв’язку
із битвою поляків під керівництвом короля
Яна Ольбрахта з військами молдавського господаря Штефана ІІІ Великого, під час якої
поляки зазнали величезної поразки. За легендою, після перемоги Штефан Великий
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наказав запрягти в плуги двадцять тисяч полонених поляків, і на залитій кров’ю
території спахати землю і посадити ліс, який
і отримав назву Червона Діброва. В центрі
села стоїть дерев’яна Дмитрівська церква,
зведення якої завершено у 1882 році. Також
ведуться розкопки церкви 15 століття.
А на околиці села в урочищі Кичера у 2003
році місцевими майстрами українських бойових мистецтв зведено справжню козацьку
січ, яка отримала назву Дібровська Січ.
Січ є унікальним табором, який
спеціалізується на патріотичному вихованні
української молоді та розвитку фізичного гарту за допомогою національних бойових мистецтв: бойового гопаку та фрі-файту. Січчю
опікується Чернівецька обласна федерація
лицарських єдиноборств. Щорічно до табору приїздять діти та юнаки з різних регіонів
України, щоб проникнутися духом козацької
свободи, мужності, моральної чесноти, вигартувати в собі лицарську психологію.
Територія Дібровської Січі обнесена частоколом, а на її території за старовинної козацькою технологією зведено дерев’яну триверху церкву Покрови Святої Богородиці,
за архітектурну основу якої взято церкву
поблизу Яремче. Крім того, планується, що
на території січі буде побудовано музейний
комплекс, канцелярію, декілька куренів, кузню, різьбярську майстерню та майстерню
лозоплетіння.
В
рамках
проекту
BRANDVILLE
було здійснено брендування села, яке
позиціонується як туристичне. Було розроблено логотип та низку сувенірної продукції:
магніти, буклети, футболки, календарі,
кухолі. Також село отримало відеоролик.
Згодом сільські господині, які робили на
продаж сільський фірмовий продукт –
смородиновий джем, - попросили макети
відповідних етикеток. Інші жінки, які займалися випічкою, почали виготовляти пряники з логотипом села. Побувала у Червоній
Діброві й експедиція Ukrainer.
Через Червону Діброву проходить кілька
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веломаршрутів, якими здавна їздять велосипедисти, які були розвинуті – розроблено карту, яка в т.ч. є в найбільшому пункті
прокату велосипедів у Чернівцях. Також у
громаді було встановлено 24 велопарковки.
Все це призвело до збільшення велотуристів
у 5 разів. Загалом у с. Червона Діброва
діє 6 туристичних маршрутів; населений
пункт0020є одним з потенційних центрів
відпочинку чернівчан – не в останню чергу
із-за наближеності до обласного центру та
незайманій природі.
Село Черепківці. Перша письмова згадка
про село датується 1613 роком, проте історія
його набагато довша. За легендою, назва села
Черепківці походить від слова «черепки»,
які й зараз виорюються плугами на місці сучасного розташування села. Ці уламки посуду (черепки) сягають періоду Трипільської
культури (III тис. до н. є.) та культури карпатських курганів (ІІ-V ст. н. е.). Село утворюють так звані «кути», частини села. Так,
виникнення назви кута Стрільчуки пов’язана
з історією героїчної боротьби народного ватажка Олекси Довбуша - після смерті Довбуша його стрільці розійшлись і поселились
в різних місцях, в т.ч. й на території села.
Пізніше цей кут стали називати «Глюжа» за
назвою горба. Центральна частина села так
і називається «Село»; говорять: «Іду у Село».
Тут знаходяться колишня сільська рада,
школа, церква, сільський будинок культури, дошкільна дитяча установа, панський будинок, який містить у собі підвальне
приміщення та три поверхи. Третій поверх збудований у вигляді башти з вікнами,
що виходять на 4 сторони. Знаходиться на
території прикордонної військової частини. Зведено будинок у класичному стилі, на
його будівницто та оздоблення будинку були
витрачені великі кошти: дерево привезли
з Карпат, цеглу з Радівців (тепер Румунія),
матеріал для оздоблення з Відня (Австрія),
план архітектурної споруди також розроблявся в Австрії.
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На сьогоднішній час будинок має
жалюгідний вигляд, потребує негайної
реставрації.
У центрі села на пагорбі, розташована
сільська церква, збудована у 1898 році та
названа на честь святого Михайла. Переважну більшість працюючого населення
села складають прикордонники, митники та
залізничники (близько 400 осіб), які обслуговують велику передаточну вантажно-пасажирську станцію на пункті пропуску ВадулСірет, на якій є майданчик для перестановки
колісних пар. Пункт пропуску Вадул-Сірет
у Черепківцях – це ворота на Балкани. Усі
поїзди до Бухареста, Софії, Афін зупиняються у селі. Село Новий Вовчинець є невеличким поселенням, яке було фактично засноване після 1840 року 6 родинами, і населення
якого за останні 30 років зросло з 290 до 370
чоловік, 98% з яких, незважаючи на розташування населеного пункту майже на кордоні з
Румунією, є українцями.
На території Глибоцької об’єднаної
територіальної
громади
функціонують
наступні об’єкти соціальної інфраструктури:
-2 дошкільних навчальних заклади, де навчаються більше 400 дітей;
-3 загальноосвітні навчальні заклади, де
навчаються більше 1500 дітей;
-3 навчально-виховних заклади на 300
дітей;
- 6 закладів охорони здоров’я (Центр
ПМСД, 2 амбулаторії – смт. Глибока та с.
Черепківці, 3 пункти здоров’я);
-4 бібліотеки;
-3 будинки культури, а також клуб у с.
Червона Діброва;
-2 школи естетичного виховання (музична та художня школа), де навчаються 35 дітей
з громади, та будинок дитячої творчості та
дозвілля.
Також на території громади знаходиться Глибоцький професійний ліцей та Центр
туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді.. Частка дітей, охоплених
позашкільною освітою, складає 26,1%. Спор№ 3-4/2019
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тивна інфраструктура громади представлена
2 стадіонами, 4 спортивними залами, спортшколою, 5 спортивними майданчиками.
Також у Глибоцькій ОТГ розташована траса з мотокросу, на якій проходять
етапи всеукраїнських змагань. Сучасна демографічна ситуація в Глибоцькій
селищній раді об’єднаної територіальної
громади, як і в цілому в районі, склалася під
впливом історичного розвитку території,
природного та механічного руху населення.
Кількість жіночого населення на 12,7 %
перевищує чоловіче, економічно активне
населення у віці 18-59 років складає близько 58% від загальної кількості населення,
населення пенсійного віку – понад 22%. В
національному складі громади 73% становлять українці, 17,5% румуни, 5,3% росіяни,
1,7% молдовани, 0,5% поляки. В ОТГ
проживає більше 130 багатодітних сімей,
більше 3000 молоді у віці 18-35 років, близько 900 осіб дошкільного віку, більше 1500
дітей шкільного віку.
Глибоцька селищна рада об’єднаної
територіальної громади володіє трудовим
потенціалом з достатньо високим рівнем
освіти та професійно-кваліфікаційного складу, хоча демографічна ситуація не сприяє його
нарощуванню (на 100-200 осіб скорочується
населення ОТГ щороку). На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро
стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між
галузями господарства і окремими населеними пунктами, ліквідація безробіття тощо.
У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами.
Населені пункти забезпечені під’їздами з
твердим покриттям. Транспортне сполучення у сільській місцевості дорогами загального користування забезпечує доступність сіл
до центру ОТГ.
На відстані 2 км від с. Михайлівка та 5 км
від смт. Глибока проходить міжнародна траса
М19, автодорога Т2605 сполучає селище
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Глибока з с. Червона Діброва та далі – з
Великокучурівською ОТГ, автодорога з’єднує
Глибоцьку громаду з м. Сторожинець. Сполучення з обласним центром та селами району здійснюється приватними перевізниками.
На
території
громади
розміщена
автостанція
Глибока
ВАТ
«Чернівціавтотранс». Внутрішнє пасажироперевезення між населеними пунктами
громади відсутнє. Дану функцію виконує
приватний перевізник за маршрутом сполучення смт.Глибока - с. Михайлівка - с.Червона
Діброва Глибоцької ОТГ, згідно затвердженої
програми «Соціальний маршрут». Щогодини курсує автобус ГлибокаЧерепківці.
Дорожня мережа доріг у Глибоцькій
ОТГ має загальну довжину більше 160 км:
зовнішні дороги смт. Глибока мають довжину 22 км, асфальтовані житлові вулиці мають
довжину 52,5 км, гравійні – 31,5 км. та 5,2
У с. Михайлівка є 4 км асфальтованої та
5,2 км гравійної дороги, с. Червона Діброва
має дорожню мережу 14,2 км гравійних доріг.
Більше 30 км доріг у громаді – грунтові.
Одним з найважливіших питань об’єднаної
громади є стан дорожнього покриття на
переважній більшості доріг. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи
не можуть в повній мірі вирішити проблему.
Залізничний транспорт в Глибоцькій ОТГ
предоставлений Львівською залізницею,
а саме через селище проходять залізниця
Чернівці - Бухарест та вітки на Сторожинець
і Красноїльськ.. В с. Черепківці розташована
залізнична станція «Вадул-Сірет» (3 платформи, 4 основні колії та 25 допоміжних),
яку обслуговують 280 працівників.
Енергопостачання в Глибоцькій селищній
раді об’єднаної територіальної громади
здійснює ПАТ енергопостачальна компанія
«Чернівціобленерго». Глибоцьке ВУЖКГ
забезпечує вивезення побутових відходів
на селищне сміттєзвалище. 100% населення
громади охоплені вивезенням сміття Починаючи з 2014 року населені пункти громади
мають проблеми з водою. Жителі сіл отри№ 3-4/2019
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мують воду із колодязів та жителі смт
Глибока частково отримують воду шляхом
централізованого
водопостачання. Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням
– 24%, водовідведенням – 20%. Однією з
найгостріших проблем селища є зношеність
старих віток водопроводу від водозабірної
станції с. Петричанка до водонапірних
резервуарів накопичувачів питної води в
смт.Глибока, яка складає більше 50%, та призводить до значних втрат питної води, яка
подається в селище, а також погіршення її
якості. На сьогодні централізований водогін
в смт.Глибока потребує капітального ремонту. Також відмічається погіршення якості
води у криницях.
Селище Глибока частково газифіковане.
Будівництво ГРП і підвідного газопроводу завершено, в подальшому справа за власниками
будівель, які мусять
закінчити будівництво вуличних газових
мереж та поновити технічну документацію
на газифікацію будинків. Газопостачання
здіснюється за рахунок 3 ГРП, 4 ШРП, та 48,52
км магістральних труб діаметром 100 мм.
Повноваження державного архітектурнобудівельного
контролю
здійснюються
відповідним відділом Глибоцької селищної
ради.
У рамках децентралізації системи державного архітектурно-будівельного громада має
функції з надання адміністративних послуг в
сфері будівництва, самостійного контролю за
процесом будівництва, а також повноваження зупиняти самочинні будівельні роботи
та притягувати порушників містобудівного
законодавства до відповідальності. У смт.
Глибока розташовано підрозділ УДСНС, у
с. Черепківці – боєздатний підрозділ МПО..
Частка домогосподарств ОТГ що мають доступ до швидкісного інтернету – 74%.
У рамках децентралізації системи державного архітектурно-будівельного громада має
функції з надання адміністративних послуг в
сфері будівництва, самостійного контролю
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за процесом будівництва, а також повноваження зупиняти самочинні будівельні роботи
та притягувати порушників містобудівного
законодавства до відповідальності. У смт.
Глибока розташовано підрозділ УДСНС, у
с. Черепківці – боєздатний підрозділ МПО..
Частка домогосподарств ОТГ що мають доступ до швидкісного інтернету – 74%.
Земельний фонд громади в межах населених пунктів розподілено наступним чином:
- смт. Гибока – 1190,7 га, в т.ч. 766,3 –
землі с/г (в т.ч. 5 га – під будівлями), ліси
– 4,6 га, 416,8 га землі забудови (в т.ч. 30,4
га - промисловість, 41,5 га – комерційного
призначення, 10,2 га – автодороги, 50,1 га –
залізниця);
- с. Михайлівка – 334 га, з них 230,4 га –
сільськогосподарські землі;
- с. Червона Діброва – 419,6 га, з них 262,8
га – сільськогосподарські землі;
- с. Черепківці – 425,6 га, з яких 307 га
складають сільгоспугіддя;
- с. Новий Вовчинець – 91 га, з яких 63
га складають сільгоспугіддя.• Близько 3
тис. га земель на території громади – землі
лісогосподарського призначення (майже
третина території громади)
У селах спостерігаються проблеми з робочими місцями. Аналізуючи стан розвитку бізнесу в громаді, слід зазначити, що
підприємницьке середовище майже повністю
представлене мікро- та малим бізнесом.
Найбільшими підприємствами Глибоцької
ОТГ є Львівська залізниця, ДП «Чернівецьке
лісове господарство», ТОВ «Букагропром»
(вирощування зернових культур, бобових
культур і насіння олійних культур), Приватне підприємство господарство «Купа
Бюлд», ТОВ «Лілак» (якісна екологічно чиста
натуральна продукція соків і консервації,
винятково в скляній тарі), Колективне
мале підприємство «Глибоцьке будівельномонтажне управління».
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Проте основні сфери підприємницької
діяльності – оптова та роздрібна торгівля,
транспорт та складське господарство. В
громаді зареєстровані і працюють близько
30 закладів громадського харчування, більше
160 закладів роздрібної торгівлі, 2 ринки, 9
перукарень, 2 готелі сумарною потужністю
на 20 місць, 4 АЗС, 15 аптек.
Також на території громади налічується
близько 20 фермерських господарств. В ОТГ
створено Центр економічного розвитку громади. В цілому бюджет Глибоцької громади
на 2018 рік було заплановано у розмірі 88
376,41 тис. грн., в т.ч. капітальні видатки – 15
569,10 тис. грн.
Глибоцька об’єднана територіальна громада - справжня громада проектів. Місцеві
мешканці беруть участь у всіх можливих
конкурсах і час від часу перемагають, приносячи нові соціальні та бізнесові ініціативи
до своєї громади. Глибоцька ОТГ – це реальний дохід, успішна конкуренція та іноземні
інвестиціїНа базі Глибоцької селищної ради
функціонує Центр надання адмінпослуг,
який:
- створено
для отримання мешканцями якісних послуг: здійснення державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, реєстрація права власності,реєстрація місця проживання
та зняття з реєстрації місця проживання
фізичних осіб та ін.
- відкрито Центр первинної медикосанітарної допомоги Глибоцької селищної
ОТГ, придбано автомобіль для сімейних
лікарів .
В ліцеї селища Глибока керівництво навчального закладу постійно бере участь у
всіх можливих конкурсах. Тут нещодавно
відкрилась сучасна лабораторія фізики та
енергозбереження, а торік з’явився новий
спортивний майданчик.
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З МАЛОГО ПОСЕЛЕННЯ – ДО МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ. НОВОДНІСТРОВСЬК –
СПРОМОЖНИЙ ЦЕНТР ОТГ.

Міста – як люди: кожне з них має свою
вдачу, свої звичаї і традиції, свій день
народження. День народження міста
Новодністровськ не загубився в сивій
давнині, а в 1973 році чітко визначився
офіційним документом наказом Міністра
енергетики і електрифікації СРСР Петра
Непорожнього про створення дирекції
Дністровського гідровузла. З нього розпочалося будівництво каскаду Дністровських
ГЕС та ГАЕС, а разом з ними – молодого
міста енергетиків.
Екскурс в історію
Каскад гідроелектростанцій на Дністрі
разом з комплексом гідротехнічних споруд, крім основного призначення, тобто виробітку електроенергії, покликаний також регулювати наповнюваність
норовливої ріки, яка під час сезонних
паводків колись систематично затоплювала
розташовані в її пониззі населені пункти,
що завдавало неабиякої шкоди народному
господарству. Тобто цей грандіозний, навіть
для радянського часу, проект набув загальнодержавного значення. Клич із запрошенням на новобудову добровольців було кинуто на всю неозору Країну Рад. Особливо
цінувались кваліфіковані будівельники,
обізнані у сфері гідроенергетики. На заклик
відгукнулися тисячі молодих, енергійних і
завзятих не лише з усіх областей України,
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а й з інших союзних республік. Для забезпечення їм належних умов проживання,
одночасно з гідроелектростанцією споруджувалось і молоде місто Новодністровськ.
Розташувалось воно на високій горі, у
місці, де зійшлися три сусідні області –
Чернівецька, Вінницька та Хмельницька.
Старожили пригадують, що розгорнуте
на березі Дністра масштабне будівництво
сприймалося місцевим населенням неоднозначно. Це й зрозуміло, адже в тихий
край первозданної краси стрімко увірвався
технічний прогрес у вигляді сотень і навіть
тисяч одиниць будівельної техніки, яку
обслуговувала ціла армія гідробудівців.
І вдень, і вночі на будівельних майданчиках вирувало життя – шум, гам, курява. Та не лише через це потерпали люди.
Дністровське водосховище повністю або
частково заховало під собою півтора десятка сіл (серед яких прадавні Бакота та
Калюс), всього переселенню підлягали
7486 обійсть. Селянам довелось власноруч
розбирати свої будинки, вирубувати садки, переносились навіть сільські кладовища. Але разом із незручностями, що спричинило будівництво гідроелектростанцій
окремим людям, в цілому воно принесла в
цей край розвиток, цивілізацію. Адже села,
розташовані на окраїні не лише району, а й
області, не мали
на той час багато чого такого, що було доступно іншим,
ближчим до районних
центрів
населеним пунктам. Компенсовуючи завдані людям збитки, замовник
будівництва виділяв чимало коштів на
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облаштування
соціальної
сфери
навколишніх сіл – Ожевого, Василівки,
Розкопинців, Ломачинців, Волошкового.
Йдеться про транспортну інфраструктуру,
комунікації, заклади соцкультпобуту. А для
тих людей, які змушені були пожертвувати своєю хатою чи землею, споруджувались
нові будинки зі зручностями та відводились
наділи.
З малого поселення – до міста обласного
значення

Та найбільше уваги приділялося, звісно,
Новодністровську, який інтенсивно ріс і
розвивався. Маленьке поселення так званих «педеушок» (ПДУ – пересувний дім
універсальний)
Сокирянського
району
Чернівецької області уже в лютому 1975 року
отримало свою назву та було віднесено до
категорії селищ міського типу. На той час
його перспективи були райдужні. Генеральним планом передбачалося, що 40 тисяч
людей мешкатимуть в чотирьох спальних
мікрорайонах, в кожному з яких – школа,
дитячий садок, об’єкти торгівлі та послуг.
На промисловій базі, крім будівельних
організацій, мали розташуватися виробничі
підприємства, окремі з яких були повністю
або частково споруджені – хлібозавод, філія
заводу «Кварц», панчішно-шкарпеткова
фабрика тощо. Але всі ці плани так і не
зреалізувалися. Грянула криза кінця 80-их –
початку 90-их років. Остаточно завершилось
лише будівництво основного водосховища та
Дністровської ГЕС – 1. Все інше призупинилося, вичікуючи кращих часів.
17 листопада 1993 року Постано№ 3-4/2019
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вою Верховної Ради України селище
Новодністровськ отримало статус міста районного підпорядкування. Це був особливий період в його історії. Мешканці – трохи більше 10 тисяч людей – проживають
в багатоповерхових будинках, що разом
з усією інфраструктурою міста перебувають на балансі Управління з будівництва
Дністровського комплексного гідровузла.
Життєво необхідні газ, вода, електроенергія
подаються нерегулярно. Систематичних
капіталовкладень потребують бюджетні
установи. А місто фінансується за залишковим принципом, що ніяк не вирішує інші
надскладні проблеми, яких накопичилося вже цілий оберемок. Анатолій Болдашев, який на той час був міським головою,
усвідомлює, що постійним «вибиванням»
грошей у районі можна хіба що залатати
окремі дірки. Ситуацію необхідно міняти
кардинально. На всіх рівнях він переконує,
що Новодністровськ – особливе місто, яке
потребує особливого відношення. Достукався аж до найвищих державних постів. Так
13 липня 2000 року відповідно до Постанови Верховної Ради України Новодністровськ
покинув орбіту Сокирянського району і
ввійшов до категорії міст обласного значення. Можна вважати, що саме тоді в одному
окремому українському місті почали зароджуватись паростки децентралізації процесу,
яким зараз охоплена вся Україна.
Чому? Передусім тому, що офіційного
представництва державної адміністрації в
Новодністровську ніколи не було. Забезпечення делегованих державою повноважень
здійснюється окремими спеціалістами виконавчих органів міської ради. Управління
містом здійснюється, як це пропонує
адміністративно-територіальна
реформа, органами місцевого самоврядування:
міський голова, міська рада, виконавчий
комітет, виконавчі органи. ОМС набувають
компетентності в наповненні міського бюджету, окресленні фінансових планів та їх
реалізації.
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Така модель управління дала позитивні результати. В Новодністровську за ці роки було
розширено мережу закладів освіти – одна із
шкіл перепрофільована в гімназію, відкрито
спеціалізований заклад Буковинський ліцейінтернат з посиленою військово-спортивною
підготовкою,
філію
Чернівецького
національного університету та коледжу. З метою наближення до людей адміністративних
послуг у місті відкрито ряд представництв
державних структур (Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України,
Держгеокадастр, виконавчої служби тощо) та
суд. На місцевому рівні вирішуються питання щодо використання земельного ресурсу
і майна, яке належить комунальній громаді,
підтримки малого бізнесу, формування
стратегічних планів.

послуг, включно з держреєстрами, тощо.
Відчуваючи спроможність та слідуючи законодавству, Новодністровська міська рада 23
квітня 2015 року надала сільським радам сіл,
окреслених Перспективним планом в межах
Новодністровської ОТГ, пропозиції щодо
добровільного об’єднання.
Громадські
обговорення
пропозицій
Новодністровської міської ради щодо
об’єднання відбулося в усіх селах, куди
вони були направлені. Більшість присутніх
на зборах сільчан підтримували входження до Новодністровської ОТГ, керуючись
раціональними
міркуваннями
щодо близькості, а отже доступності,
адміністративних, соціальних та інших послуг. Але таку свою позицію людям довелося відстоювати ще й на сесіях сільських
рад, буквально вириваючи у своїх обранцівНоводністровськ – спроможний центр ОТГ депутатів (здебільшого підконтрольних районному керівництву працівників бюджетТаким чином у 2014 рік, коли в Україні них закладів) офіційні рішення про згоду на
стартувала адміністративно-територіальна об’єднання з Новодністровськом.
реформа, Новодністровськ увійшов готовим
стати центром об’єднаної територіальної
Децентралізація не на руку чиновникам
громади. За Перспективним планом формування територій громад Чернівецької області
За найпершим варіантом Перспективдо Новодністровської ОТГ входять села ного плану формування територій громад
Ломачинці, Білоусівка, Ожеве та Василівка Чернівецької області, на теренах Сокиз Розкопинцями. Вирісши з малого посе- рянщини передбачалося створення трьох
лення в місто обласного підпорядкування, ОТГ – Сокирянської, Новодністровської та
Новодністровськ має фактично всю необхідну Романківецької. І все так могло б вже давдля цього інфраструктуру і здатний забез- но відбутися, якби не ряд об’єктивних та
печувати потреби мешканців навколишніх суб’єктивних чинників.
сіл. Йдеться не лише про вирішення побуПерший, найбільш відчутний
рефортових і комерційних запитів (крамниці, ри- ма опинилася в прямій залежності від
нок, перукарні, ремонті майстерні тощо), рівня відповідальності того чи іншого поа й про набагато важливіші речі – послуги садовця, усвідомлення ним власної місії
навчальних та дошкільних закладів, дитячо- та відстоювання державницької позиції.
юнацької спортивної школи, музичної шко- Керманичі Сокирянського району взяли для
ли, будинку дитячої творчості та закладів себе доволі низьку планку відповідальності
культури, охорони здоров’я, територіального і впродовж усіх цих років усіма можливицентру
соціального
обслуговування, ми методами і засобами перешкоджають
управління праці та соціального обслуго- об’єднанню сіл навколо визначених центрів.
вування, всіх необхідних адміністративних Саме слово «децентралізація» » неабияк лякає

№ 3-4/2019

buk-visnyk.cv.ua

34

Місцеве самоврядування
районне керівництво, що впродовж
останніх півтора десятка років представлене
одними й тими ж особистостями. Чиновники
не хочуть відпускати важелі впливу на органи місцевого самоврядування в селах через
перехід ОТГ на прямі фінансові відносини з
державним бюджетом. Побоюються і втрати майнових ресурсів, адже децентралізація
передбачає передачу їх в ОТГ. Більше того,
цей процес неможливий без інвентаризації,
яка зафіксує всі наявні активи і змусить
відповідати за безпідставно відсутні.
Усвідомлюючи,
що
адміністративнотериторіальна реформа невідворотна, районне керівництво впродовж останніх років
всіма силами намагається бодай відстрочити
вирішальний момент ліквідації району. Спочатку за допомогою підконтрольних їм ЗМІ
систематично тиражувалась мантра «один
район – одна громада» про необхідність збереження цілісності Сокирянського району,
бо «малі ОТГ – то занепад і розруха». Тай до
розбудови райцентру, мовляв, причетні громади всіх сіл, тому вони мають право й надалі
користуватися його благами. Далі риторика
посилювалась різними фейками на кшталт:
«у селян заберуть землю», «хіба село почують
у місті», «села втратять межі і статус, а з ними
і пільги для працівників бюджетної сфери»,
«село задавлять непосильними податками на
майно та землю», «платити доведеться навіть
за воду з криниць» та інших не меш абсурдних
нісенітниць. Потужна інформаційна атака
проводилась також і членами «ініціативної
групи» заангажованих осіб, які не лише поширювали селами фейки, а й на рівні області
вимагали внесення змін до Перспективного
плану – немовбито від імені громад усього
району. Залишалося секретом, хто їх на це
уповноважив.

м.Новодністровськ.
Та на жаль, на цьому етапі реформа загальмувалася. Через законодавчу колізію
ЦВК відмовилась призначати вибори в
ОТГ, які утворилися навколо міст обласного значення. У зв’язку з цим де-факто
створена Новодністровська ОТГ де-юре
функціонувати не могла. Перепона була подолана у травні 2018 року з прийняттям Верховною Радою України Закону №6466. Міста
обласного значення ним прирівнюються до
спроможних ОТГ, завдяки чому приєднання
до них інших громад відбувається за спрощеною процедурою без проведення виборів
голови та депутатів ради. Здавалось би, і
Новодністровській ОТГ загорілось зелене
світло. Але ні. Виявилось, що всю процедуру
необхідно розпочинати спочатку: пропозиції,
обговорення, сесії, рішення…
Тим часом противники адміністративної
реформи розпочали новий інформаційний
штурм. Щоб відтягнути ще трохи часу влітку
2018 року запускається новий фейк – про створення Василівської ОТГ, яка має об’єднати
навколишні села без міста Новодністровськ.
Василівська сільська рада навіть розіслала
пропозиції потенційним партнерам. З цього питання в селах активно проводились
громадські слухання, людям впевнено говорили про ймовірність такого об’єднання,
хоча серйозних розрахунків ніхто не представляв. Неспроможність Василівської ОТГ
незабаром було доведено в судах.
Чому Василівка? Тому, що на території
цього села розташований гідроенергетичний
гігант – Дністровська гідроакумулююча
станція, перші агрегати якої вже працюють на виробіток електроенергії, а наступні
ще споруджуються. Тобто робота кипить.
Відповідно «капають» і бюджетні надходження у вигляді орендної плати за земЦе одна перепона на шляху децентралізації лю та ПДФО. На жаль, не до бюджету села
Василівка, і навіть не до новодністровського
В результаті дуже непростих сесійних бюджету (хоча персонал станції на 60% склазасідань у 2016 році всі чотири сільські ради дають мешканці м.Новодністровськ), бо у
ухвалили рішення зі згодою об’єднатися в 2018-му посеред бюджетного року філія
одну ОТГ з адміністративним центром в
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«Дирекція з будівництва Дністровської очевидно, бюджети інших закладів райоГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» несподівано ну. Разом з тим Сокирянська РДА регулярзмінює місце реєстрації в район.
но направляє до Новодністровської міської
ради листи з вимогою компенсувати їм кошНоводністровська ОТГ відбулася?
ти. Ще більш заплутана ситуація і з утриманням дошкільної установи «Барвінок». ДитсаЗаконом України №6466 змогла скори- док після приєднання Ломачинців перейшов
статися лише громада села Ломачинці. Але у комунальну власність ОТГ. Але новоутщоб об’єднатися з Новодністровськом, їй ворена сільрада (її нелегітимність вже додовелося пройти неймовірні випробування ведена в суді) передала установу на баланс
– конфлікти між родичами і сусідами, бло- Сокирянської районної ради. За підтримки

кування депутатів у приміщенні сільради
і звільненні їх представниками загону
Нацполіції з області, неодноразового перекриття дороги, псування майна та звільнення
з роботи – всього не перерахувати. Дійшло
до припинення повноважень легітимних
депутатів сільської ради та проведення
довиборів, в результаті яких з’явилася нова
фейкова сільрада – без голови, без печатки
та інших атрибутів влади. Інформація про
більшість цих подій вийшла далеко за межі
області і звучала з центральних телеканалів.
Та з приєднанням 27 вересня 2018 року
села Ломачинці до Новодністровської ОТГ
негаразди не закінчились. Розпочались
безкінечні судові тяжби, посилаючись на
які районне керівництво не відпускає село
з-під своєї опіки. Доходить до абсурду. З початку 2019 року освітня субвенція на утримання Ломачинецької школи направляється
в бюджет м.Новодністровськ. Відділ освіти
Сокирянської РДА відмовляється передавати заклад на баланс об’єднаної громади і
вже фактично цілий рік платить вчителям і
техперсоналу заробітну плату, «урізаючи»,
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«ініціативної групи» сільчан керівництво
установи просто не допускає туди ні
спеціалістів Новодністровської міської ради,
ні проектувальників, чим блокує всі добрі
наміри.
Хотілось би вірити, що керівництво Сокирянського району дійсно прикипіло душею
до села та його громадян. Насправді ж причина набагато прозаїчніша. В Ломачинцях
на мальовничому березі Дністра були колись
прекрасні місцини, що вже забудовані базами
відпочинку та іншими приватними спорудами. Хто і коли наміряв землю їхнім власникам – широкій громадськості наразі невідомо
і декому дуже хочеться, щоб це так і залишилося таємницею.
Зволікання – означає втрати
Наразі Уряд анонсував, що процес
добровільного об’єднання територіальних
громад в Україні виходить на завершальний
етап. Це знову активізувало чиновницьку
братію, яка не мислить себе в нових реаліях
державного устрою. Крім уже заїждженого
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лозунгу про «єдину Сокирянщину»,
сьогодні на її озброєнні ще одна маніпуляція
щодо створення Новодністровського району.
Таким чином місто енергетиків намагаються
витіснити з процесу децентралізації. Знову
до обласного центру потягнулися «ініціативні
групи» з вимогою перекроїти Перспективний
план. Знову в придністровських селах проходять громадські слухання щодо їх приєднання
до Сокирянської ОТГ. Відбулося таке і в Ломачинцях, незважаючи на те, що рішення про
приєднання села до Новодністровської ОТГ
прийнято на найвищому державному рівні.
Прикметно, що пропозицій приєднуватися з
Сокирян не надходило. Сама ж Сокирянська ОТГ у складі м.Сокиряни та с.Коболчин
функціонує з 2015 року, але укрупнення згідно
Перспективного плану через той таки спротив районного керівництва не відбувається.
Складається враження, що пересічні,
нічим незаангажовані люди, заради покращення життя яких і розпочалася реформа
децентралізації, заплуталися і втомилися, а
вище керівництво, яке має координувати цей
процес, втратило до нього інтерес. Саме так
створюються сприятливі умови для тих, хто,
обіймаючи державницькі пости, дбає про
власні інтереси. Можливо, й справді настав
час прибрати з закону про адміністративнотериторіальні реформу слово «добровільно»,
яке дехто сприймає як «вседозволено».
На даний час в Україні вже створено більш
як 1000 ОТГ. Найбільше виграли ті, котрі
об’єдналися першими, бо державна підтримка
їм була найпотужнішою. Щороку розміри
субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ
зменшувались. Новодністровська ОТГ отримала на ці цілі 750 тисяч гривень. Ще майже 1,5 мільйона гривень цільової субвенції
передбачалось виключно на реконструкцію
ДНЗ «Барвінок» в селі Ломачинці. Та через
конфлікти з членами місцевої «ініціативної»
групи і керівництвом закладу приступити до
реконструкції так і не змогли. Щоб не втратити
хоча б інфраструктурну субвенцію, вирішено
за ці кошти придбати прилади вуличного
освітлення, систему відеоспостереження та
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обладнання для виготовлення паспортів і
ID-карток – тобто використати таким чином, щоб це відчули і мешканці Ломачинців.
Цільова субвенція, найімовірніше, повернеться до держбюджету.
Отак через законодавчу колізію, яка була
вирішена Законом України №6466, та навмисне затягування процесу децентралізації громади втрачають не лише кошти, що могли бути
використані на розвиток інфраструктури сіл.
Вони втрачають набагато більше – бажання змін, впевненість у доцільності розпочатих в країні реформ та власну значимість у
формуванні нового державного устрою.

Новодністровська ОТГ продовжує чекати
своїх громадян
Для
забезпечення
конституційних
прав громадян на соціальні послуги у
Новодністровську функціонує ряд комунальних закладів, які частково або повністю
фінансуються з місцевого бюджету. Та попри
це, мешканці навколишніх сіл, звертаючись
до установ міста Новодністровськ, не отримують відмови. Таким чином реалізовується
політика добросусідства, а ще – віддається
вдячність за те, що гостинні мешканці цього
куточка Буковини колись потіснилися і для
станцій з водосховищами, і для міста.
Новодністровськ був запроектований
і збудований як місто-супутник каскаду
Дністровських
гідроелектростанцій.
Підтримка, що надається йому замовником
будови ПрАТ «Укргідроенерго» у вигляді так
званих «соціальних» коштів, які з 2006 року
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надходять до міського бюджету на розвиток
інфраструктури
і
поліпшення
матеріальної бази, дуже відчутна. Але із завершенням першої черги Дністровської ГАЕС
вона може припинитися. Отож час і обставини змушують місто прокладати самостійний
шлях. Передусім створювати умови для розвитку різних галузей. Благо, передумови є.
Передусім, людський ресурс.
Міський голова Анатолій Болдашев (в
2015 році обраний вже втретє) впевнений,
що Новодністровська ОТГ має надзвичайний потенціал. Тому намагається максимум
зусиль органів місцевого самоврядування
спрямовувати на підготовку підґрунтя для
розвитку громади.
Найбільш перспективним можна вважати створення на базі недобудованої колись
панчішно-шкарпеткової
фабрики
індустріального парку «Новодністровськ».
На території 15 гектарів передбачається розгортання виробничих потужностей, що забезпечить роботою не лише новодністровців,
а й мешканців навколишніх сіл.
Тривають пошуки інвестора, який взявся би добудувати залишені ще з радянських
часів три житлові будинки, які лише нещодавно вдалося забрати в комунальну власність.
Для вирішення житлового питання також
розпочато проект «Таунхаус», який має
реалізовуватись на принципах кооперації.
Для зведення будинків цього типу відведено
земельну ділянку, запрошуються вкладники.
Державна політика підтримки об’єднаних
територіальних громад відкриває для
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мешканців сіл можливість брати участь у
різноманітних програмах, конкурсах, грантах. Новодністровська ОТГ може йти далі і
заявлятись у міжнародних програмах, адже
у 2017 році Новодністровськ уклав договори
про співпрацю з містами-побатимами словацькою Ґельницею та польським Бечем.
Надзвичайний
потенціал
Новодністровська ОТГ має і для розвитку
туризму, в тому числі зеленого. Його забезпечують не лише чудові природні ландшафти,
незрівняне Дністровське море (водосховище), а й самі гідроелектростанції, де в рамках
промислового туризму для всіх бажаючих
вже проводять цікаві екскурсії.
Свій шлях до світлого, забезпеченого і
стабільного майбутнього Новодністровська
ОТГ ще торує. І невідомо, які ще перепони їй
доведеться долати. Зрозуміло одне – реформа зворотної дії не має і це правильно обраний орієнтир. Адже процес децентралізації
пройшли фактично всі східноєвропейські
пострадянські держави. Їхній досвід показує,
що розширені повноваження, якими
наділяються органи місцевого самоврядування, водночас передбачають і підвищення
рівня їх відповідальності та зацікавленості у
розвитку громад.

Автор: Віта Плитус
прес-секретар Новодністровської міської ради
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ЯК СТАРОСТИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОЦІНЮЮТЬ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД?

Лахман Петро Юрійович,
староста сіл Довгопілля,
Стебні, Греблина, Плита –
Конятинської ОТГ.

1. Як ви ставитесь до процесу формування об’єднаних громад? Які в цьому плюси і мінуси?
Ми навесні, три роки назад, об’єдналися,
сам процес об’єднання йшов важко. Але ми
це зробили. І я особисто, як прихильник
децентралізації, задоволений реформою. Боятися децентралізації не треба.
2. З якими проблемами зіткнулися під
час виконання функціональних обов’язків
Вас, як старости?
Поки що ніяких проблем немає, я працював до цього сільським головою роботу знав,
тому все добре. За цих три роки коли громади
об’єднані, багато чого зробилося. На місцях
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уже є підпорядкування медицини, освіти, а
цього раніше не було.
3. Як на Вашу думку громада оцінює
діяльність ОТГ?
Здебільшого позитивно, адже зараз робляться ремонти доріг, а коли була сільська
рада, ми цього не робили. Людям об’єднання
проблем не склало, довідки, акти, видаємо на
місцях у старостинському окрузі, так само
земельні питання вирішуємо на місцях. Одне
тільки, що людям потрібно ходити в центр
громади за свідоцтвами про народження, про
одруження та свідоцтвами про смерть. Але
я вважаю, що це не є великою проблемою.
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Палійчук Майя Миколаївна,
в.о старости с. БанилівПідгірний – Сторожинецької
ОТГ

1. Як ви ставитесь до процесу формування об’єднаних громад? Які в цьому плюси і
мінуси?
Я взагалі людина оптиміст, і вважаю все
що робиться – на краще. Вважаю що формування громад є правильним процесом і його
потрібно продовжувати. Справа в тому, що
ми не готові до цього формування, тому що
ми спочатку об’єдналися, а потім думаємо
який штат формувати і як взагалі працювати, це і є мінусом. Ще дуже важко морально, бо йде скорочення штатів, дуже важко з
людьми працювати. Але не дивлячись на це,
я за те щоб були реформи, за те, щоб ми покращили економічний стан нашої громади,
покращили життя людей.
2. З якими проблемами зіткнулися під час
виконання функціональних обов’язків Вас, як
старости?
Я як староста – не є розпорядником
коштів, а є такі нагальні проблеми, які
потрібно терміново вирішити, а немаючи коштів, я це не можу зробити. Ще чітко
не налагоджена проблема з коштами, щоб
швидко виділялися кошти. І тому приходиться дуже багато звертатися до приват-
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них підприємців. От наприклад, у мене на
території села, за період з 2017 року, вже двічі
відбувалися повені, і потрібно було негайно відновлювати дороги, а кошти з громади
так швидко не приходять і треба було звертатися до приватних підприємців. Звичайно були труднощі, відбувалися такі моральні
негативні процеси, сварки і тд. Звичайно ще є
така проблема із штатними працівниками,
йде скорочення, люди плачуть, нарікають, а
я нічого з цим зробити не можу.
3. Як на Вашу думку громада оцінює
діяльність ОТГ?
Думаю що позитивно. За цей період в нас
покращилася інфраструктура, ми зробили
ремонт лікарні, ця будівля у нас була занедбана, а вона, можна сказати, є історичною
пам’яткою, це панський маєток і ми хотіли
її зберегти. Також ми покращили стан
стадіону, зробили ремонт будинку культури,
зробили опалювальну систему у дитячому
садочку . Тому, якщо говорити про моє село,
то ОТГ виділило багато коштів. Зараз уже
вирішується питання доріг, і ми маємо надію
що дорога буде зроблена.
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Дучук Іван Дмитрович,
в.о старости сіл Верхні
Станівці та Нижні Станівці
Тереблеченська сільська ОТГ.
1. Як ви ставитесь до процесу формування
об’єднаних громад? Які в цьому плюси і мінуси?
Ми дуже задоволені,
що об’єдналися.
Особисто я мінусів не бачу, бо за роки
об’єднання ми зробили більше для села,
ніж було зроблено за п’ятдесят років.

били: у школі поміняли всі вікна, майже всі
дороги відремонтувало наше ОТГ, утеплили садочок, та купили туди котел. Можу
сказати що за два роки ми зробили багато.

2. З якими проблемами зіткнулися
під
час
виконання
функціональних
обов’язків
Вас,
як
старости?
Не можу сказати що у нас були якісь проблеми. Немає такого, що стало важче чи
легше, є робота, яку треба виконувати.
Відколи об’єдналися дуже багато всього зро-

3. Як
на
Вашу
думку громада оцінює діяльність ОТГ?
Як на мене, то 70-80% людей задовільно
оцінює діяльність саме нашої громади. Довідки
як видавали, так і видаємо, не відправляємо
в ОТГ, ми все стараємося вирішити на
місці. Але є люди які не задоволені, кажуть що краще була б сільська рада.

Зеліско Володимир Леонідович,
в.о старости с. Котелеве –
Новоселицької ОТГ.
Ніяких нових проблем не виникло, це як була
робота людьми, так і є. Люди хочуть все і
одразу.
1. Як ви ставитесь до процесу формуван3. Як на Вашу думку громада оцінює
ня об’єднаних громад? Які в цьому плюси і
діяльність
ОТГ?
мінуси?
На мою думку, людям зараз все одно, люди
Позитивно, тому що громада більш спроможна, щоб залучити більше інвестицій. Гро- йдуть собі заробляють, головне щоб їм не
мада більш сильна, тому поки не бачу мінусів. мішати. Але все, щоб не давав і не робив – завжди мало.
2. З якими проблемами зіткнулися під час
виконання функціональних обов’язків Вас, як
старости?
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Дульгер Любов Георгіївна,
в.о старости с. СлободаКомарівці – Сторожинецької
ОТГ.
1. Як ви ставитесь до процесу формування
об’єднаних громад? Які в цьому плюси і мінуси?
З позитивом ставлюся до об’єднання. Позитив у тому, що ми тепер самодостатні,
набагато більше зроблено в селі. Провели ремонт школи, добудували три класи, перекрили дах і зробити євроремонт. Проводиться
також ремонт доріг, тобто більше позитиву.

Ми виконуємо, так як і виконували, свої
функції, всі питання ми стараємося вирішуємо
в селі, щоб людей не відправляти в ОТГ. Обов’язків
більше не стало, тільки немає сільського
бюджету, всі кошти знаходяться в ОТГ.

3. Як
на
Вашу
думку громада оцінює діяльність ОТГ?
2. З якими проблемами зіткнулися
Оцінка йде з позитивом. Тепер відколи є ОТГ,
під
час
виконання
функціональних виділяється більше коштів на село, і за рахунок
обов’язків
Вас,
як
старости? цих коштів,ми можемо зробити все необхідне.

Мандрюк Віктор Петрович,
староста сіл Пригородок та
Орестівка – Рукшинської ОТГ.

1. Як ви ставитесь до процесу формування об’єднаних громад? Які в цьому плюси і
мінуси?
Плюси безумовно є. наприкладі нашої ОТГ,
я можу сказати за ці чотири роки відколи ми
об’єдналися, багато чого зроблено. Якщо б ми
знаходились ще в тому стані, до об’єднання,
ми не змогли б зробити те що є зараз.
2. З якими проблемами зіткнулися під час
виконання функціональних обов’язків Вас, як
старости?
Я б не сказав що це велика проблема, але
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вона існує і полягає в тому що у свій час деякі
документи здано в архів районний, а зараз ми
стикаємося з тим що потрібне якесь архівне
рішення особливо по земельних питаннях, а
його у нас немає. І так ми тратимо свій час
і людей, адже щоб отримати довідку з архіву
потрібен час. А якщо б архів знаходився у нас,
ми ці питання змогли б вирішити протягом
кількох хвилин.
3. Як на Вашу думку громада оцінює
діяльність ОТГ?
Люди по різному оцінюють. Оскільки центри ОТГ просунулися більше в плані розвитку
інфраструктури, то села навколишні до цього
відносяться, можемо сказати негативно. Хочеться щоб кошти і роботи по селах були роз
приділені пропорційно, бо тут також є що робити.
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ОКСАНА КОВАЛЬЧУК,
активна громадська діячка

«СВІТ ГРОМАД» – ГРА, ЯКА РОЗВИВАЄ НАВИЧКИ,
ЯКІ ПОТРІБНІ КОЖНОМУ ГРОМАДЯНИНУ У XXI
СТОЛІТТІ
Розкажіть будь-ласка детальніше про ігри
«Світ Громад», що предбачає ця гра?
Світ Громад – це перша українська настільна
гра кооперативної стратегії для керівників та
менеджерів змін у жанрі соціального симулятора. Ігрова механіка максимально наближена
до реального життя і перемогти у грі можна лише кооперуючись та взаємодіючи. Гра
задумувалась і розроблялась як інструмент
автоматизації навчання (в тому числі і самонавчання) для людей, яким не байдужі громади, в яких вони проживають. Це відповідь на
стандартні та нецікаві підходи до розвитку
громад і впровадження реформ.
Які задачі вирішує гра:
• діагностує команди та персонал
• допомагає
виявити
неформальних
лідерів у спільноті, команді, колективі
• розвиває навички командної роботи
• формує культуру підприємництва
• знайомить з інструментами розвитку
громади
• сприяє залученню та інтеграції
мешканців громади
• моделює можливі сценарії розвитку громади
При
системному
використанні
цей
інструмент розвиває навички, які необхідні
будь-якому громадянину/ці у XXI столітті:
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Навички навчання:
• Критичне мислення
• Творче мислення
• Співпрацю
• Комунікативні навички
• Вміння уважно читати та швидко
аналізувати нову інформацію
Життєві навички:
• Гнучкість
• Ініціативність
• Соціальна взаємодія
• Продуктивність
• Лідерство
Громадянські навички:
• Фінансову грамотність – вміння робити фінансові розрахунки
• Податкову культуру – вміння контролювати використання спільних коштів
• Політичну культуру – вміння робити
свідомий політичний вибір
Факти:
• Понад 150 міст та ОТГ в Україні вже
використовують “Світ Громад” для власних
цілей
• Кожен четвертий молодіжний центр в
Україні використовує “Світ громад”
• При
регулярному
використанні
(принаймні 1 раз на тиждень), один примірник
гри може охопити близько 260 гравців на рік.
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• 71,83% гравців “Світ громад” зазначили,
що завдяки грі покращили здатність ширше
дивитись на проблему
• Понад 50% гравців – це люди від
36 до 50 років. Світ Громад в першу чергу
використовується
як
інструмент
громадянської освіти дорослих.
• У жовтні 2019 році гра-тренінг “Світ
Громад” отримала нагороду у категорії “Найкращий проект у сфері громадянської освіти
для активізації громад” для країн Східного
партнерства від EENCE – мережі інституцій
та експертів, мета якої – сприяння обміну та
розвитку знань, навичок і цінностей в сфері
громадянської освіти в регіоні країн Східного
партнерства.

Перші ігри були проведені для мешканців
міста Заставна, для громадських діячів, для
молоді.
Знаємо що ігри «Світ Громад» проводили для
Глибоцької ОТГ. Як проходила гра, та хто був
її учасником?
Кожна гра для мене особлива, вона не схожа
на попередню. 2 листопада 2019 року я проводила гру для представників Глибоцької ОТГ. Це
була чудова гра! Люди націлені результат, вони
чітко знали що і як мають робити. Я відчула,
що вони дуже згуртовані, тому їм легко йшла
гра. Результат не забарився – вони виграли!
Оскільки є практика проведення ігор «Світ
Громад» для ОТГ, чи вважаєте доречним проводити їх у кожній громаді?
Гра дає розуміння, як має в ідеалі працюваЯка історія виникнення гри? Хто започатку- ти місто, держава. Звичайно, участь в таких
вав її в Україні?
іграх дає позитивний результат і розвиває
навички, які потрібні громадянину в ХХІ
У 2016 році Тарас Тимчук з Михайлом Во- століттю. Планую систематично проводити
йтовичем, які разом навчалися в університеті ігри на базі Українського Народного Дому.
(НУ «Острозька академія»), подумали, а чому
б не створити освітній продукт, що наЯк Ви вважаєте чи буде розвиватись ця гра у
вчав би ефективному співжиттю, кооперації, Чернівецькій області і надалі?
взаємодопомозі у форматі настільної гри.
А підштовхнули їх до цієї ідеї… Пентагон і
Однозначно будуть розвиватися і Світ ГроRAND Corporation. Як з’ясувалося, серйозні мад, інші ігри які вже створені на основі цієї
аналітичні центри дуже часто використову- гри. Це «Молодіжна Рада», і бізнес гра «Молочють настільні, освітні, симуляційні ігри для на ферма». Всіх запрошую до гри!
ухвалення управлінських рішень. Так з’явилася
на світ гра “Світ громад”.
Чи можуть брати участь у цих іграх діти?
Так, можуть. Ця гра для дітей від 14 років
Звідки виникла ідея проводити гру в
Чернівцях?
Так сталося, що я давно працюю в громадському сектору. Про гру чула і грала двічі.
В Чернівцях є декілька коробок гри Світу Громад, та публічно мало хто проводить. От я і
вирішила придбати гру і пройшла навчання на
майстра гри ІІ рівня. Зараз з задоволенням проводжу ігри для всіх бажаючих.
Для кого були проведені перші ігри «Світ
Громад» у нашому регіоні?
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Детальніша інформація про гру:
http://gameblog.woc.org.ua/korotko-pro-gru/
https://kub.pb.ua/histories-of-success/5
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ВИННИЧЕНКО В.К. –
ІСТОРІЯ ІДЕЙ І КОНЦЕПЦІЙ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
(1880-1951)
В. Винниченко народився 28 липня 1880
р. на хуторі Веселий Кут Єлисавет- градського повіту Херсонської губернії (нині
село Григорівна Новоукраїнського району
Кіровоградської обл.) в селянській родині.
Після закінчення місцевої школи з семи років
навчався у початковій школі. Потім батьки, зваживши на пораду вчитель- ки, при
матеріальній підтримці брата по ма- тері А.
Павленка, робітника-складальника в повітовій
друкарні, посилають кмітливого хлопця до
Єлисаветградської гімназії в липні 1899 р.,
перед закінченням останнього, восьмого,
класу виключає його з гімназії, прикриваючись несплатою грошей за навчання. Склав
іспит на атестат зрілості в Золотопільській
гімназії і 1901 р. вступив на юридичний факультет Київського університету. 4 лютого
1902 р., за участь у діяльності Революційної
української партії (РУП) та в політичній
пропаганді В. Винниченка заарештовують і
кидають до Лук’янівської в’язниці та виключають з університету. Восени того ж року В.
Винниченка забрали на військову службу до
5-го саперного батальйону, що таборував у
Києві. 1 лютого 1903 р. він втік з батальйону та
невдовзі був заарештований. 1904 р. В. Винниченка, звільненого за амністією, переводять
із в’язниці до дисциплінарного батальйону.
Однак після двох місяців солдатської служби в російській армії він знову втікає за кордон. Революція 1905 р. в Росії підштовхнула
В. Винниченка до нелегального повернення в Україну. 1905 р. він став членом лівої
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частини УСДРП, реорганізованої з РУП.
Знову заарештований, ув’язнений до одиночки, а згодом відправле-ний до штрафного
батальйону. Після чергового арешту втік за
кордон (перебував на положенні політичного
емігранта в Австрії, Швейцарії, Франції),
звідки декілька разів приїздив на батьківщину.
Наприкінці 1906 р. його втретє заарештовують і після тривалого розслідування знову запроторюють до Лук’янівської в’язниці. Після
Лютневої революції в Росії В. Винниченко
виходить з підпілля і разом з М. Грушевським приїздить до Києва, щоб бути в центрі
українських подій, береться за створення
«Робітничої газети» – центрального друкованого органу УСДРП. Він як лідер партії очолює
перший уряд Української Народної Республіки
– Генеральний секретаріат Центральної Ради
– і призначається генеральним секретарем
внутрішніх справ. Свої обов’язки прем’єра
він склав через три дні після проголошення Четвертим Універсалом (12 січня 1918
р.) самостійності України. 9 лютого 1918 р.
вій під чужим прізвищем разом з дружиною
виїжджає на південь, до Бердянська. Під час
німецької окупації і гетьманського перевороту
в квітні 1918 р. В. Винниченко переховується
на Канівщині. У жовтні 1918 р. з ним зустрівся
П. Скоропадський. Між ними відбулася тривала розмова, що стосувалася державності
України, але в цьому питанні вони не дійшли
згоди. Тоді В. Винниченко, звільнений з-під
домашнього арешту, розпочав підготовку
до
повалення
гетьманського
режиму
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В ніч на 14 листопада на таємному засіданні керівництва українських політичних партій
створено верховний орган відновлюваної
УНР – Директорію на чолі з В. Винниченком,
яка внаслідок повстання прийшла до влади.
На початку 1919 р. Винниченко все ж порвав
з Директорією і виїхав за кордон. 24 травня
1920 р. він (за дозволом В. Леніна) разом з
дружиною повертається до радянської Росії і
потрапляє у вир політичного життя. 8 вересня
1920 р Винниченко призначений заступником
Голови Ради Народних Комісарів та народним
комісаром закордонних справ Української
СРР і введений до складу членів КП(б)У. 23
вересня 1920 р. В.Винниченко назавжди залишив Україну. У вересні 1921 він очолив новостворений комітет допомоги українському
студентству в Берліні. У вересні 1933 р. він
пише відкритого листа до політбюро ЦК
КП(б) У, в якому звинувачує Й. Сталіна та його
поплічника на Україні П. Постишева в терорі
проти українського народу, й реставрації
імперії, ще страшнішої за царську Росію. В
роки війни, під час окупації Франції (з 1925 р.
Винниченко жив у Парижі, а з 1934 р. до кінця
своїх днів у містечку Мужен поблизу Канн,
він рішуче відхилив пропозицію гітлерівців
співпрацювати з ними, за що його кинуто в
концтабір.Помер 6 березня 1951 р. Помер Володимир Винниченко 6 березня 1951р. у французькому місті Мужен. Світоглядні позиції В.
Винниченка виявилися суголосними демократичному спрямуванню суспільно-політичних
доктрин свого часу. Усе своє життя В. Винниченко прагнув поєднати проблеми соціального
і національного визволення українства, що
й зумовило сутність теоретичних шукань і
еволюцію, у бік полівіння, його поглядів. –
Політичні позиції В. Винниченка слід визнати
за переважно реалістичні, хоч і небездоганні,
не позбавлені певних прорахунків і недоліків.
– Практична реалізація революційної стратегії
і планів державотворення, мабуть, найслабше
місце В. Винниченка-політика, однак саме він
виявився причетним до найважливіших, доленосних, визначальних, початкових рішень
і кроків у повномасштабному, різнобічному
відродженні нації, справляв визначальний
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вплив на процеси прогресивного поступу народу України на переломному історичному
рубежі. І. Лисяк-Рудницький, оцінюючи
суспільно-політичний світогляд В. Винниченка, вважав, що суть винниченкової соціальноекономічної концепції можна визначити
швидше її негативними, ніж позитивними
цілями, оскільки він відкидав капіталізм як
суспільний лад, в якому бачив явне втілення
соціальної несправедливості. В. Винниченко визначив державність як “комплекс тих
інститутів економіки, політики, культури, які
діють на території, населеній національним
колективом, які зв’язують його в компактну
цілісність, які забезпечують його розвиток
у сучасному і майбутньому”. Так, у політично-публіцистичному трактаті “Відродження
нації” усебічно, але дещо суб’єктивно й
емоційно проаналізовано події в Україні 1917
– 1919 рр. В. Винниченко намагаючись дати
відповідь на запитання щодо причин поразки української національної революції 1917 –
1920 рр., висунув власну концепцію листопадового повстання 1918 р., яке він розглядав як
національну селянську робітничу революцію.
В. Винниченко пропонував “прийняття системи радянської влади на Україні”, що означало спробу поєднання соціально-економічних
чинників з національно-політичними та
могло сприяти приєднанню до національної
революції пролетаріату міста і села. Можливо, вважав він, такий крок позбавив би
більшовиків можливості «виступити проти
нас і прагнути до захоплення влади». Це поставило б українську державницьку ідею в
рівні умови боротьби з «руською ідеєю на
Україні». У «Заповіті борцям за визволення»
В. Винниченко розкриває складну і тривалу еволюцію своїх поглядів на засоби і методи боротьби за політичну незалежність
України. Він прагне обґрунтувати нову роль
українського народу в цивілізованому світі,
якщо українці будуть виходити з примату
загальнолюдських цінностей: «Ті люди, які
звуть себе Національно-Демократичним Центром, «легітимними» спадкоємцями традицій
української Революції і носіями її «Скрижалів»,
не мають на те ніякого права, ні національно46
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політичного, ні юридичного, ні морального».
В. Винниченко вважав, що потрібно відмовитися від претензій на «урядування», припинити чвари та суперечки в емігрантських колах:
«Треба чесно, одверто сказати собі й усьому
світові, – пише він, – що українська еміграція
є тільки невеличка частинка нації, що вона
претендує не на командування нацією, не
на кидання їй своїх урядів, «конституції»,
«законів», а бажає бути тільки допомогою їй у
боротьбі за її визволення, бажає творити тут
на чужині кадри, які мають стати в пригоді
батьківщині, коли вона скине ярмопоневолення, а так само бажає творити серед інших
народів опінію, сприятливу для української
державності». Він цілком слушно вважав, що
незалежність України потрібно творити в
Україні, тобто, зосередити увагу на боротьбі
за визволення України від сталінської диктатури, а не поза її межами. Що ж до організації
політичної влади у майбутній державі, то В.
Винниченко був категоричним, наголошуючи,
що для демократичної самостійності України
потрібне цілковите радикальне знищення
всякого національного і політичного поневолення. Основний мотив великого патріота,
гуманіста і демократа був незмінний – він
не може бути причетним до інститутів влади, якщо вони не відповідають корінним народним інтересам, можуть зашкодити їм. І
якщо для реалізації тих же інтересів потрібно
відмовитися від найвищої влади – він не лише
готовий на це, а й незмінно, без будь-яких вагань робить такі відповідальні, хочеться сказати – такі повчальні кроки. Отже, ставлячи
розв’язання українського питання
революційними засобами на перше місце,
він відсував всі інші проблеми на другий план.
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Анатолій Круглашов,
завідувач кафедри політології та
державного управління факультету
історії, політології та міжнародних
відносин Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича, доктор
політичних наук, професор

Наталія Сабадаш,
головний спеціаліст управління
молоді та спорту Чернівецької обласної
державної адміністрації

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ
ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Державне регулювання у сфері молодіжної
політики є складним і водночас важливим питанням. Успішність цієї політики
залежить від спроможності суспільства
забезпечити необхідний баланс державних і громадських впливів у зазначеній
сфері. Враховуючи тенденцію до зростання відкритості, прозорості та громадської
участі в процесі вироблення та реалізації
молодіжної політики, а також в здійсненні
управління нею, роль суспільної складової
значно зростає. Події, які відбулися в Україні
2014 р. і продовжуються зараз, характеризуються піднесенням громадянської зрілості
населення. Внаслідок цього загострилися
проблеми національно-патріотичного виховання, внутрішнього переміщення, забезпечення житлом вимушено переміщених молодих осіб; військової мобілізації та участі
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молоді у військових операціях; адаптації
молоді після демобілізації з зони бойових дій, соціалізації молодих людей, які
отримали інвалідність під час проведення антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил; внутрішньої та зовнішньої
міграції молоді; особливо еміграції молоді.
Адже з 11,2 мільйонів молодих людей, що
наразі проживають в Україні, 43,5% так чи
інакше замислюються про еміграцію . Головною причиною еміграції молоді люди вважають незадовільний рівень життя вдома
та можливість отримувати вищу заробітну
плату за кордоном. Окрім того, управлінські
рішення щодо молодіжної політики приймаються головним чином у залежності від
політичної кон’юнктури в суспільстві. Тим не
менше, молодь перестала сприйматися як пасивний об’єкт управління, а перетворюється
48
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на рівноправного партнера органів влади.
Питання
молодіжної
політики
досліджувались багатьма українськими
фахівцями у галузі державного управління,
зокрема у роботі В. Баглика розглянуто проблеми молодіжної політики держави, яка
є не лише одним із пріоритетних напрямів
державної політики, але й визначальним
чинником розвитку багатьох соціальноекономічних і політичних процесів життя.
У кількох роботах В. Мотречко
висвітлюються проблеми, що виникають у державному управлінні молодіжною
політикою країн Європейського союзу, пропонуються рекомендації, які можуть бути
використані для реалізації молодіжної
політики в Україні, визначено напрями
адаптації на місцевому рівні в Україні задля
реалізації державної молодіжної політики та
вирішення проблем молоді.
Євроінтеграційний
курс
України
орієнтує на детальне дослідження досвіду
європейських країн задля пошуку орієнтирів
для подальшого розвитку молодіжної
політики. Визначенню та вирішенню її
проблем сприяє системне дослідження
європейського досвіду реалізації молодіжної
політики.
З точки зору участі представництва молодіжного сектора і способів
координації молодіжної політики, особливостей відповідного молодіжного законодавства, розвинені країни Європи можна
класифікувати за трьома категоріями:
– з розвинутим молодіжним сектором: така
молодіжна політика концентрується в чітко
визначених, домінуючих молодіжних секторах (Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн,
Іспанія, Греція, Португалія);
– з обмеженим молодіжним сектором:
молодіжна політика частково здійснюється
спеціалізованими
молодіжними
та
традиційними секторами управління – такими, як освіта, працевлаштування, охорона
здоров’я та ін. (Нідерланди, Франція, Бельгія,
Ірландія, Фінляндія, Швеція, Норвегія);
– без спеціального молодіжного секто№ 43-/2019
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ра, де молодіжна політика розподіляється
поміж традиційними секторам та не має
явно вираженого центру прийняття рішень
(Великобританія, Ісландія, Італія, Данія).
Аналізуючи сучасний стан організації
діяльності органів влади у сфері реалізації
державної молодіжної політики в Україні, за
рівнем реалізації молодіжну політику можна поділити на:
національний (загальнодержавний);
регіональний (обласний та районний);
місцевий рівні.
– загальнодержавний рівень – центральні
органи виконавчої влади (Міністерство
молоді та спорту України, інші міністерства
та центральні органи виконавчої влади, до
повноважень яких відносяться окремі повноваження у сфері молодіжної політики,
зокрема Міністерство освіти та науки
України, Міністерство соціальної політики
України тощо);
– регіональний рівень – місцеві органи
державної виконавчої влади зі своїми структурними підрозділами по роботі з молоддю;
– місцевий рівень – органи місцевого
самоврядування, їх виконкоми в особі
спеціалізованих структурних підрозділів,
соціальні служби для молоді (у т.ч. центри
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді),
молодіжні установи.
Своєрідність процесу формування й
реалізації державної молодіжної політики
в умовах децентралізації полягає в тому,
що як інститутам влади, так і громадянському суспільству необхідно враховувати
регіональні особливості, історичні цінності
та традиції кожного регіону у роботі з молоддю, а також сучасні потреби молодих
громадян, суспільства і держави з урахуванням євроінтеграційного курсу України.
Відповідно до цих потреб у грудні
2017 р. Міністерство молоді та спорту
України представило модель реалізації
молодіжної політики на рівні об’єднаних
територіальних громад, де важливим елементом є необхідність створення підрозділу з
реалізації молодіжної політики в об’єднаних
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територіальних громадах. Однак, як
свідчать дані поточних звітів, фінансової
спроможності для створення окремого структурного підрозділу в об’єднаних
територіальних громадах здебільшого не
вистачає, тому виникає потреба поєднання
молодіжного напряму з іншими. Так,
спостерігається тенденція до створення департаментів гуманітарного розвитку, до яких, окрім молодіжних, входять ще
й управління соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту. Такий стан речей призводить до суперечливих результатів. З одного боку, ця
функціональна інтеграція може розширювати координаційні зв’язки між відповідними
напрямами та спрощувати взаємодію
відповідних структур. Але, з іншого,
відсутність вузькопрофільного структурного
підрозділу зменшує значимість відповідного
напряму, й може негативно позначатись на
якості проведених заходів, фінансуванні та
стані кадрового забезпечення.
З ініціативи Асоціації міст України розроблено примірні положення структурних
підрозділів міської (селищної, сільської) ради,
у тому числі відділу освіти, молоді та спорту. Але, це типове положення виокремлює
освіту, як пріоритет забезпечення захисту прав та інтересів дітей. Тобто, робота з
молоддю не визначена одним із напрямів
діяльності виконкомів. Для реалізації
молодіжної політики, робота з молоддю має
стати одним із пріоритетних напрямів роботи місцевих органів виконавчої влади.
Аналізуючи реалії України, можна звернутись до фінської практики, де діють
Молодіжні комісії (Молодіжні ради), які
можуть стати тим органом, через який молодь матиме змогу активно залучатися до
державно-управлінської діяльності. Нещодавно, 14 січня 2019 р., Міністерство молоді
та спорті України розробило типове положення про молодіжні ради. Там, у якійсь
мірі, враховано досвід Фінляндії щодо створення молодіжних рад на зразок молодіжних
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комісій у Фінляндії. Створення молодіжних
рад сприятиме перетворенню їх з органів
дорадчого характеру в структури з реальними управлінськими повноваженнями.
Запрацював також веб-сайт з покроковою інструкцією для створення та запуску
молодіжних рад у малих громадах за посиланням: http://youthcouncil.com.ua/.
У цьому напрямку є вже певні напрацювання в Недобоївської ОТГ. Нещодавно, 12 липня 2019 року, відбулась публічна
консультація разом з молоддю щодо формування молодіжної ради та розробки програми розвитку молодіжної політики в цій ОТГ.
При сільській раді створили ініціативну групу, яка розпочне роботу із набору кандидатів
на членство у молодіжній раді та проведе
установчі збори.
Одним із варіантів забезпечення балансу державних і громадських впливів
у молодіжному середовищі є розроблення та прийняття на регіональному рівні
місцевих цільових молодіжних програм, де
до реалізації молодіжної політики, подібно
до німецької практики, залучають одночасно і органи влади і широкі суспільні кола
та молодіжні організації. До прикладу, у
2016 р. була прийнята Державна цільова
соціальна програма «Молодь України» на
2016 – 2020 рр. (далі – Державна програма). Там, з-поміж інших векторів окремий
акцент зроблено на «посиленні ролі молоді
у суспільно-політичному житті держави та становленні її як одного із ключових
суб’єктів державної політики у молодіжній
сфері», що відповідає основним викликам
сучасності та євроінтеграційним намірам
України, приділено окрему увагу категорії
молоді, що постраждала від подій в Криму та
Донбасі тощо. Відповідно до Державної програми у Чернівецькій області розроблено та
прийнято Комплексну програму молодіжної
політики у Чернівецькі області на 2016 –
2020 рр. (далі – Комплексна програма), з
аналогічними пріоритетними напрямками її
реалізації.
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Одним із дієвих засобів у процесі розробки місцевих цільових програм, зокрема пов’язаних із вирішенням питань молоді,
є проведення соціологічних опитувань цієї
цільової групи, з метою з’ясування їх потреб.
Управлінням молоді та спорту Чернівецької
обласної державної адміністрації перед розробленням та прийняттям Комплексної програми, проводилось соціологічне опитування
«Молодь Буковини» серед молоді особистим
(face to face) покроковим інтерв’ю за місцем
проживання респондентів. За результатами
опитування молодь у регіоні досить впевнена у собі та у власному майбутньому, спираючись в основному на підтримку батьків та віру
у власні сили. Варто зазначити, що переважна
більшість молоді мають вищу освіту, у непоодиноких випадках мають дві і більше вищих
освіт. Окрім того, молодь обирає здоровий
спосіб життя, більше 75% молоді не палить та
активно займаються спортом. На думку молоді,
держава повинна проявляти підтримку молоді
саме в забезпеченні першого робочого місця,
у відкритті своєї власної справи та пільгового
кредиту, у розширенні пільг.
Отже,
підсумовуючи
вищенаведене,
сільські/селищні/міські
ради,
об’єднані
територіальні громади зобов’язані формувати державну молодіжну інфраструктуру,
підтримувати та фінансувати, створювати
молодіжні центри, сприяти молодіжній роботі,
оцінювати її ефективність тощо. Молодіжна
політика в громаді повинна охоплювати усі
сфери відповідальності по роботі з молоддю (освіта, працевлаштування та розвиток підприємництва, культурний розвиток,
соціальний захист тощо) та передбачати використання існуючих установ/закладів або
формування нової структури, якщо її немає з
урахуванням функцій різних відповідальних
суб’єктів на місцевому рівні. Організація
молодіжної роботи на рівні громади передбачає
врахування усіх наявних ресурсів та нала-
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годження взаємодії між спеціалістами різних
сфер діяльності та залучення до співпраці
представників громадського сектору та бізнесу
(міжсекторальна взаємодія: влада-бізнесгромадськість). В умовах децентралізації
зростає роль виконавчих комітетів об’єднаних
територіальних громад у визначенні напрямів
та забезпеченні реалізації молодіжної політики.
Наведемо для прикладу створення Клубу молодого підприємця при Центрі економічного
розвитку ОТГ Мамалигівської сільської
об’єднаної територіальної громади. Клуб молодого підприємця має на меті активне залучення молоді до розвитку об’єднаних громад,
а також дасть змогу активним учасникам Клубу розвивати співпрацю з місцевим бізнесом
в ОТГ, ІТ-кластером у Чернівцях, «Комітетом
підприємців Буковини» тощо. Спільно з
районними центрами зайнятості в області
організовуються тренінги для молоді щодо
використання успішних практик розвитку та
підтримки стартапів, особливо в економічній
сфері, оскільки саме ця ніша практично не заповнена в сільській місцевості.
За результатами соціологічних опитувань,
молодь України, незалежно від місця проживання, висловлює спільну думку про бажання брати участь у розбудові держави, свого населеного
пункту чи об’єднаної територіальної громади;
висловлює бачення своєї участі у розробці та
впровадженні молодіжних проектів й ініціатив,
самоорганізації в молодіжні ініціативні групи
тощо.
Успіх здійснення публічного управління у
сфері молодіжної політики, значною мірою,
залежить від дотримання основного принципу, закладеного в Європейській хартії участі
молоді в громадському житті на місцевому і
регіональному рівнях: жодного управлінського
рішення для молоді без участі молоді. Цей принцип має бути практично втілений в життя як
на загальнодержавному, так і локальному рівні
публічного управління та адміністрування.
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДЛЯ
ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ – МЕТА УРЯДУ

Міністр освіти і науки Ганна Новосад
представила «To do list» змін, які плануються впровадити у сферах освіти та науки в
межах трьох часових проміжків – до кінця
2019 року, впродовж 2020 року та загалом
протягом наступних 5 років.
За словами Міністра освіти і науки України
Ганни Новосад, на сьогодні не вистачає
кваліфікованих працівників, тому потрібно
«повернути фокус на професійні заклади і
модернізувати мережу закладів профосвіти,
яка є зараз».
Міністерство в 2019-2020 роках планує
винести на розгляд Верховної Ради законопроект «Про професійну освіту», разом
з роботодавцями запропонувати 40 нових
професійних стандартів, створення сучасних майстерень в закладах профтехосвіти та
надати більше автономії таким закладам.
На 2021-2023 роки заплановано створення 7 центрів професійної досконалості
у 7 регіонах України, збільшення у 2 рази
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кількості учнів, що навчаються на дуальних
програмах, де 70% навчання відбувається
на виробництві, повне перенавчання усіх
менеджерів закладів та педагогів у пілотних
регіонах.
«Ми дуже хочемо, щоб професійна освіта
стала не просто місцем, де хтось навчається
після 9 класу три роки. Це має бути та ланка
освіти, куди може прийти кожен дорослий,
який хоче перекваліфікуватися і отримати
швидко нову спеціальність та вийти на ринок праці. Тому плануємо через законодавство, через впровадження нових програм
робити професійну освіту частиною освіти
дорослих», - підкреслила Ганна Новосад.

За матеріалом
Урядового порталу
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ
З МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ОСВІТИ «КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА»
Одинак Марія Маноліївна,

завідувач науково-методичного центру
безперервної педагогічної освіти Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області, регіональний координатор проекту «Культура доросусдіства»

Савчук Олена Славіковна,

методист науково-методичного центру
безперервної педагогічної освіти Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області

На сьогоднішньому етапі розвитку
нашої країни як ніколи раніше важлива
єдність всіх громадян України незалежно від національності, віросповідання,
культури та традицій, мови спілкування
та місця проживання. Але єдність неможлива без знання, розуміння й поваги один до одного.
Чернівецька область є поліетнічним
і поліконфесійним регіоном. У зв’язку з
цим особливого значення набуває проблема всебічної етнічної просвіти і прищеплення навиків толерантної взаємодії
через мережу загальноосвітніх закладів
усіх рівнів, оскільки цей шлях є найбільш
ефективним засобом попередження
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нетерпимості як етнічної, так і релігійної.
Мета курсу «Культура добросусідства»:
виховання соціально компетентних і
толерантних осіб, громадян і патріотів
своєї Батьківщини, які поділяють
демократичні цінності, володіють критичним мисленням рідного краю,
і
відповідально ставляться до громади,
країни та прагнуть зберігати, розвивати і
примножувати природний, економічний
і культурний потенціал України. Курс
реалізується за сприяння Міністрества
освіти і науки України та громадської
організації
«Інформаційно-дослідний
центр «Інтеграція та розвиток».
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Цей курс є наскрізним, програми розроблені від дошкілля до вищої
школи. Велика група фахівців брала участь у розробці концепції та програми курсу «Культура добросусідства»
під керівництвом М. А. Араджионі.
При розробці курсу був вивчений і узагальнений досвід педагогів Автономної
Республіки Крим, здобутий у процесі
організації і проведення літніх «таборів
миру», круглих столів, семінарів,
конференцій з питань мультикультурної
освіти, толерантності й міжетнічної
взаємодії.
Інтеграція курсу вражає: у ньому подані відомості з аксіології,
ботаніки, географії, джерелознавства,
екології, етики, етнології, зоології,
історії, конфліктології, культурології,
медіаосвіти, мистецтвознавства, мовознавства, основ здоров’я, підприємництва,
політології,
релігієзнавства,
таймменеджменту, технологій, фольклористики тощо. Це дає змогу здобувачеві
освіти побачити явища навколишнього життя в їхньому взаємозв’язку і
взаємовпливі. А пріоритетність виконання виховних і розвивальних завдань
через активну практичну діяльність
сприятиме формуванню певних навичок і моделей поведінки, насамперед
спрямованих на розвиток особистості, її
соціальної компетентності, прищеплення
громадянської відповідальності й поваги
до різноманітності.
Структура і зміст курсу відповідають
вимогам Концепції Нової української
школи, Базового компоненту дошкільної
освіти, Державного стандарту початкової,
базової і повної загальної середньої
освіти.
Наскрізний інтегрований курс «Культура добросусідства» складається з програми для закладів дошкільної освіти
«Український віночок. Регіон», яка роз№ 3-4/2019
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рахована на 2 роки роботи в середній
і старшій групах, програми для вишів
«Основи добросусідства», а також
із 12 взаємопов’язаних і структурно
одноманітних програм – частин (по 35
годин кожна) – для закладів загальної
середньої освіти, кожна з яких є самодостатньою й має свою назву, що відображає
провідну ідею змістової складової курсу.
Програма 13-ї частини курсу «Культура
добросусідства» для ЗЗСО «Я. Ми. Країна»
дещо відрізняється за своєю структурою
від попередніх 12 частин. Вона розроблена для проведення виховних годин /
годин спілкування й може бути використана класними керівниками/ /кураторами груп у середній і старшій школі (з 5-го
по 12-й клас), у коледжах, професійнотехнічних училищах та для розвитку
громадянської освіти дорослих. Також
окремо створена програма курсу «Культура добросусідства» для роботи з батьками під час батьківських зборів, яка
видана окремо.
Програма курсу є циклічною: низка
інтегрованих тем у програмах школи першого ступеня перегукуються з темами
програми для дошкільників «Український
віночок». Деякі з тем програм початкової
школи мають продовження у програмах
середньої школи й потім поглиблюються
і резюмуються у програмах для старшої
школи. Програми для ЗДО і ЗЗСО
побудовані з урахуванням регіональної
специфіки, що особливо помітно у
відповідних посібниках.
Наша область працює у проекті з 2015
року. Сьогодні до роботи у проекті залучено 12 закладів дошкільної освіти та 7
закладів загальної середньої освіти.
На початку ми приділяли значну увагу створенню навчально-методичних
посібників, спрямованих на розширення
уявлень про рідний край, його культуру
та традиції.
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Адже формування громадянської
компетентності починається з любові та
поваги до своєї малої батьківщини, до
того, що оточує з дитинства і назавжди
залишає свій емоційний слід. Для дітей
дошкільного віку було зібрано та систематизовано матеріали за напрямками «Природа рідного краю», «Свята, традиції, ремесла, культурні пам’ятки, літературна
скарбниця рідного краю» тощо; виготовлено різноманітні ігри («Одягни ляльку»,
«Чарівний потяг», народознавче лото і
т.п.). Для учнів початкової школи були
розроблені зошити з друкованою основою
у 4-х частинах «Культура добросусідства»:
«Я, моя сім’я, мої сусіди», «Місце, де ми
живемо», «Учимося, відпочиваємо та
працює разом», «Цінуймо край - пишаймося Україною!».
Досвідом роботи наші педагоги неодноразово ділилися на всеукраїнських
Робочих нарадах з апробації та впровадження курсу.
Так, традиційними у більшості закладів
дошкільної освіти, які реалізують програму «Український віночок. Регіон», є проведення різних тематичних свят та розваг
не тільки з дітьми (День толерантності,
День дружби, «Вишиванкою своєю вихваляюся, інші візерунки я вивчаю» та ін.),
а й спільно з батьками вихованців, які часто присвячені традиціям родин («Родина
року»,»Сімейні вечорниці», різноманітні
ярмарки, патріотичні флешмоби, акції).
Ефективною формою роботи з дітьми
щодо набуття ними досвіду спілкування,
доброзичливого толерантного ставлення одне до одного став своєрідний ритуал «Скринька «Добрих побажань». Діти
щоранку за допомогою смайликів або
малюнків відображають різні побажання
один одному та складають їх у скриньку.
Через деякий час (коди вже діти звикли
до ранкового ритуалу) вихователі запропонували дітям ввечері витягати смай№ 3-4/2019
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лики, згадувати кому хто що бажав та
аналізували, чи збулося це побажання,
якщо ні - могли обговорити що цьому завадило; могли запропонувати залишити
це побажання ще у скриньці, щоб збулося.
У нашій області 12 % ЗДО є румуномовними. В умовах модернізації освіти
значна увага звертається на необхідність
виховувати у громадян, незалежно від
їхньої
національної
приналежності,
розуміння соціального призначення
української мови як державної в Україні.
Ефективне розв’язання цього завдання
можливе лише у царині полікультурного
навчання. Тому у рамках роботи у
проекті педагогами була упорядкована літературна дитяча хрестоматія
«Ізвораш». До неї зібрано румунські казки, лічилки, оповідання, вірші тощо та
схожі за змістом україномовні твори
або їх стислий переклад. Це дозволяє не
тільки забезпечити якісний освітній процес на рідній мові, а й дозволяє залучити
вихованців до загальноукраїнської культури на основі літературного мистецтва
шляхом інтеграції художньо-мовленнєвої
діяльності у різні види життєдіяльності
малюків.
Також організовують різноманітні заходи, які знайомлять з національною
культурою прадідів - молдаван, румун та
українців (свято «Марцішори», знайомство з «Касе маре» - гостьовою кімнатою
молдавської хати; українська гра «Струмочок» та молдавська «Кам’яний міст»)
Мультилінгвальний підхід до організації
освітнього процесу запроваджено у ДНЗ
№ 25 ЦРД «Малюк» м. Чернівці, оскільки
тут функціонують групи національних
спільнот, зокрема різновікова єврейська
«Хаверім» та польська «Зернятко», також з молодшого дошкільного віку діти
вивчають англійську мову. Особливістю є
те, що вихованці національних груп вивчають історію, традиції, мову свого наро55

ду саме у закладі, тому що вдома в
більшості спілкуються українською (деколи російською) мовою.
Інтеграція іншомовної комунікації
в навчальний процес сприяє розвитку
пізнавальних
процесів,
формує соціокультурну компетенцію
дошкільника. Щоб полегшити процес
навчання мов (англійської, польської,
єврейської (іврит, ідиш) педагоги максимально наблизили його до процесу
оволодіння рідною мовою, створюючи
для дітей певне середовище.
Навчання здійснюється не тільки на
заняттях, а й упродовж дня у всіх режимних моментах, використовуючи зорову,
слухову та рухову пам’ять дітей. Ігрилічилки, національні ігри, вірші, елементи театралізації, безліч пісень підсилюють
емоційність заняття, наближають навчальний процес до природнього сприймання і засвоєння знань. Це стало можливими завдяки тому, що педагоги цих
груп та музичні керівники володіють
відповідними мовами.
Окрім
спеціально
організованої
навчально-пізнавальної роботи безпосередньо у цих групах, заклад практикує
проведення різних тематичних розваг,
свят, цільових зустрічей-рандеву (День
англійської, івриту, польської, української
мов, національні свята), на які запрошуються вихованці інших груп. Такі
форми роботи виховують у малюків
усвідомлення належності до власної
національності, разом з тим повагу до
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історії та культури українського народу;
а діти-українці мають можливість знайомитися з традиціями національних меншин, які проживають поряд, що формує
толерантне ставлення до інших культур.
Так, наприклад, вже стало традицією
побудова Сукки (намету, куріня) на
території садочку, куди запрошуються для
відзначення свята Суккот (свята урожаю)
не тільки вихованці «Хаверім», але й діти
та батьки з інших груп. Також практикують спільне оздоблення костюмі до
національних свят; проведення навесні
спільної з батьками всіх груп акції «Посади дерево», напередодні якої знайомляться зі святом Ту-бішват (єврейський
Новий рік дерев).
У вивченні різних мов надають перевагу методу CLILL , в процесі якого заняття, завдання з різних розділів програми
включають в себе навчання мови. Також
ефективними і дієвими в роботі з дітьми
є:
- мовний душ (щоденно 30-60 хв. на
цільовій мові);
- STORY – LINE (проектна діяльність
розрахована на 6-8 тижнів);
- стіни, що розмовляють (предметноігрове середовище в групі створює атмосферу пізнавальної та мовної активності,
стимулює до пошуку нової інформації);
- часткове мовне занурення (половина
дня на одній мові, інша на другій);
- двостороннє занурення (два педагога,
кожен говорить на одній із мов.
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Оксана Ковальчук,
активна громадська діячка

ОДНА ІЗ УЧАСНИКІВ «БЮДЖЕТУ УЧАСТІ»
МІСТА ЧЕРНІВЦІ – ОКСАНА КОВАЛЬЧУК,
РОЗПОВІЛА ПРО СВОЇ ДВА ПРОЄКТИ
В 2018 році наша школа подавала проєкт
на спортивний майданчик. Ми виграли цей
проєкт і вдало його реалізували. В 2019 році
ми подали два проєкти: малий бюджетний
«Перший шкільний коворкінг», великий
бюджетний «Сучасна їдальня для школи
№4». Малий бюджетний ми виграли, набравши 1548 голосів, зайнявши друге місце в цій
категорії проєктів. Ідея цього проєкту в тому,
щоб створити сучасний освітній простір. В
день тут можна буде провести уроки за допомогою мультиборда, на перервах учні зможуть зарядити телефон, підготуватися до
уроків чи просто відпочити. Після уроків
шкільний коворкінг буде працювати як
творча майстерня – це проведення майстеркласів, в тому числі і кулінарних, перегляд
документальних, художніх фільмів, проведення творчих вечорів тощо.
Великий бюджетний проєкт «Сучасна
їдальні для школи №4» ми не виграли, не вистачило голосів. Та проєкт життєвонеобхідний,
адже капітальний ремонт в їдальні не ро-
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бився з 1964 року. Абсолютно все морально застаріле і потребує заміні. Ми написали електронну петицію, яка за 2 дні набрала
302 голоси. Зараз чекаємо на сесію міської
ради, на якій сподіваємося депутати міської
ради проголосують за виділення коштів на
капітальний ремонт їдальні вже в 2020 році.
Нас тішить, що ми крокуємо в ногу з часом,
тому що чи не вперше Уряд України виділить
в 2020 році кошти в розмірі 400млн. грн., на
обладнання харчоблоків шкільних їдалень.
Щодо нових ідей на нові проєкти. Так,
вони є! Та спочатку ми хочемо реалізувати,
те що вже виграли і сподіваємося на сучасну
їдальню для наших дітей в школі №4

Детальніше про проєкти тут
https://gb.city.cv.ua/projects/42
https://gb.city.cv.ua/projects/63
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ В
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
18 жовтня у Чернівцях відбувся
Міжрегіональний семінар: «Управління персоналом в ОТГ:професійна компетентність
посадових осіб в умовах децентралізації повноважень», організований Чернівецьким
регіональним центром перепідготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб
органів влади, Агенцією розвитку громад
Буковини за підтримки програми U-LEAD з
Європою. У семінарі взяли участь посадові
особи ОТГ, науковці та представники громадських організацій Чернівецької області,
викладачі та організатори навчального
процесу для посадовців місцевого самоврядування Чернівецької, Вінницької, ІваноФранківської, Одеської та Хмельницької
областей. У рамках міжрегіонального
семінару було розглянуто наступні питання:
- Професійні
компетентності
посадових
осіб
та
депутатів
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об’єднаних
територіальних
громад в умовах децентралізації влади.
- Координація зусиль органів місцевого
самоврядування, інститутів громадянського суспільства та навчальних закладів щодо
професіоналізації посадових осіб ОТГ.
Семінар складався з імпульсивних
виступів та обговорення проблем з якими зіштовхуються управлінці під час роботи в об’єднаних громадах. Також було
висунуто пропозицію щодо проведення
семінарів для громадян, щоб вони більше
розуміли
повноваження
посадовців,
підтримували конкретними діями їх
ідеї, програми, проекти, спрямовані
на розвиток територіальних громад.
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ
Відповідно до погодженого Нацдержслужбою
України, Чернівецькою облдержадміністрацією
та Чернівецькою обласною радою Плануграфіку підвищення кваліфікації на 2019 рік
в Центрі впродовж 2019 року за всіма видами навчання підвищення кваліфікації пройшли 2181 осіб. З них 1047 державних службовців
місцевих державних адміністрацій, 528 посадових осіб органів місцевого самоврядування
та 606 державних службовців територіальних
управлінь
центральних
органів
влади.
Підвищення кваліфікації за Професійними
програмами спрямовується на вдосконалення
правової, фінансово-економічної, соціальногуманітарної, управлінської та іншої підготовки
державних службовців, посадових осіб, депутатів,
працівників підприємств, установ та організацій.
За Професійними програмами підвищили
кваліфікацію
95
державних
службовців
облдержадміністрації і райдержадміністрацій, 21
посадова особа органів місцевого самоврядування та 125 державних службовців територіальних
управлінь
центральних
органів
влади.
За програмою постійно діючого семінару
«Англійська мова. Розмовний курс» провчила-
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ся 13 осіб, з них 11 державних службовців та 2
посадові особи органів місцевого самоврядування.
Значну увагу приділено навчанню за програмами тренінгів. За програмами тренінгів провчилося 263 особи, з них 206 державних службовців,
30 посадових осіб місцевого самоврядування
та 27 державних службовців територіальних
управлінь
центральних
органів
влади.
За програмами короткотермінових семінарів
провчилося 1664 осіб, з них 735 державних
службовців місцевих органів влади, 475 посадових осіб органів місцевого самоврядування
та 454 державних службовців територіальних
управлінь центральних органів влади. За програмою короткотермінового виїзного семінару
на базі райдержадміністрацій пройшли навчання
285 державних службовців райдержадміністрацій,
30 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 7 державних службовців територіальних
управлінь
центральних
органів
влади.

Керівник навчального відділу ЦППК
Світлана Шарагова
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ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВЛАДИ, АБО ЯК СФОРМОВАНИЙ
НОВИЙ УРЯД

Після виборів Президента України – Володимира Зеленського та призначення Прем’єр-міністра України –
Олексія Гончарука, Уряд сформували наступним чином:

Віце-прем’єр-міністром
з
питань
європейської та євроатлантичної інтеграції
України виступає – Дмитро Кулеба. За
спеціальністю кандидат юридичних наук,
після закінчення університету працював у системі Міністерства закордонних
справ України на посадах у центральному апараті та у Постійному представництві
України при міжнародних організаціях

у Відні (питання: ОБСЄ). З 2010 року
по 2013 рік, працюючи у Секретаріаті
Міністра МЗС України, опікувався питаннями іміджу України за кордоном,
міжнародних організацій, відносин з США.
Протягом
січня-червня
2013
року
був
радником
віце-прем’єр-міністра
України
з
гуманітарних
питань.
Залишив державну службу в 2013 році та
очолив Фонд культурної дипломатії UART.
У 2014 році повернувся до МЗС на посаду Посла з особливих доручень з питань
стратегічних комунікацій. Запровадив у роботу МЗС концепції цифрової дипломатії,
стратегічних
комунікацій,
культурної
дипломатії
та
публічної
дипломатії.
У 2016 році призначений на посаду
Посла,
Постійного
представника
України
при
Раді
Європи.

Віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової
трансформації України – Михайло Федоров. Навчався на факультеті соціології та
управління. Є засновником та генеральним директором компанії SMMSTUDIO. У 2018 році
працював на посаді операційного директора в
проекті «Суперлюди». З травня 2019 р. – позаштатний радник Президента України з digitalнапряму. У 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання.

№ 3-4/2019

buk-visnyk.cv.ua

60

Статистика, факти, події
Міністр Кабінету Міністрів України –
Дмитро Дубілет. Навчався у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка та Лондонській бізнес-школі.
З 1999 року працював на різних посадах,
здебільшого, у банківській галузі. Упродовж 2012-2016 рр. обіймав посаду заступника голови правління ПриватБанку. У
2017 році співзаснував компанію «Фінтех
Бенд», яка вивела на ринок Monobank.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України – Тимофій
Милованов.
Навчався
менеджменту,
«економічній теорії», та здобув науковий
ступінь доктора філософії з економіки. За
свою професійну діяльність тривалий час
викладав у європейських та американських
вищих навчальних закладах. З 7 липня 2016
року Верховна Рада України обрала Тимофія
Милованова до Ради Національного Банку
України, і з жовтня 2016 року він обіймав
позицію Заступника Голови Ради.

Міністр енергетики та захисту довкілля
України – Олексій Оржель. Здобув вищу
освіту за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». З 2006 по 2014 рік – працював на
різних посадах в Національному регуляторі у
сфері енергетики. З 2014 року - в приватному
секторі.
Міністр інфраструктури України – Владислав Криклій. Навчався за спеціальністю
фінанси. У 2014-2015 рр. був радником
Міністра внутрішніх справ України. З листопада 2015 року – керівник Головного
сервісного центру Міністерства внутрішніх
справ України. 21 липня 2019 року Владислав Криклій обраний народним депутатом
України за виборчим списком політичної
партії «Слуга Народу».
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Міністр розвитку громад та територій
України – Альона Бабак. Закінчила
педагогічний інститут, пізніше одержала кваліфікацію магістра за спеціальністю
«Бізнес адміністрування» та спеціалізацією
«Фінанси». Народна депутатка України
8-го скликання. Членкиня парламентської
фракції ПП «Об’єднання «Самопоміч». Колишня заступниця голови Комітету ВРУ
з питань будівництва, містобудування
і
житлово-комунального
господарства.
Міністр освіти і науки України – Ган- інтеграції МОН. 2019 року була обрана народна Новосад. Отримала ступінь бакалавра з ним депутатом Верховної Ради України.
політології, пізніше отримала ступінь магістра з
європейських студій в Університеті Маастрихту, Нідерланди. У 2014-2019 рр.. працювала у
Міністерстві освіти і науки України. З березня
до листопада 2014 року обіймала посаду радника Міністра освіти і науки. Після чого до грудня
2017 року очолювала управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції
МОН. З грудня 2017 року до серпня 2019 року
була генеральним директором директорату стратегічного планування та європейської

Світового банку «Охорона здоров’я та бідність»
та за підтримки Світового банку в українському
пілотному курсі «Реформування сектору охорони здоров’я та фінансування», Школа охорони здоров’я НаУКМА . Також Зоряна Скалецька працювала експерткою Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України впродовж
2010-2011 років та керівницею юридичного
відділу Всеукраїнської громадської організації
«Українська ліга сприяння розвитку паліативної
та хоспісної допомоги» у 2011-2012 роках. Голова правління Української медико-правової
асоціації, членкиня Всесвітньої асоціації медичМіністр охорони здоров’я України – Зоря- ного права, директорка громадської організації
на Скалецька. Доктор правових наук (Поль- Форум здоров’я, експертка з питань медичної
ща), юрист з біомедичного права. 2005 році реформи в Реанімаційному пакеті реформ.
брала участь у дистанційному курсі Інституту
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Міністр культури, молоді та спорту
України – Володимир Бородянський. Закінчив
Київський
національний
економічний
університет, фінансово-економічний факультет, спеціальність «Фінанси і кредит». з
2004-го – генеральний директор телеканалу
СТБ, з 2012-го до грудня 2018 року – керівник
найбільшої медіа групи України StarLightMedia.

Київської міськдержадміністрації, у тому числі
на посаді заступника начальника управління з
питань інвестиційної та зовнішньоекономічної
політики – начальника відділу залучення інвестицій. У 2014-2015 роках очолювала департамент документообігу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України. У
2015-2016 роках обіймала посаду директора
департаменту видатків бюджету соціальної
сфери у Міністерстві фінансів України. У
2016-2017 роках керувала департаментом з пиМіністр соціальної політики України – тань стратегічного планування та координації
Юлія Соколовська. Закінчила економічний державної політики Секретаріату Кабінету
університет. Кар’єру розпочала у 2007 році у Міністрів України.
приватному секторі, з 2009 року працювала на
посадах Департаменту економіки та інвестицій

Міністр оборони України – Андрій Загароднюк. Має дві вищі освіти: диплом з відзнакою
Оксфордського університету (фінанси) і диплом права. 5 липня 2019 року призначений
позаштатним радником Президента України
Володимира Зеленського, а 9 липня – членом
Наглядової ради державного концерну Укроборонпром.
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Міністр закордонних справ України – Вадим
Пристайко. Закінчив академію зовнішньої
торгівлі, та політехнічний інститут. З 2000-го
по 2001рік – консул Генерального консульства України у м. Сідней, Австралія. У 2001

році повернувся в Україну, де до 2002-го працював головним консультантом Головного
управління з питань зовнішньої політики
Адміністрації Президента України. Упродовж
2002-2006 рр. – радник з політичних питань
Посольства України в Канаді, тимчасовий
повірений (2003-2004, 2005-2006) у справах
України в Канаді. У 2007-2009 рр. працював
заступником директора Департаменту НАТО.
2009-2012 рр. – радник-посланник Посольства України у Сполучених Штатах Америки. З
2014-го по 2017 рік був заступником Міністра
закордонних справ України – керівником апарату, першим заступником Міністра закордонних справ України. 2017-2019 рр. – Глава
Місії України при НАТО. З травня по серпень
2019 року Вадим Пристайко працював заступником Керівника Офісу Президента України.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України – Оксана Коляда.
Учасник бойових дій. Закінчила інститут та
університет з внутрішніх справ. Проходила службу в Міністерстві внутрішніх справ
України упродовж 2003 – 2015 рр. З 2015-го по
2017 роки – служба в Збройних Силах України,
де очолювала управління комунікації та преси
Міністерства оборони України. Була учасником групи Комітету реформ Міністерства оборопроекту «Реформа державних комунікацій» за ни України з розробки системи стратегічних
підтримки уряду Великої Британії (2015 - 2017 комунікацій у Збройних Силах України.
рр.). Упродовж 2016 - 2017 рр. – Голова робочої

№ 3-4/2019

buk-visnyk.cv.ua

64

Статистика, факти, події
та ступінь магістра в галузі міжнародних
публічних фінансів та торгівлі в Університеті
Індіани. 2015 – 2016 рр.- заступник Міністра
фінансів України – керівник апарату. 2016 р. –
дотепер - Урядовий уповноважений з питань
інвестицій. 29.04.2016 р.- Перший заступник
Міністра фінансів України. 08.06.2018 р. призначена в.о. Міністра фінансів України.
22.11.2018 р.- призначена Міністром фінансів
України.
Міністр фінансів України – Оксана Маркарова. Отримала ступінь магістра з екології

Міністр юстиції України – Денис Малюська. Вивчав правознавство. 2010-2019 - консультант та спеціаліст з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання
технічної підтримки урядам України, Білорусі
та країн Центральної Азії. 2000-2010 - юрист
з питань регулювання підприємницької
діяльності, врегулювання спорів та банкрутства
адвокатського
об’єднання
«Адвокатська
фірма
«Бізнес-право».

За матеріалом
Кабінету Міністрів України
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ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК КЛЮЧ ДО ЛОКАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

13 грудня 2019 року у приміщенні
Чернівецької
обласної
універсальної
наукової бібліотеки імені М. Івасюка
відбулася прес-конференція, присвячена підсумкам реалізації програми «Базовий курс ефективного громадянства
та комунікацій» у Герцаївській громаді.
Упродовж
листопада-грудня
цього року, в рамках міні-проекту «Громадянська освіта як ключ до локального розвитку, жінки представниці різних
національностей Герцаївської громади
брали участь у тренінгах з прав людини,
медіа грамотності, діалогових стратегій,
фінансової грамотності та підприємництва.
Депутатка Герцаївської районної ради
Віра Цирдя розповідає: – «Переважно
маємо можливість громадянську освіту
отримувати саме під час реалізації таких
проектів. Тому що тільки зараз почалося таке пожвавлення. Взагалі в нашому
районі ми почали цікавитись тим як приймати участь у реалізації
спільних проектів приблизно у 2012 році, коли
до нас приїхав один
з фондів соціальних
інвестицій. Вони давали
нам кошти, але за умови співфінансування з
громадянами, для того
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щоб ми вирішували спільно з ними проекти по ремонту шкіл, будинків культури,
тобто
різноманітні
проекти.
Окрім фінансування, фонд соціальних
інвестицій ще й навчав нас як бути активною та згуртованою громадою».
Віра Цирдя також додає, що в рамках
цього проекту, була можливість навчитися чогось нового і корисного. «Особисто моя думка – потрібно використовувати такі моменти, і на це не потрібно
витрачати кошти, потрібно мати трохи часу і бажання» – додала депутатка.
Підсумком спільної роботи стала
презентація фотовиставки «Прості обличчя непростої історії» у Будинку культури
м. Герца, на якій представлені фотографії
відомих і не дуже відомих у регіоні людей, чиє життя стало віддзеркаленням
складних політичних трансформацій минулого та початку нинішнього століть.
У прес-конференції взяли участь:
Сергій Гакман – віце-президент БФ
«Суспільні ресурси та ініціативи»;
Віра Цирдя – депутат Герцаївської
районної ради;
Наталія Філяк – директор Чернівецької
обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М. Івасюка;
Мірела Амаріє – бібліотекар Герцаївської
районної бібліотеки ім. Г. Асакі;
Наталія Нечаєва-Юрійчук – тренерка
Відкритого університету для дорослих.
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Дозвілля

Дорогі читачі!
Редколегія «Буковинського вісника державної
служби та місцевого самоврядування» вітає Вас всіх зі
святом Нового року та Різдвом Христовим!
Нехай прийдешній рік буде кращим ніж пройдешній,
наповнить серце радістю, щастям і теплом.
Бажаємо нашим читачам мирного неба та сімейного
благополуччя, творчих злетів та успіхів, яскравих
емоцій та кохання.
Щоб у Новому 2020 році, робота приносила задоволення та кар’єрне зростання, а удача супроводжувала Вас увесь рік.
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Професійний гороскоп для знаків зодіаку
на 2020 рік
Символом прийдешнього 2020 року є Білий Щур. Стихія року – білий метал,
символ – Білий Металевий Щур.
Астрологи повідомляють що 2020 рік є сприятливий для фізичної роботи.
Тим, хто займається інтелектуальною працею, експерти рекомендують проявляти кмітливість, бути хитрішими і не розповідати нікому про свої плани.
2020 рік сприятливий для здійснення дорогих покупок, але краще планувати їх
заздалегідь. Білий металевий Щур допомагає людям ставати далекогляднішими,
а стихія Металу - терплячими. Тому перед важливою угодою або купівлею краще не поспішати, а перевіряти інформацію кілька разів.

ОВЕН (21.03-20.04)
В кар’єрних питаннях Овнам у 2020 році слід спиратися на свій
особистий досвід і на інтуїцію. Визначтеся, в чому ваше покликання, де ви сформувалися, як творча особистість, а де вичерпали
свій професійний ресурс. Людей цього Знака очікують нові злети, але краще не починати справ без впевненості в тому, що вони
принесуть свої плоди, та не слід забувати про обережність.

ТІЛЕЦЬ (21.04-20.05)
Для Тельців найголовніше на початку цього року і в цілому в ці
дванадцять місяців – не втрачати концентрації і рухатися вперед.
Три простих вправи з йоги допоможуть посилити енергетику. Працюйте у тій сфері, де ви компетентні, йдіть в ногу з часом, освоюючи прогресивні технології. В першу чергу потрібно знайти твердий
матеріальний грунт під ногами, щоб не жити за чужий рахунок, а
навпаки фінансувати інших.

БЛИЗНЮКИ (21.05-21.06)

Близнюкам на початку 2020 року знадобиться трохи більше
мотивації, ніж зазвичай. Цей рік стане неймовірно продуктивним для працьовитих і цілеспрямованих Близнюків. Виключіть
будь-які ризики, ваше завдання-чітко контролювати всі свої
енерго- і матеріальні ресурси. Витрачайте їх розумно, а надлишки
відкладайте для реалізації подальших планів, важливих покупок.
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РАК (22.06-22.07)
Раки неймовірно талановиті і мають величезний кар’єрний
потенціал, але не завжди будуть доводити справи до логічного
завершення в 2020 році, тому що зірки і планети зроблять їх
більш легковажними і невпевненими в собі. Не потрібно дивитися на інших. Якщо і порівнювати себе з кимось, то тільки з
минулою версією себе, а не з тими, що оточують.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Леви можуть і вміють керувати оточуючими, та причому
так, що позаздрить будь-хто. Та 2020 рік може виявитися дуже
конфліктним. Астрологи радять не наживати ворогів, а намагатися перетворювати будь-які неприємності в можливість
зблизитися з колегами і партнерами, знайти єдину мету.
Йдіть в ногу з прогресом, дух технологічних інновацій –
найнадійніший союзник в професійній сфері!

ДІВА (24.08-23.09)
Дівам в справах, роботі і фінансовій сфері доведеться сподіватися
на самих себе. Також корисно буде міняти частіше обстановку, не
зациклюватися на одному і тому ж завданні, змінювати підхід до роботи. Кар’єрні успіхи чекають обов’язкових і виконавчих Дів. Робота перетвориться на свято, тонізуючи романтичний дух, сприяючи
службовим «лямурам», які допоможуть з кар’єрним зростанням.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У Терезів у 2020 році кар’єрні успіхи можуть залежати від
двох важливих факторів – настрою і захопленості. Астрологи радять їм займатися частіше улюбленими справами і не
переставати шукати місце під сонцем. Якщо дозріли, просите
керівництво про підвищення на посаді, ви заслужили на високий статус у соціумі. Але врахуйте, це ще й відповідальність за
чужі долі. Командуйте і підкоряйтеся розумно, чітко дотримуючись службової та родиннї субординації.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
2020 рік – час, коли доброта виходить на перший план.
Астрологи радять з головою зануритися в справи, але не забувати про допомогу рідним і близьким, адже спокій в родині для
Скорпіонів виявиться важливіше оглушливого успіху в роботі.
Щоб не сісти на фінансову мілину, то не будьте жадібним, адже
втрати неминучі – заощадите на копійках, втратите по крупному. Більше приділяйте сил духовному розвитку, тоді матеріальні
проблеми вирішаться легко.
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СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У Стрільців є унікальна можливість на початку 2020 року піти
на примирення з ворогами і зробити цей час найсприятливішим
для фінансового зростання. Цього року можливий також творчий підйом, так що кар’єрні успіхи можуть чекати представників
креативних професій. Астрологи зазначають, що Стрільцям буде
простіше приймати важливі рішення. Їм потрібно загострене
почуття відповідальності, а іноді і боротьба з лінню.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
В кар’єрних і фінансовій сферах у 2020 році Козерогів чекає
безліч дрібних негараздів. Будь-яка робота, де зможете викладатися на всі «сто», стане для вас багатим хлібним місцем. І
цілителем. Старі хвороби згорять в трудовому полум’я і зникнуть назавжди. Саботаж, неробство неприпустимі. Будьте
уважні до людей вони можуть здаватися не тими, ким вони є
насправді, тому краще довіряти тільки перевіреним особам.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Цей рік буде схожий на божевільні американські гірки,
коли один настрій змінюється іншим, а справи по роботі то
йдуть вгору, то вимагають уваги Водоліїв. Беріться за цікаві
пропозиції, бути гвинтиком в колективному механізмі вже не
можна. Підкоряючись громадським ідеалам, ви «розчиняється»
як особистість, соціум гасить паростки творчого ентузіазму
і лише у гармонійному дружньому колі вдасться всебічно
самореалізуватися

РИБИ (20.02-20.03)
Доброта – важлива риса, але більшу роль буде грати
підвищене почуття відповідальності. У роботі рибам знадобиться віра в себе та працьовитість. Всі важливі проєкти йдуть
до логічного завершення і треба підбивати підсумки, без акценту на зростанні і захопленні нових позицій. Пригальмуйте, час
взяти тайм-аут, проаналізувати своє життя і досягнення.
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