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ГЛАВА УРЯДУ НАЗВАВ ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ НА 2019 РІК
- фермерів і сільгоспмашинобудування, продовжимо впровадження нової української школи.
Ми визначили пріоритети – економічний розвиток, розвиток людського капіталу, безпека й
оборона, енергонезалежність, антикорупційні
заходи. Це ті пріоритети, які будуть робити
Україну сильною».
Глава Уряду наголосив, що зараз в державі
змінюються багато сфер. І це непростий процес.
«Але все, що заробляє економіка, будемо
Прем’єр-міністр України Володимир Гройс- віддавати людям», – запевнив Прем’єр-міністр.
ман назвав пріоритетами роботи Кабінету
Міністрів на 2019 рік економічний розвиток,
розвиток людського капіталу, безпеку і оборону, заходи з енергонезалежності та посилення
боротьби з корупцією. Про це він сказав під
час щорічного дипломатичного заходу – урочистого прийняття керівників дипломатичних представництв, що відбувається на запрошення Президента України Петра Порошенка.
Цього року прийом відбувся у відновленому
Маріїнському палаці.

«В 2019 році ми забезпечимо в повному
обсязі фінансування сектору безпеки та оборони. А це і фінансування підвищених зарплат,
і модернізація війська. Будемо інвестувати ресурси в енергоефективність, соціальні програми, монетизацію субсидій, продовження програми «Доступні ліки». З липня запускаємо
безкоштовну систему медичних досліджень, –
сказав Володимир Гройсман. – Ми продовжимо
масштабне будівництво доріг, підтримку АПК
№ 1/2019
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УРЯД ОНОВЛЮЄ ПЛАН ДІЙ ПО РЕФОРМІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ІНІЦІЮЄ НОВИЙ ЕТАП ЗМІН, –
ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН
ментом та Президентом вдалося реалізувати
перший етап реформи. В Україні сформовано 876 спроможних громад, місцеві бюджети
зросли на порядок – до майже 234 млрд грн.
У власність громад передано 1,5 млн га земель
сільськогосподарського призначення.

Кабінет Міністрів України в рамках посилення можливостей місцевого самоврядування ініціює перехід до нового етапу реформи
децентралізації, який передбачає закріплення
вже набутих успіхів і формування спроможних громад, зміну територіального устрою,
чітке розмежування повноважень та функцій
контролю різних рівнів управління, а також
активний розвиток форм місцевої демократії,
коли жителі можуть висловити свою думку з різних питань не від виборів до виборів,
а повсякчас. Про це сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман, представляючи
новий план дій з реформи децентралізації на
період до 2020 року.
Глава Уряду наголосив, що більшість змін
необхідно закріпити в Конституції і зробити це швидко – аби провести місцеві вибори 2020 року вже на новій законодавчій та
територіальній основі.
«Реформа децентралізації визнана однією з
найуспішніших. До 2014 року більшість урядів
виступали за централізацію влади. І я не з чуток знаю, як було важко розвивати міста, будувати дороги. Система державної влади була занадто централізована. Повноваження і кошти
забирали від людей і концентрували у центрі,
– сказав Володимир Гройсман. – Тож важливо
було розпочати системні кроки, які дозволили
б віддати на місця повноваження і кошти».
Як зазначив Глава Уряду, за 5 років – з
2014-го по 2019-й, Уряду спільно з Парла№ 1/2019
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«Зараз є необхідність закріпити те, що маємо,
і почати новий етап – на нових рішеннях, забезпечити незворотність реформи», – сказав
Прем’єр-міністр.
Він пояснив, що серед нових завдань – затвердити нову територіальну основу країни
– 100 спроможних районів і 1600-1800
спроможних громад, закріпити фінансову
самодостатність місцевого самоврядування,
сформувати ефективну систему управління,
упорядкувати систему державного контролю,
а також уникнути дублювання функцій.
«Потрібно розвивати форми прямого народовладдя – вдосконалити виборче законодавство і вибудувати механізми проведення
місцевих референдумів, аби громадяни мали
можливості висловити свою позицію і приймати рішення не від виборів до виборів, а в
процесі життя. Люди мають сказати своє остаточне слово по різних питаннях», – наголосив
Прем’єр-міністр.
Глава Уряду зазначив, що урядове бачення
подальшої децентралізації буде сформульоване у пропозиціях змін до Конституції України.
Причому обговорити і схвалити їх необхідно
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без зайвих затягувань, адже часу не так багато.
«Зміни мають бути закріплені в Конституції.
Інакше систему можна буде зруйнувати.
А конституційний процес надасть гарантії
розвитку
місцевого
самоврядування»,
–
сказав
Володимир
Гройсман.

Він також запропонував урядовцям
долучитися не тільки до обговорення
пропозицій, а й до впровадження всіх завдань
нового етапу реформи децентралізації.
З лютого 2019 року в Україні вже
стартував новий етап реформи децентралізації.
На черговому засіданні уряду прем’єрміністр Володимир Гройсман окреслив
його головні завдання та напрямки.
Завершити формування громад, передати
повноваження на місця та підвищити
компетентність
місцевих
службовців.
Ось деякі з основних напрямків нового
етапу децентралізації. І усі ці зміни мають
бути закріплені в Конституції, вважає
прем’єр-міністр
Володимир
Гройсман.

МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ ВИЗНАЧИВ
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ НА
2019 РІК
Визначено
п’ять
основних пріоритетів
діяльності
Міністерства
оборони на 2019
рік.
Це системоутворюючі елементи оборонної
реформи, на яких мають зосереджуватися зусилля всіх як у Збройних Силах, так і
Міноборони та підпорядкованих структурах.
На цьому 31 січня наголосив Міністр оборони України Степан Полторак під час засідання
Комітету реформ Міністерства оборони та
Збройних Сил України.
Перше – це ефективний оборонний менеджмент, що передбачає цілісну діяльність демократичного цивільного контролю та нової
військової системи управління згідно з принципами НАТО.
У цьому контексті Міністр оборони звернув увагу керівництва Генерального штабу на
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необхідність у 2019 році завершити формування нової системи управління.
Другим пріоритетом Степан Полторак назвав оборонне планування на засадах спроможностей, яке поєднано з бюджетними
процесами в державі на середньострокову
перспективу.
Третє, за його словами, – оборонні закупівлі.
«За імпортом – за кордоном з новими повноваженнями Міністерства, і тут необхідно буде
провести цілий комплекс роботи. І в Україні
– на засадах нових правил з урахуванням
норм відповідних європейських стандартів і
протоколів», – підкреслив Степан Полторак.
За словами керівника оборонного відомства,
четвертим пріоритетом є оптимізована структура Збройних Сил з носіями конкретних оперативних спроможностей. «Це стосується ефективного використання людського потенціалу
та матеріальних ресурсів шляхом удосконалення організаційної структури Збройних
Сил України, раціонального співвідношення
чисельності органів військового управління,
бойових частин, частин забезпечення, установ
та організацій», – зауважив він.
5
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УРЯД ІНФОРМУЄ: СИСТЕМНІ ЗМІНИ В
ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я - ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
На засіданні 13 лютого Уряд представив
звіт про свою роботу за 2018 рік. Минулого
року в сфері охорони здоров’я відбулась низка
важливих змін, спрямованих на покращення
якості та доступності медичного обслуговування для українців. Зокрема, Уряд запустив
перший етап медичної реформи, розширив
програму «Доступні ліки», продовжив розбудовувати мережу кардіоцентрів. Системні
зміни в охороні здоров’я: перші результати

Зарплати лікарів зросли в 2-3 рази
Уряд впроваджує нову модель фінансування
охорони здоров’я за принципом «гроші йдуть
за пацієнтом». Держава почала платити медичним закладам та лікарям за надання конкретних медичних послуг конкретному пацієнту.
В результаті суттєво зросло фінансування
закладів охорони здоров’я первинної ланки,.
Це дало їм можливість збільшити зарплати
лікарів в 2-3 рази – з 4000 – 6000 грн. до 12000
– 18000 грн.
Вже понад 25 мільйонів українців обрали
свого лікаря, якому довіряють, та підписали з
ним декларацію на обслуговування. На початок
2019 року 97% комунальних медичних закладів
перейшли на нову модель фінансування та
підписали договори з Національною службою
здоров’я. В медзакладах з’явились додаткові
сервіси для пацієнтів (можливість записатись
на прийом до лікаря онлайн або телефоном,
отримати консультацію лікаря телефоном,
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зробити всі базові аналізи та дослідження в
приміщенні амбулаторії), нове обладнання та
устаткування.
Більше «Доступних ліків» від хронічних захворювань
У 2018 році було збільшено перелік ліків за
програмою «Доступні ліки» до 261 препарату,
59 з них людина може отримати безкоштовно.
Отримати їх можна в кожній третій аптеці в
країні. За рік держава відшкодувала вартість
ліків за понад 18 мільйонами рецептів та перерахувала аптечним закладам більше 1 млрд.
грн. Програма буде розширюватись і надалі.
З квітня отримати ліки за програмою можна буде за електронним рецептом. Е-рецепт
дозволить пацієнтам отримувати потрібні їм
ліки в будь-якій аптеці, що увійшла в програму,
незалежно від її місцезнаходження. Препарат,
виписаний лікарем, наприклад, у Львові, можна буде без проблем отримати за е-рецептом в
аптеці Києва чи Одеси.
Тисячі врятованих людей завдяки новим
кардіоцентрам
Уряд розбудовує мережу кардіоцентрів.
За 2017-2018 роки було профінансовано
закупівлю 26 ангіографів для їх оснащення. За
рік на одному такому апараті можна обстежити та пролікувати близько тисячі пацієнтів та
врятувати їм життя.
Карідоцентри працюють цілодобово без
вихідних і в разі гострого інфаркту міокарду
людина отримує допомогу в них безкоштовно (обстеження, стентування). Стенти
та необхідні витратні матеріали придбані за
державні кошти. У 2018 році держава закупила 24 тисячі стентів, що на 100% задовольняє
потребу в них для пацієнтів у невідкладному
стані.
Яких змін очікувати у 2019 році
З липня 2019 року стартує другий етап
медреформи - бюджетні гроші підуть за
пацієнтом на вторинний рівень меддопомоги 6
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до поліклінік, де кожна людина зможе пройти
безкоштовно обстеження, здати аналізи, отримати
допомогу лікаря-спеціаліста. За програмою «Безкоштовна діагностика» можна буде безоплатно
отримати 54 лікувальні та діагностичні послуги,
серед них 12 аналізів, 6 видів УЗД, 5 видів рентгену, 4 види біопсії, мамографія, операції одного дня. Єдина умова для безоплатного отримання цих послуг – мати направлення свого лікаря.
Буде
розширено
програму
«Доступні
ліки», більше препаратів від хронічних захворювань
можна
буде
отримати
безБуде добудовано другий комплекс дитячої лікарні
коштовно
або
з
незначною
доплатою.
«Охматдит». Вдвічі більше маленьких пацієнтів
Відкриється 13 нових кардіоцентрів в різних
зможуть пройти там обстеження та лікування.
регіонах країни, що дозволить людям отримувати
необхідну
допомогу
своєчасно.
Розпочнеться реформа екстреної допомоги. Пілот стартує у Вінницькій, Тернопільській,
Полтавській, Одеській, Донецькій областях та
місті Києві, а потім буде поширений на всю країну.
Будуть закуплені нові «швидкі» з новим обладнанням, створені сучасні диспетчерські, працівники
бригад екстреної меддопомоги пройдуть додаткове навчання і отримуватимуть вищі зарплати.

ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО ЗМІНИ ДО
КОНСТИТУЦІЇ ПРО ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС І НАТО

Урочиста церемонія підписання відбулась
під час спеціального засідання Верховної Ради
України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти
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України.
Президент України Петро Порошенко
підписав у Верховній Раді закон про внесення змін до Конституції України щодо
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі
та в Організації Північноатлантичного договору.
Урочиста церемонія підписання відбулась
під час спеціального засідання Верховної Ради
України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти
України сьогодні в Києві.
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УРЯД, ПАРЛАМЕНТ І ГРОМАДСЬКІСТЬ МАЮТЬ
ОБ’ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ, –
ОЛЕКСАНДР САЄНКО
Уряд, Парламент і громадськість мають об’єднати зусилля для формування
ефективної
системи
державного
управління, що є запорукою успішної
реалізації всіх інших пріоритетних реформ.
Про це заявив Міністр Кабінету
Міністрів України Олександр Саєнко на
засіданні парламентського Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування.
Під час засідання депутати, представники Уряду, громадськості та європейські
експерти
обговорили
ключові
досягнення, виклики та подальші кроки реформи державного управління.
Олександр Саєнко зазначив, що за ключовими напрямами реформи держуправління
Уряд у 2018 році досяг суттєвих результатів.
Це, зокрема, залучення молодих фахівців
на нову державну службу, завершення реорганізації восьми міністерств,
формування
нових
директоратів,
підвищення якості урядових рішень, запуск онлайн-послуг для громадян та бізнесу.
Народний
депутат
України,
голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Альона Шкрум підкреслила,
що, за оцінкою експертів OECD/SIGMA,
українська система держуправління отримала високі бали у сфері надання
адмінпослуг, відкритості та прозорості
Уряду, що підтверджується зростанням
позицій України в міжнародних рейтингах.
Важливим досягненням для формування нової державної служби та залучення
молодих професіоналів, за словами Альони
Шкрум, є також запуск сучасного порталу
вакансій career.gov.ua. Серед ключових завдань реформи народний депутат назвала реформу оплати праці державних службовців,
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оптимізацію функцій міністерств та позбавлення їх невластивих повноважень, а також посилення Секретаріату Кабінету Міністрів як
центру Уряду.
Ключовою метою реформи держуправління
є посилення спроможності формувати державну політику, і тут міністри мають формувати запит та ставити завдання новим директоратам.
Про це заявив Ігор Коліушко, голова правління
Центру політико-правових реформ.
У свою чергу керівник Офісу з фінансового та
економічного аналізу у Верховній Раді України
Віктор Мазярчук наголосив на важливості бюджетного планування, а також реформі оплати
праці державних службовців.
Ключові досягнення та пріоритетність реформи державного управління підкреслив
експерт європейського проекту EU4PAR, ексміністр державного управління Словенії – Грегор Вірант. Він поділився досвідом Словенії та
зазначив, що реформа державного управління
– це завжди марафон, адже системні зміни вимагають багато часу та зусиль.
Учасники засідання подякували Міністру
Кабінету Міністрів України Олександру
Саєнку та Секретаріату Кабінету Міністрів
за координацію реформи та продуктивну
співпрацю. Зокрема, представник Рахункової
палати, яка представила минулого року звіт
по реформі держуправління та відповідні
рекомендації, підкреслив, що майже всі
рекомендації вже виконано Секретаріатом.
«Попереду багато роботи та викликів. Для
подальшої успішної реалізації реформи та забезпечення її незворотності потрібна тісна
взаємодія та командна робота депутатів,
урядовців, громадських організацій та
міжнародних партнерів», - наголосив Олександр Саєнко.
Відеозапис засідання - http://bit.ly/2BWH4fz.
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НЕЩОДАВНО ПРИЗНАЧИЛИ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА РУМУНІЇ В ЧЕРНІВЦЯХ – ІРИНУ –
ЛОРЕДАНУ СТЕНКУЛЕСКУ
Ірина – Лоредана
Стенкулєску,
є адвокатом за
професією.
Вона
докторант Академії
економічних
досліджень,
що
у Бухаресті, за спеціальністю «Право». Тема
її дисертації – «Основи відповідальності та
юридичних зобов’язань». Також вона випускник докторантури Інституту правових
досліджень, докторських та пост-докторських
студій в рамках проекту «Горизонт 2020:
Просування національних інтересів через
удосконалення,
конкурентоспроможність
та
відповідальність
у
фундаментальних румунських наукових дослідженнях
та румунському прикладному досвіді».
Закінчила
пост-університетські
студії у Бухарестському університеті, юридичний
факультет,
за
спеціалізацією
«Конституційні і політичні інституції», а також у Бухарестській академії економічних
досліджень за спеціалізацією «Особливі
контракти
міжнародної
торгівлі».
Опублікувала низку наукових статей та
досліджень в галузі права в румунських та
закордонних
спеціалізованих
журналах.
Протягом своєї професійної кар’єри займала низку менеджерських та управлінських
посад у компанії Petrom SA та в інших юридичних фірмах Бухаресту. Працювала тренером
в рамках програми професійної підготовки
адвокатів у складі Національного інституту
підготовки та підвищення кваліфікації
адвокатів, і як медіатор в Раді медіації Румунії.
Має декілька сертифікатів в галузі внутрішнього
румунського та європейського законодавства.
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Має багатий досвід у галузі гармонізації
законодавства
Румунії
із
законодавством ЄС, що може стати вагомою перевагою в дипломатичній діяльності, враховуючи
європейський
вибір
України.
До початку своєї дипломатичної кар’єри
вона займалася адвокатською діяльністю.
Також менеджерська діяльність, яку вона
здійснювала, стане вагомим підґрунтям як в
управлінні та координації команди Генконсульства Румунії в Чернівцях, так і в організації
та
реалізації
програм
транскордонного
співробітництва між Румунією та Україною.
Крім того, досвід роботи в економічній
сфері допоможе у важливому аспекті
дипломатичної діяльності, а саме у просуванні
і розвитку відносин між Україною та Румунією,
особливо українських регіонів, що знаходяться
в межах консульського округу Генерального консульства Румунії в Чернівцях з адміністративнотериторіальними
одиницями
Румунії.
Її професіоналізм та досвід позитивно
сприятиме також координації та диверсифікації
гамми публічної та культурної дипломатії, які стають все важливішими у взаєминах двох народів.
З моменту прибуття в Україну, Ірина – Лоредана Стенкулеску проявляла особливу увагу
до румунської етнічної громади Чернівецької
області, беручи участь у багатьох культурно-мистецьких та громадських заходах, організованих
етно-національними товариствами. Також новий Генеральний консул брала участь у низці
конференцій і семінарів, організованих науковими колами нашого регіону. Наше неформальне
спілкування
з
румунським
дипломатом демонструє її бажання продовжувати та розвивати добросусідські політикодипломатичні, економічні та культурномистецькі відносини між Румунією та Україною.
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У ЧЕРНІВЦІ З ВІЗИТОМ ПРИБУЛА ДИРЕКТОРКА
ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО
БАРБОРА МАРОНКОВОЇ
У Чернівцях
відбувся кругий
стіл за участю
директорки Центру інформації
та документації
НАТО Барбори
Маронкової та
пр едс т а вників
регіональних
ЗМІ,
зокрема
районних друкованих
видань, державних
службовців як обласної, так і районних державних адміністрацій, науковців Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича, експертів, військових.
«НАТО присутнє в Україні з 1997 року. Ми
підтримуємо і надаємо консультації, але разом
з тим усвідомлюємо, що шлях кожної країни,
яка прагне членства в Альянсі - унікальний.
Україна зробила великий поступ вперед, впроваджуючи реформи різних сферах, і хочу наголосити, що визначними критеріями при
вступі в НАТО є не лише військовий аспект,
а й соціально-економічний розвиток країни,
подолання корупції, верховенство права. Визначально, що багато міжнародних організацій
підтримують Україну. І тому для нас зараз
важливо чути думку населення України, що
проживає в регіонах, розвінчувати міфи про
членство України в Альянсі, підвищувати
обізнаність громадян щодо НАТО», - зазначила Барбора Маронкова.
Мова йшла про внутрішні та зовнішні
чинники вступу України в НАТО, про досвід
реалізації просвітницьких проектів, а також про результати регіональних фокусних
досліджень, які науковці ЧНУ ім. Ю. Федьковича проводили на замовлення ОДА. Опи№ 1/2019

buk-visnyk.cv.ua

тування буде презентовано під час заходів у
рамках відзначення в області 70-річчя НАТО
цьогоріч у квітні.
Окрім того, начальник Чернівецького прикордонного загону Олег Вовк поінформував
присутніх щодо співпраці військових з
міжнародними організаціями, зокрема в
частині матеріально-технічного забезпечення
військових.
У ході візиту директорки також відбулась
зустріч з в.о. ректора та проректорами
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича.
Участь у заходах взяли заступник голови ОДА Заячук Мирослав та начальниця
управління міжнародного спіробітництва та
євроінтеграції ОДА Ганна Жебчук.
Говорили під час зустрічі про поглиблення
співпраці, як у форматі «Україна - НАТО», так і
більш локально - «Чернівецький національний
унівеситет імені Юрія Федьковича - НАТО».
Також Барбора Маронкова прочитала
лекцію для студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича у
рамках міжнародної наукової конференції.
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Офіційна хроніка

БУКОВИНУ В РАМКАХ РОБОЧОГО ВІЗИТУ ВІДВІДАВ
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В Головному управлінні Пенсійного фонду
відчував турботу про себе та довіру до
України в Чернівецькій області відбулась нара- пенсійної служби, – зауважив Євгеній Капінус.
да за участі Голови правління Пенсійного фонду України Євгенія Капінуса, який прибув на
Буковину в рамках робочого візиту.
Очільник буковинських пенсійників Михайло Романів поінформував про основні напрямки роботи управління, окреслив коло основних завдань, над якими сьогодні працює
колектив.
Начальники
структурних
підрозділів
розповіли про досягнуті результати у справі
пенсійного забезпечення населення краю,
ефективну співпрацю з органами місцевої
влади, ОТГ та контролюючими органами,
соціальними партнерами та громадськими
організаціями у справі наповнення бюджету Фонду, в тому числі за рахунок погашення
заборгованості. Повідомили про запровадження новітніх технологій для підвищення якості
обслуговування громадян.

Керівник Пенсійного фонду України
відзначив позитивні напрацювання колективу буковинських пенсійників, подякував за
оперативну роботу з перерахунку пенсій та
постійне вдосконалення якості обслуговування громадян.
– Реальну оцінку нашій роботі дають люди,
і вона залежить від рівня їхнього задоволення
якістю наших послуг. Ми маємо і надалі докладати максимум зусиль, щоб кожен пенсіонер
№ 1/2019
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НА БУКОВИНУ ПРИЇХАВ МІНІСТР
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН
17 березня 2019 року в.о. голови
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації Михайло Павлюк привітав
Міністра інфраструктури України Володимира
Омеляна
на
Буковині.
Основним питанням обговорення
був план розвитку інфраструктури та проблеми цієї галузі в Чернівецькій області.
В.о. голови ОДА доповів про плани
розвитку інфраструктури області на 2019 рік.
Володимир Омелян наголосив, що Міністерство
і надалі спрощуватиме умови для роботи бізнесу
та підтримуватиме прогресивні ініціативи.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВИСТУПИВ НА ЗАСІДАННІ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

На засіданні Ради регіонального розвитку
Чернівецької області під головуванням Президента України Петра Порошенка в.о. голови
Чернівецької обласної державної адміністрації
Михайло Павлюк доповів про досягнення та
план перспективного розвитку Чернівецької
області на 2019-2021 роки.
«Чернівецька область є невід’ємним учасником розбудови оновленої України, суб’єктом
у реформуванні політичного і економічного
№ 1/2019
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життя держави, не є та не може бути осторонь політики євроінтеграції на місцевому
рівні. Зміст Конституційно закріпленого
й поетапно реалізованого європейського
курсу добре помітний на прикордонній
Буковині, де щодня наші жителі невтомно працюють для досягнення критеріїв,
стандартів та можливостей країн об’єднаної
Європи», – зазначив Михайло Павлюк.
В.о. голови ОДА підкреслив, що зусилля виконавчої влади сьогодні направлені
на формування заможних територіальних
громад, в яких громадяни демократично і
свідомо вирішують питання місцевого значення та мають дієві інструменти контролю над владою, а найголовніше – вже отримують якісні й сучасні послуги. «Це не
гучні слова, ми, як істинні буковинці, усе
маємо підтверджувати конкретними ділами.
Зокрема, за результатами моніторингу
Мінрегіоном процесу децентралізації влади
13

Статистика, факти, події
та реформування місцевого самоврядування Чернівецька область за 2017 – 2019 роки
займає 6-8 місце», – наголосив посадовець.
За
результатами
моніторингу
соціально-економічного
розвитку
область протягом 2015 – 2018 років знаходиться у першій п’ятірці кращих регіонів України.
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За доступністю та якістю послуг у сфері
охорони
здоров’я
Чернівецька
область
за 2016 та 2017 роки перебуває в трійці
лідерів
серед
інших
областей
України.
«Ми сьогодні залучаємо і технології, і фінанси,
і збільшення бюджету, і створення середнього класу. З моїх перших кроків президентства я завжди
тішився, що маю повну підтримку на Буковині. І я
впевнений, що ми збудуємо з України велику країну
вільних, заможних і головне щасливих людей. Ми
маємо об’єднатись, маємо тримати єдність і ми переможемо!», - Президент України Петро Порошенко.
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ЄВГЕНІЯ БОЙКО,

голова Новоселицької районної
державної адміністрації

ОСОБЛИВА УВАГА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НАПРАВЛЕНА НА ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ І ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ
Територія
Новоселицького
району
становить
738
кв.
км.
До його складу входять 43 населені пункти, в тому
числі: місто Новоселиця, 42 сільські населені пункти.
В районі діє 1 районна, 1 міська об’єднана
територіальна
громада, 2 сільські об’єднані
територіальні громади та 15 сільських рад.
В звітному періоді до міської ради Новоселицької
об’єднаної територіальної громади увійшли
Котелівська сільська рада – 2642 чол. та Зеленогайська сільська рада - 1674 чол., кількість
виборців у зазначеній громаді – 19131 особа.
Загальна чисельність наявного населення району
становить 77226 осіб. Для району характерна висока щільність населення - 105 осіб на кв. кілометр.
Чисельність наявного сільського населення
складає 69636 особи (90,2% всього населення
району), наявного міського – 7587 осіб (9,8%).
Статева структура всього постійного населення району стабільна – в ній переважають жінки – 41328 осіб, або 53% від усього населення, а чоловіків – 36306 осіб (47 %) .
За віковими групами постійне населення району розподіляється наступним чином: від 0 до 14 років – 11 767 осіб, від 15 до 64
років – 53 674 особи, від 65 – 12 193 особи.
Протяжність доріг загального користування Новоселицького району складає 346,7 км.
Державного
значення
–
108,8
км;
Місцевого
значення
237,9
км,
в
тому
числі
територіальні
–
31,0
км,
№ 1/2019
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Статева структура всього постійного населення району стабільна – в ній переважають жінки – 41328 осіб, або 53% від усього населення, а чоловіків – 36306 осіб (47 %) .
За віковими групами постійне населення району розподіляється наступним чином: від 0 до 14 років – 11 767 осіб, від 15 до 64
років – 53 674 особи, від 65 – 12 193 особи.
Протяжність доріг загального користування Новоселицького району складає 346,7 км.
Державного
значення
–
108,8
км;
Місцевого
значення
237,9
км,
в
тому
числі
територіальні
–
31,0
км,
обласні – 163,3 км, районні - 43,6 км;
З них: з твердим покриттям – 137,4 км;
з
чорно-щебеневим
покриттям
71,4
км; з гравійним покриттям - 137,9 км.
Загальна довжина вулиць населених пунктів,
які обслуговуються місцевими територіальними
громадами складає близько 10,0 тис. км.

14

Державне управління та державна служба
2. Соціально економічний розвиток.
будівельних виробів із випаленої глини), ПП
Промисловий комплекс району представле- «Черленівський цегельний завод» (основний
ний підприємствами добувної промисловості, вид діяльності - виробництво цегли, черепиці
та інших будівельних виробів із випаленої
глини), ТОВ «Консалтингова фірма «КонтоЦентр» (виробництво металевих дверей i
вікон, виробництво фанери, дерев’яних плит i
панелей, шпону), ПВП «Новоселицька меблева
фабрика №1» (виробництво меблів), КП «Новоселицька міська тепломережа» (водопостачання та водовідведення, вивіз та утилізація
твердого побутового сміття та благоустрій
міста), Філія «Новоселицький райавтодор»
ДП «Чернівецький облавтодор» (будівництво
доріг та автострад).
Протягом 2018 року промисловими
підприємствами району основного кола статихарчової
промисловості,
виробництва стики реалізовано товарної продукції в діючих
кормів для тварин, виробництва будівельних цінах на суму 248606,4 тис.грн.
матеріалів, хімічної промисловості та виробСеред галузей промислової діяльності
ництва меблів.
збільшилось виробництво у:
Вагомий внесок в економіку району, розши- добувній промисловості і розробленні
рення виробництва промислової продукції та кар’єрів. У галузі успішно спрацювали ТОВ
надання різноманітних послуг населенню ма- «Мамалигівський гіпсовий завод» та ПП
ють наступні підприємства: ДП «М’ясо Буко- «Тиша».
вини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат»
- металургійне виробництво, виробницт(основний вид діяльності – виробництво м’яса во готових металевих виробів, крім машин
та ковбасних виробів), ТОВ «Мамалигівський і устаткування. Нарощування виробництгіпсовий завод» (основний вид діяльності – ва продукції забезпечили ТОВ «Родничок 1»,
виробництво сухих будівельних сумішей), ТОВ «Фіорд» та ТОВ «Консалтингова фірма
підприємство з іноземними інвестиціями «Конто-Центр».
ТОВ ТПК «Грін Рей» (основний вид діяльності
Основні країни з якими в 2018 році про– виробництво м’ясних продуктів), ТОВ водились операції з експорту продукції
«Свіженька» (основний вид діяльності – ви- є: Республіка Молдова, Румунія, Польща,
робництво м’яса), ТОВ «УПГ Малинівка» (ос- Білорусь, Туреччина, Італія, Вірменія, Чехія,
новний вид діяльності – розведення свійської Німеччина, Словаччина, Палестина, Ізраїль,
птиці), ТОВ «Буковина Агро Трейд-2011» (ос- Швеція, ОАЕ.
новний вид діяльності – виробництво м’яса),
Отримано імпортні товари з Румунії, ТуречТОВ «Роднічок - 1» (основний вид діяльності чини, Польщі, Франції, Німеччини, В’єтнаму,
- інші будівельно-монтажні роботи), ТОВ Боснії і Герцеговини, Італії.
«Вудвенер» (виробництво фанери, дерев’яних
В районі органами державної реєстрації
плит i панелей, шпону), ТОВ «Лідер-Трейдинг» суб’єктів
підприємницької
діяльності
(виробництво рюкзаків, роздрібна торгівля зареєстровано 936 суб’єктів підприємницької
газетами та канцелярськими товарами в діяльності – юридичних осіб та 2882 фізичних
спеціалізованих магазинах), МПП «Ритм» (ви- осіб, які працюють без створення юридичної
робництво гумових і пластмасових виробів; особи.
іншої неметалевої мінеральної продукції), ПП
На спрощеній системі оподаткування на
«Котелево цегла» (основний вид діяльності обліку в районі перебувають 2280 суб’єктів
- виробництво цегли, черепиці та інших господарської діяльності, із них мають най№ 1/2019
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ману робочу силу 256 СГД. Платників І
групи на обліку рахується 688 СГД , ІІ групи –
1132 СГД і мають 477 найманих осіб, ІІІ групи
- 460 СГД і мають 315 найманих осіб.
У Новоселицькому районі торговельне обслуговування населення забезпечують 513
об’єктів роздрібної торгівлі, що на 19 об’єктів
більше, ніж станом на 01.01.2018 та 21 об’єкт
оптової торгівлі.
З них юридичним особам належать 64
об’єкти та приватним підприємцям – 449
об’єктів.
За
спеціалізацією
свою
діяльність
здійснюють 275 змішаних об’єктів роздрібної
торгівлі, 67 непродовольчих об’єктів роздрібної
торгівлі, 171 продовольчий об’єкт роздрібної
торгівлі.
За формами торгівлі: окремо розташованих
магазинів – 389; супермаркетів – 12; кіосків,
палаток тощо – 112.
На території району розміщено 26 АЗС,
функціонує 40 аптек.
Крім того, працює 1 ринок та 13 торговельних майданчиків. Загальна площа ринків та
торговельних майданчиків складає 33,7 тис.
м2, торгова площа ринків та торговельних
майданчиків складає 16,8 тис.м2, кількість
торгових місць – 735.
Споживачам надається більше 571 виду
побутових послуг. Найбільша кількість
підприємств займається наданням послуг з
ремонту автотранспортних засобів (71), перукарських послуг (60), пошиттям швейних
виробів (22) та ремонтом побутових машин та
приладів (16).
Найбільше побутових послуг надається
в м. Новоселиця, с. Бояни, с. Маршинці,
с.Топорівці.
У рамках реалізації політики децентралізації
постійно
збільшується
кількість
адміністративних послуг, які передаються від
прямого надання суб’єктами до надання послуг через Центр надання адміністративних
послуг.
Центр надання адміністративних послуг
підключено до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень та
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
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та фізичних осіб-підприємців.
На кожну адміністративну послугу затверджено інформаційну та технологічну картки,
які розміщено у місці здійснення прийому
суб’єктів звернень та на офіційному веб-сайті.
Роботу Центру надання адміністративних послуг забезпечують 3 адміністратори.
За 2018 рік Центром надано 6115 послуг.
Реєстраторами відділу з питань державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осібпідприємців управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної
адміністрації протягом 2018 року надані 1897
послуг, а саме:
Проведено державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Зареєстровано:
- юридичні особи – 11;
- фізичні особи-підприємці – 298.
Припинено:
- юридичні особи – 22;
- фізичні особи-підприємці – 257.
Проведено державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно.
Зареєстровано:
- заяви про державну реєстрацію права
власності – 853;
- заяви щодо іншого речового права – 14;
- заяви про надання інформації з ДРРПННМ
– 23;
- заяви щодо внесення змін до запису – 24;
- заяви щодо реєстрації обтяження – 10.
Вагомий вклад в соціально-економічний
розвиток району вносить сільськогосподарська
галузь, загальна площа земель в районі становить 73816 га.
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становить 73816 га.
У процесі реформування аграрного сектора власниками права на земельну частку (пай)
стали 27394 громадян, частина з них скористалась правом вільного виходу з колективних господарств і ведуть власне товарне виробництво, решта – віддали свої земельні
паї в оренду новим агроформуванням та
інвесторам і отримують відповідну плату за
землю згідно із укладеними договорами.
Основними
діючими
сільськогосподарськими
підприємствами
району укладено 9565 договорів на оренду
землі загальною площею 14885,71 га. Середня
земельна частка одного паю по району становить 0,72 га. Загальний розмір орендної плати згідно договорів оренди землі на 2018 рік
склав 20315,62 тис. грн., що становить 3 % від
загальної вартості орендованих земель, що
відповідає виконанню п. 5 ст. 288 Податкового Кодексу України.
Агроформуваннями району сплачено
орендну плату за землю на загальну суму
25165,7 тис. грн., виконання складає 123,9
відсотки в т.ч. зерном - на суму 5382,3 тис.
грн. та готівкою 14974,4 тис.грн., перераховано податку з доходів фізичних осіб в сумі
4437,37 тис. грн., військового збору – 371,6
тис. грн.
Завдяки інвестиціям сільгосппідприємств
та фермерів району в свою господарську
діяльність спостерігається тенденція до зростання виробництва сільськогосподарської
продукції.
Поряд з традиційною технологією обробки
землі господарства району перейшли на поверхневий обробіток ґрунту. В господарствах
району таким методом обробляється 13,4 тис.
га ріллі, також збільшено площу внесення
мінеральних добрив під сільськогосподарські
культури.
В районі налічується 2 паспортизовані
насіннєві господарства, які вирощують і
реалізовують насіння зернових і зернобобових культур, сої, що забезпечує потребу
господарств району в насінні озимих і ярих
сільськогосподарських культур.
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Крім того, для забезпечення господарств
саджанцями, в районі паспортизовані 2 господарства, які виробляють саджанці різних
плодових культур перспективних сортів.
Для зберігання плодово-ягідної продукції
в господарствах району на сьогоднішній
день налічуються 8 фруктосховищ загальної
ємністю 11900 тон, з них:
- 1 - звичайна атмосфера;
- 7- з регульованим газовим середовищем.
Також, в таких господарствах району як СФГ
«Бояни-Глиниця» та ФГ«Придністровське-2»
будуються ще 2 фруктосховища, загальної
ємністю 2100 тон для зберігання плодів.
Агроформуваннями району зернових колосових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу на зерно) в 2018 році зібрано
з площі 5783 га (або 101,6% від прогнозованої
площі збирання) з яких намолочено 23056 тон
зерна при середній урожайності 39,0 ц/га., що
складає 80,0 % від середньої врожайності зерна по області (48,7 ц/га - середня врожайність
зерна по області).
Технічні культури сільськогосподарськими
підприємствами зібрано на площі 6425 га, де
валовий збір складав 16573 тони при середній
врожайності 25,8 ц/га.
Сільськогосподарськими підприємствами
району зібрано всього овочів 234,4 тонн з
площі 8,1 га (або 100% від прогнозованої
площі збирання), при урожайності 289,5
ц/га., що складає 192,6 % від середньої
врожайності по області (150,3 ц/га - середня
врожайність по області).
Картоплі зібрано на площі 10,6 га (або
100% від прогнозованої площі збирання),
при урожайності 321,4 ц/га де вал складає
340 тонн., що складає 210,1 % від середньої
врожайності по області (153,0 ц/га - середня
врожайність по області).
Загальна площа плодово-ягідних насаджень в основних сільськогосподарських
підприємствах району складає 702 га, з них
яблуня – 569 га. Валовий збір яблук у 2018 році
склав 10779,0 тонн при середній урожайності
189,6 ц/га. що складає 90,3 % від середньої
врожайності плодів по області (209,9 ц/га 17
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- середня врожайність області).
Засіяно
озимих
культур
в
сільськогосподарських підприємствах району 4637,0 га. Своєчасно і якісно провели цю
роботу майже всі господарства району. Під
врожай наступного року посів озимих зернових культур було проведено на площі 4059
га, що складає 103,8% до минулого року (3912
га), в тому числі: озима пшениця посіяна площею – 3662 га, що складає 105,4% до минулого року (3476 га), озимий ячмінь площею
– 396 га, що складає 91% до минулого року
(435 га). Крім того, посів озимого ріпаку в
сільгосппідприємствах району проведено на
площі 579 га, або 152,8% до минулого року
(379 га).
Для оновлення матеріально-технічної бази
району в 2018 році сільськогосподарськими
підприємствами придбано всього 18 одиниць сільськогосподарської техніки на суму
8801,0 тис.грн., в тому числі вітчизняного виробництва - 13 одиниць на суму 2872,0 тис.
грн., з них: 6 одиниць сільськогосподарської
техніки на суму 1097,0 тис.грн. за програмами
державної підтримки та 5 одиниць іноземного
виробництва на суму 5929,0 тис. грн.
Однією з найважливіших галузей в розвитку сільського господарства району є тваринництво, однак протягом останніх років в
галузі відбувається скорочення поголів’я худоби.
Вирощено худоби та птиці в живій вазі за
2018 рік – 67071 цн, в т.ч. ВРХ – 2003 цн, свиней –38904 цн, птиці – 26100 цн., що більше
на 13012 цн або 124,1% в порівнянні з 2017
роком.
Реалізовано м’яса худоби та птиці за 2018
рік – 57843 цн, , в т.ч. ВРХ – 2129 цн, свиней
–30896 цн, птиці – 24762 цн., що більше на
8149 цн або 116,4% в порівнянні з 2017 роком.
Надоєно молока за 2018 рік – 25553 цн, що
більше на 478 цн або 101,9% до 2017 року. На
1 фуражну корову одержано 4638 кг молока,
що більше на 366 кг в порівнянні до 2017 року.
Станом
на
01.01.2019
року
в
сільгосппідприємствах району налічується
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1668 голів ВРХ, в т. ч корів – 634, свиней 33316, овець – 1761, птиці - 36381 голів. В
порівнянні з минулим роком зменшилося на 19 поголів’я корів, овець- на 199 голів,
збільшилося поголів’я ВРХ на 41 голову, свиней- на 6185 голів, птиці- на 4769 голів.
В 2018 році проведено поточний ремонт
ділянки автомобільної дороги Н-03 Чернівці
– Житомир до с.Динівці на загальну суму
61892,0 тис.грн.
За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведений поточний середній ремонт автомобільних
доріг місцевого значення а саме: О26127
«Маршинці-Форосна-Довжок-/Н-03/
на
двох ділянках на загальну суму 1907,4 тис.
грн., ділянка автодороги С260701 «БояниСлобода-/Строїнці-Перебиківці/ на суму
765,1 тис.грн., ділянка автодороги О26121/
Н-10/-Подвірне-Несвоя-Балківці-//Н-03/Хотин-КПП Мамалига/ на суму 51,2 тис.грн.
та ділянка автодороги С260709 Під’їзд до
с.Стальнівці на суму 2608,2 тис.грн.
Щодо ремонту доріг комунальної форми власності протягом поточного року за
рахунок власних та спонсорських коштів
органами місцевого самоврядування району, а саме: Новоселицькою та Магальською ОТГ, Тарасівецькою, Зеленогайською,
Котелівською, Припрутською, Жилівською,
Костичанською, Щербинецькою, Боянською
та Чорнівською сільськими радами проведені
ремонтні роботи на суму майже 9000,0 тис.
грн.
Філією
«Новоселицький
райавтодор» постійно проводяться роботи щодо:
профілювання
дорожнього
полотна;
профілювання узбіч; відновлення та розчищення водовідвідних каналів; проведення
вирубки порослі на узбіччях автомобільних
доріг; замінення і відреставрування дорожніх
знаків;оновлення
розмітки
пішохідних
переходів.
Філією «Новоселицький райавтодор» в
2018 році виконано робіт на загальну суму
12200,0 тис.грн.
3. Основні напрямки роботи.
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Особлива увага виконавчої влади направлена на впровадження пріоритетних напрямків
державної регіональної політики, зростання
добробуту і підвищення якості життя населення, покращення соціально-економічного
розвитку району.
Основні напрямки над якими зараз ведеться робота це реалізація проектів будівництва
та реконструкції закладів бюджетних установ освіти, охорони здоров’я та культури,
заходи по енергозбереженню, соціальноекономічного розвитку громад, розвитку
інфраструктури спорту та дозвілля, розвитку
дорожньої інфраструктури.
Реалізація таких проектів в подальшому
дає ключ до вирішення нагальних проблем,
активізує пошук нових фінансових можливостей а це в свою чергу сприяє активному розвитку Новоселиччини, відкриє перед
сільськими радами, громадами, установами,
підприємств можливості втілення намічених
планів та ідей.

5. Успіхи.
Візитною карткою району є садівництво
та вирощування свиней за новими
європейськими стандартами.
В районі понад 4,4 тис.га землі займають
фруктові сади, є сучасні фруктосховища з регульованим газовим середовищем.
Займаються вирощуванням свиней за новими технологіями сільськогосподарські
підприємства АПОП «Золотий колос», СТОВ
«Котелеве», СТОВ «Колосок-2» та СТОВ «Тарасовецька птахофабрика».
Найбільшими
переробними
підприємствами району є ДП «М’ясо Буковини», СТОВ «Свіженька» та підприємство
з іноземними інвестиціями ТОВ ТПК «Грін
Рей».
Також в районі розвивається видобувна промисловість. Одним із найбільших
підприємств видобувної промисловості є
ТОВ «Мамалигівський гіпсовий завод». Дане
підприємство щорічно збільшує обсяги експорту продукції за кордон

Особлива увага приділяється залученню інвестицій в економіку району, одним із
напрямків є участь у проектах Європейського
Союзу
та
проектах
транскордонного
співробітництва.
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Прикладом цього є участь району в проектах територіального співробітництва країн
Східного Партнерства «Україна та Республіка
Молдова», в рамках якого реалізуються два
проекти.
Продовжується участь в спільному проекті
Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй
«Сталий розвиток сільських територій
Чернівецької та Одеської областей» в напрямку заходів по енергозбереженню в бюджетних установах району.
В рамках спільної операційної програми
«Румунія-Україна 2014-2020 роки» подано 6
проектів для участі в конкурсному відборі.
В районі впроваджуються альтернативні
джерела електричної енергії, а саме енергії
сонця. Передбачено будівництво понад 40
фотовольтаїчних електростанцій загальною
потужністю зверх 150 МВт.
В районі створено 1 міська об’єднана
територіальна громада та 2 сільські об’єднані
територіальні громади, а саме:
1.
Новоселицька
міська
об’єднана
територіальна громада з адміністративним
центром в місті Новоселиця до її складу
ввійшли м.Новоселиця, села Маршинці, Слобода, Строїнці, Рокитне та Рингач, у 2018 році
до складу громади приєдналися: села Котелеве та Зелений Гай;
Діяльність
Новоселицької
міської
об’єднаної територіальної громади в 2018
році була зосереджена на реалізацію наступних проектів:
•Реалізовані Проекти у 2018 році за рахунок інфраструктурної субвенції:
- Капітальний ремонт покрівлі шкільного
підрозділу Маршинецького НВК;
- даху корпусу с впровадженням
енергозберігаючих заходів в Новоселицькому ліцеї;
- Капітальний ремонт харчоблоку з
допоміжними приміщеннями з впровадженням енергозберігаючих заходів в
Новоселицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3;
- Капітальний ремонт приміщення з встановленням глядацьких трибун на стадіоні в
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с.Строїнці;
- Капітальний ремонт відновлення покриття ділянки автомобільної дороги О 261329
Строїнці-Перебиківці підїзд до с.Рингач.
Збудовано багатофункціональний спортивний майданчик Новоселицької ЗОШ
№3 за рахунок коштів державного бюджету, виділених на розвиток територій (50%)
та співфінансування із бюджету міської ради
(50%).
Збудовано футбольний майданчик із
штучним покриттям та огорожу стадіону у с.
Маршинці за рахунок коштів сільського бюджету.
У місті Новоселиця відбулося відкриття
поліцейської станції, яка розташована у
приміщенні Новоселицької міської ради.
Окрім дільничного офіцера, тут працюють
інспектори ювенальної превенції та чергує
група швидкого реагування патрульної
поліції.
Відкрито сервісний центр МВС у місті Новоселиця.
За кошти місцевого бюджету було придбано трактори: МТЗ та Т 170, самоскид , бульдозер, та автогідропідйомник, мінітракторгазонокосарку,
міні-трактор
Файтер,
електрогенератор, зварювальні апарати, мотопомпу, насосне обладнання та інше.
Реалізовано проект «Енергоефективний дитячий садок у м.Новоселиця» донор
- Представництво ЄС в Україні. Конкурс
- «Підтримка енергоефективних заходів в
малих містах України». Встановлено обладнання автономної котельні, покращено термоізоляцію корпусів дитячого садка,
утеплено фасадні стіни та відремонтовано
дах старого корпусу, відремонтовано
вентиляційні канали.
Реалізовано проект «Енергозберігаючі заходи у ЗОШ №3 м.Новоселиця.
В рамках реалізації проекту замінено
88 дерев’яних вікон та 1 двері на
металопластикові.
Новоселицькою ОТГ спільно з державним
фондом регіонального розвитку реалізується
проект Реконструкція існуючої нежитлової
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будівлі (кінотеатру) з прибудовою під
спортивний комплекс по вул. Центральній,
92 в м. Новоселиця Новоселицького району
Чернівецької області. Вартість проекту складає
9645,0 тис.грн.
2. Магальська об’єднана територіальна громада з адміністративним центром в селі Магала, до її складу ввійшли села Магальської
сільської ради та село Рідківці.
На території Магальської об’єднаної
територіальної громади проведено реалізацію
наступних інфраструктурних об’єктів:
- будівництво нової школи в с.Рідківці
(будівництво продовжується);

6. Привабливість.
Інформація
про
економічний
та
інвестиційний потенціал Новоселицького району розміщена на Веб-сайті Новоселицької
РДА. Розроблена «Дорожня карта інвестора» в
якій вказується етапи проходження інвестором
всіх дозвільно-погоджувальних процедур від
реєстрації СПД до набуття права користування об’єктом.
Постійно оновлюється перелік вільних земельних ділянок, виробничих приміщень,
бізнес-пропозицій, які у вільному доступі
публікуються на сайті райдержадміністрації
та в інвестиційному паспорті Новоселицького
району.
Важливим у галузі промисловості є
досвід створення підприємств з іноземними
інвестиціями, найбільшими є: ПП «Югро» з
нідерландським капіталом (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур), ПП «ДС» з турецьким капіталом (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю), ТзОВ «Сільськогосподарська компанія
«Сад Буковини» з інвестиціями з США та Гонконгу (вирощування зернових культур (крім
рису), бобових культур і насіння олійних куль№ 1/2019
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тур), ПП «Газмар» з італійським капіталом (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним
паливом і подібними продуктами).
В районі існує розвинена транспортна,
соціальна та ринкова інфраструктура. За
останні роки район посідає лідируючі позиції
відповідно до оцінки соціально-економічного
розвитку районів області. Новоселиччина цікава аграрним сектором, переробною
промисловістю, є можливість розвинути зелену енергетику та енергоефективність.
Проте, варто зазначити, що для формування позитивного інвестиційного клімату в
країні необхідно насамперед здійснити заходи та зміни в законодавстві щодо дерегуляції
створення бізнесу (в тому числі і з іноземними
інвестиціями) та сфері оподаткування, щоб
інвестор був упевнений, що протягом кількох
років нічого не буде змінюватися.
Для любителів активного відпочинку туристична привабливість району включає низку
природних об’єктів. До природно-заповідного
фонду де розміщується популяція мігруючих
водно-болотних птахів входять наступні
об’єкти:
- орнітологічний заказник загальнодержавного значення в с.Драниця, де на площі 86
гектарів озерного плеса і болотних заростей
охороняються гніздування рудої, сірої, білої
великої та малої чапель, а також ряду водоплавних і болотних птахів. Також на території
цього села знаходиться Припрутська Заплава
(заказник місцевого значення) - Мало змінений
біогеоценоз в прибережній зоні р.Прут з
різноманітним складом деревних, чагарникових та цінних лікарських рослин.
- в с.Чорнівка є парк, заснований ще у 1848
році. Тут на 4-гектарній площі ростуть біля 45
видів дерев і кущів. В його складі 15 екзотів, зокрема кипариси віком понад 100 років. Бажаючих відпочити приваблює Чорнівське озеро, де
є туристична база.
- на території села Топорівці знаходиться ліс,
який являється чудовим місцем відпочинку. В
лісі є мальовниче озеро.
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ЮРІЙ МАНАСТИРСЬКИЙ ,

завідувач сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької обласної державної адміністрації;

ГОЛОВНІ МОМЕНТИ ПРОЕКТУ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА
2019-2021 РОКИ

Засади
загальної
відомчої
політики щодо запобігання та протидії
корупції,
заходи
з
їх
реалізації
Політика
обласної
державної
адміністрації щодо запобігання і протидії
корупції
ґрунтується
на
принципах:
•		 верховенства
права;
•		
доброчесності на публічній службі;
•		 формування
негативного
ставлення
до
корупції;
•		 невідворотності
покарання за корупційні правопорушення;
•		 ефективності
та
законності
використання
бюджетних
коштів;
•		 п р о з о р о с т і
та
відкритості
діяльності;
•		 залучення
громадськості
до здійснення антикорупційних заходів.
В
основу
розроблення
Програми
покладено
також
принципи:
•
відповідність
антикорупційних
заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції
та іншим нормативним правовим актам;
•
удосконалення
внутрішньої
організаційної
системи
запобігання
і
протидії
корупції;
•
участь
працівників
у
формуванні
та
реалізації
антикорупційних стандартів і процедур;
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•
відповідальність
та
невідворотність
покарання
для
працівників
незалежно від займаної посади та інших умов
у разі вчинення ними корупційних та
пов’язаних з корупцією правопорушень;
•
регулярний моніторинг ефективності
впроваджених
антикорупційних
заходів.
Засади загальної відомчої політики щодо
запобігання та протидії корупції у сфері діяльності
Чернівецької обласної державної адміністрації
ґрунтуються на необхідності виявлення:
- групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами
та їх впливу на результати діяльності органу влади;
- ознак неефективних управлінських
рішень
з
подальшим
здійсненням
оцінки
корупційних
ризиків;
- причинно-наслідкових зв’язків, які можуть
свідчити про наявність корупційної складової,
що сприяла допущенню виявлених порушень;
- типів порушень і недоліків.
Для реалізації вищезазначеного необхідно:
- покращити роботу щодо забезпечення
ефективних
механізмів
запобігання
корупції
та
конфлікту
інтересів;
- виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб;
- забезпечення
своєчасного усунення
умов та причин виникнення цих ризиків,
- запобігання порушенням етичних стандартів
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поведінки та організації контролю за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та
неупередженості, компетентності та ефективності,
належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про
структурні підрозділи, посадовими інструкціями,
та відповідності прийнятих рішень вимогам
законів та інших нормативно-правових актів
Заходами з реалізації загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції у сфері
діяльності обласної державної адміністрації є:
•
проведення
серед
посадових
осіб
обласної
державної
адміністрації
організаційної та роз’яснювальної роботи із
запобігання, виявлення і протидії корупції;
•
вжиття заходів щодо виявлення конфлікту
інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних
правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб обласної державної адміністрації;
•
опрацювання сектором
з питань
запобігання та виявлення корупції апарату обласної
державної адміністрації проектів нормативноправових та організаційно-розпорядчих актів
обласної державної адміністрації щодо наявності
корупційних ризиків та відповідності законодавству;
Корупційні
ризики
у
діяльності
обласної
державної
адміністрації
•
Корупційний ризик - ймовірність того,
що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з
корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань
•
Чинники корупційного ризику - умови та
причини, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або
місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
•
Ідентифікація
корупційних
ризиків
- визначення чинників корупційного ризику
у
діяльності/бездіяльності
посадових
осіб
органу
влади,
що
можуть
сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
•
Управління
персоналом
•
Організація
роботи
щодо
запобігання
та
виявлення
корупції
•
Юридична
робота
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• Робота з вхідною кореспонденцією
• Сфера капітального будівництва та дорожнього господарства
• Сфера зберігання, доступу і захисту
архівних документів
• Сфера публічних закупівель
• Сфера управління фінансовими та
матеріальними ресурсами
• Сфера житлово-комунального господарства
• Сфера розвитку інфраструктури
• Сфера культури
• Сфера управління фізичною культурою та
спортом
• Сфера земельних відносин
• Сфера освіти і науки
• Сфера екології та природних ресурсів

Вплив сторонніх осіб на відповідальних осіб
управління капітального будівництва обласної
державної адміністрації щодо перевірки
документів про прийняття обсягів виконаних робіт та витрат, понесених підрядними
організаціями під час будівництва
• Сфера зберігання, доступу і захисту
архівних документів
•
Недоброчесність посадових осіб під час
проведення прийому громадян з питань отри23

Дозвілля
отримання
архівних
довідок
•
Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при
здійсненні допорогових публічних закупівель
Сфера
управління
фінансовими
та
матеріальними
ресурсами

земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій працівникам
•
Недоброчесність
членів обласної
комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин під час розгляду питань
погодження/не погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
•
Недоброчесність
членів обласної
комісії з питань реалізації обласною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин під час розгляду питань
погодження/не погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(передача у власність, надання у постійне користування, оренду), надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
№ 1/2019

buk-visnyk.cv.ua

24
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ВІТАЛІЙ ШПАК,

начальник Головного
управначальник
Головного
управління ДФС у Чернівецькій
області

СУМЛІННИМ ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ
БУКОВИНСЬКІ ФІСКАЛИ СТВОРЮЮТЬ
КОМФОРТНИЙ КЛІМАТ
Діяти виважено, відповідально, професійно і прозоро – принципова позиція фіскалів області –
наголошує в інтерв’ю начальник Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак.
- Віталію Петровичу! Чи зуміло у 2018 році
фіскальне відомство краю абсолютно виконати
покладені на нього функції та стабільно забезпечувати наповнення бюджету?
З огляду на ті глобальні завдання, що
фігурують перед Головним управлінням ДФС
у Чернівецькій області - то і працювати і вдосконалюватися треба постійно. Для мене актуально - де були недопрацювання і чи вжито
всіх заходів для їх вирішення. Але разом з тим
управління досягло стабільності щомісячних
бюджетних надходжень – і це дуже важливий
чинник. У 2018 році органами ДФС області своє
головне завдання, щодо забезпечення надходжень до бюджетів виконано в повному обсязі.
До Зведеного бюджету спрямовано майже 4,4
мільярда гривень податкових платежів. Сума
надходжень перевищує показники 2017 року на
739,3 млн. грн.
Індикативний показник ДФС України виконано на 103,0 відсотки, або додатково надійшло
127,2 млн. грн. Зокрема, лише у грудні до
бюджетів усіх рівнів зібрано понад 443,7 млн.
грн. платежів.
У 2018 році до Державного бюджету надійшло
№ 1/2019 buk-visnyk.cv.ua

понад 1,7 млрд. грн., що на 280,3 млн. грн. більше
ніж за відповідний період 2017 року. За даними
аналізу впродовж року основними джерелами
наповнення державної казни були: податок на
додану вартість, якого сплачено 669,7 млн. грн.,
податок на доходи фізичних осіб – 598,0 млн.
грн., податок на прибуток – 166,6 млн. грн. та
військовий збір – понад 189,2 млн. грн.
Дохідну частину місцевих бюджетів торік поповнено майже на 2,7 млрд. грн. Приріст надходжень до 2017 року склав понад 459,0 млн.
грн.
Найбільша питома вага у надходженнях до
місцевих бюджетів припадає на податок на
доходи фізичних осіб, якого сплачено майже
1725,6 млн. грн. У порівнянні з 2017 роком ця
сума збільшилася 361,4 млн. грн.
Щодо сплати інших податків до місцевих
бюджетів – відмічається позитивна динаміка до
фактичних надходжень 2017 року, до прикладу:
єдиний податок - майже 395,1 млн. грн., (+67,6
млн. грн.), надходження плати за землю – 295,4
млн. грн., (+7,0 млн. грн.).
Також, бізнесмени та громадяни краю сплатили майже 2,8 млрд. грн. єдиного соціального
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внеску на загальнообов’язкове соціальне Чернівецькій області зареєстровано 63455
страхування, це на 602,3 млн. грн. перевище- платників, серед яких 16818 юридичних
но показник сплати 2017 року.
осіб, 46115 фізичних осіб – підприємців і
522 - займаються незалежною професійною
діяльністю.
Впродовж 2018 року кількість новостворених перевищила кількість припинених:
відповідно зареєстровано 8906, а виключено
з реєстру 7874.
На спрощеній системі оподаткування свою
діяльність здійснює 31615 платників:
1 група – 7841; 2 група - 13923; 3 група –
6471 фізичні і 2682 юридичні; 4 група – 698.
Щодо реорганізаційних процесів - на
сьогодні районні інспекції виконують лише
сервісні функції і відповідно зосереджені на
їх кардинальному вдосконаленні. При ГУ в
регіоні працює 13 центрів обслуговування
платників податків. Торік громадяни отримали понад 117 тисяч адмінпослуг «від фіскальної
служби». Більшість адміністративних послуг,
які належать до компетенції органів ДФС,
безкоштовні та переведені в онлайн. Також,
усі платники мають можливість використовувати низку електронних сервісів – це зменшує
кількість контактів фахівців служби з платниками та економить час як фіскалам так і громадянам.
- Чи були результативними заходи спрямовані
на «легалізацію найманих працівників та
детінізації заробітної плати які проводилися
починаючи з вересня 2018 року на виконання вимог Постанови Уряду? Чи актуальні ці питання цього року?
Єдиний шлях спинити «тіньовиків» - це
рішучі та спільні дії контролюючих органів.
І саме тому фахівці відомства безперестанку
проводять заходи направлені на офіційне працевлаштуванню працівників та припинення
виплати заробітної плати у «конверті».
Переконаний, що у 2019 році ми вийдемо
на новий рівень. Випадки тіньової зайнятості
- Наскільки активна бізнес - спільнота в та виплати зарплати в конвертах мають стати
області, суб’єкти господарювання більше поодинокі.
Щодо результатів, то область активно
реєструють чи припиняють діяльність? Чи не
вплинула реорганізація районних інспекцій на включилася в інформаційно - роз’яснювальну
кампанію з легалізації і детінізації. Ми провеякість обслуговування платників?
Загалом на початок січня 2019 року у ли масштабну роботу - зустрічі та співбесіди
№ 1/2019
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із керівниками підприємств і приватними підприємцями, роз’яснювальні семінари
та тренінги. Здійснювали спільні рейди з
Пенсійним фондом, Національною поліцією,
Держслужбою з питань праці під час яких виявляла роботодавців, у яких співробітники
працювали без офіційного оформлення або
отримували зарплати в конвертах.
Слід зазначити, що контрольно перевірочні заходи та обстеження тривають
і цього року. Насамперед фіскали проводять
ґрунтовний аналіз щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску платниками у всіх сферах господарської діяльності в
регіоні і відразу бачать який рівень заробітної
плати і скільки найманих працівників. І
відповідно за наявності підстав згідно норм
ПКУ будуть перевіряти.
Під постійним наглядом найбільш ризикові
сфер послуг: будівельний бізнес; ресторанний бізнес; роздрібна торгівля, зокрема, електронною та побутовою технікою,
продаж лікарських засобів; готелі; СТО.
Теж, сільськогосподарські підприємства
– які однією людиною обробляють сотні
гектарів землі чи садів. Ознаки ризику: за
поданою звітною інформацією суб’єкт має
оформлені трудові відносини з одним найманим працівником або наймані працівники
взагалі відсутні. При цьому проводить
підприємницьку діяльність на декількох
об’єктах та декларує значну суму доходів.
У 2018 році завдяки заходам протидії в
області легалізовано 15,9 тисяч «тіньових»
працівників. Також понад 7 тисяч осіб
зареєструвалися як підприємці самостійно.
Щоб громадяни володіли інформацією
про правила нарахування заробітної плати фіскали відомства у лютому 2019 року
підготували брошуру в якій акцентували увагу на заробітній платі: розмір, ставки податків
та особливості нарахування у 2019 році. Зокрема, в брошурі зазначено, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2019 року складає – до
4173 гривень, у погодинному розмірі – 25,13
гривень.
Електронна
версія
розміщена
на
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офіційному порталі «Територіальна органи
ДФС у Чернівецькій області» у рубриці «Брошури та листівки» за посиланням:http://cv.sfs.
gov.ua/listivki-ta-broshuri/368113.html
- На думку аналітиків майнові податки мають забезпечувати розвиток місцевих громад. Що роблять у фіскальному відомстві щоб
збільшити надходження плати за землю та
податку на нерухомість ?
Для забезпечення поточних та перспективних задач розвитку територіальних громад
йде спільний пошук (фіскальна служба й представники органів місцевого самоврядування)
шляхів зростання обсягу місцевих податків
і зборів. Дії направлені не на підвищення
ставок податків, а на кількісне збільшення
зареєстрованих платників податків та розширення бази оподаткування.
До прикладу, збільшення суми надходжень майновий податків, таких як плата за
землю, податку на нерухомість - це повнота та правильність обліку майна та землі, що
у більшості залежить від взаємодії з органами місцевого самоврядування, органами
виконавчої влади та землевпорядними органами.
Задля правильного нарахування майнових
податків у фіскальному відомстві краю вже з
перших днів нового року розпочали опрацьовувати зміни відомостей про платників податку та про пільговиків.
Також фіскали, звертають увагу буковинців,
що вони мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за
місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості, в тому числі
їх часток, що перебувають у власності платника податку; розміру загальної площі об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої
суми податку.
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дати декларацію про майновий стан і доходи.

Які основні напрямки роботи відомства у
2019 році мають сприяти збільшенню надходжень податків до бюджетів!
Серед ключових аспектів, на яких зосереджено роботу фахівців відомства – це залучення до оподаткування коштів, які перебувають у
сфері тіньової економіки.
Ми повністю відмовилися від принципу охоплення перевірками всіх категорій
платників податків, активно впроваджуючи ризикоорієнтовану систему, що дає змогу
сконцентрувати увагу фахівців на діяльності
суб’єктів господарювання, які мають ризики
щодо несплати податків.
Як показує практика, більшість протизаконних дій у сфері оподаткування здійснюється із
застосуванням ретельно розроблених схем, за
якими з першого погляду важко розгледіти злочинний намір. Й нерідко необхідна ґрунтовна
копітка аналітична робота, застосування
цілого комплексу оперативно-розшукових
заходів та слідчих дій, щоб виявити та документально довести справжню сутність таких
діянь, їх злочинну спрямованість і винних осіб.
Друге - не залишати поза увагою незаконний обіг готівкових операцій та підакцизних
товарів. Всі категорії бізнесменів, які у
відповідності до Закону мають використовувати РРО ( продаж побутової техніки,
лікеро - горілчаних виробів та тютюнових,
медикаментів) будуть під пильною увагою .
Третє – забезпечення якісного проведення
деклараційної кампанії - 2019. Усі буковинці які
отримували впродовж 2018 року доходи, що не
оподатковувалися при виплаті зобов’язані по№ 1/2019
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Четверте – застосування усіх заходів впливу
визначених нормами ПКУ щодо погашення
податкового боргу.
- Щиро дякую Вам за розмову. І наостанок чи будуть перевіряти бізнес цього року. Кому з
платників очікувати перевірки?
Одним із нововведень Податкового кодексу України в системі планування податкових
перевірок є оприлюднення плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік на офіційному веб-сайті центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня
року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.
До цього плану-графіку відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати
податків.
На офіційному веб-порталі ДФС планграфік документальних планових перевірок
на 2019 рік оприлюднено і його можна переглянути за посиланням: http://sfs.gov.ua/mediatsentr/novini/362354.html
Щодо проведення позапланових та фактичних перевірок то підстави для їх проведення
визначено відповідно статтями 78 та 80 ПКУ і
ми неухильно дотримуємося цих вимог.
Дякую за відвертість, успіхів!
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ЮРІЙ МІНТЕНКО,

начальник управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного
територіального
управління
юстиції у Чернівецькій області

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ – ПРАВО
ОБИРАТИ І БУТИ ОБРАНИМ.
ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Пане Юрію, президентська виборча
кампанія, що це таке?
Чинним законодавством України, а
точніше Законом України «Про вибори Президента України» визначено поняття «Виборчий процес», тобто здійснення суб’єктами
(виборець, виборча комісія, кандидат на
пост Президента України, партія, яка висунула кандидата на пост Президента України,
офіційний спостерігач від партії) виборчих
процедур, передбачених цим Законом.
Розпочався виборчий процес 31 грудня
2018 року і завершиться через 15 днів після
дня офіційного оголошення Центральною
виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією
подання Центральної виборчої комісії до
Верховної Ради України щодо призначення
повторних виборів Президента України. День
виборів – 31 березня 2019 року.
Хто має право балотуватися в Президенти
України?
Конституція України визначає, що Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти
років, має право голосу, проживає в Україні
протягом десяти останніх перед днем виборів
років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути
Президентом України більше ніж два строки
№ 1/2019
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підряд.
Хто має право голосувати?
Право голосу на виборах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких

визнано судом недієздатними.
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Який
порядок
проведення
виборів
визначається Законом України «Про вибори
Президента України»?
Вказаний Закон закріплює такі етапи виборчого процесу:
1) висування та реєстрація кандидатів на
пост Президента України;
2) утворення окружних та дільничних виборчих комісій;
3) проведення передвиборної агітації;
4) утворення спеціальних виборчих
дільниць, що існують на тимчасовій основі;
5) складання списків виборців, їх перевірка
та уточнення;
6) голосування у день виборів Президента
України;
7) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування і результатів виборів
Президента України та їх офіційне оголошення;
8) припинення повноважень окружних та
дільничних виборчих комісій.
У разі необхідності виборчий процес може
включати також такі етапи:
1) повторне голосування;
2) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків повторного голосування і
результатів виборів Президента України та їх
офіційне оголошення.
Про все по-порядку.
Вибори Президента України проводяться
по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе
всю територію України та закордонний виборчий округ.
Висування кандидатів на пост Президента
України партіями та самовисування розпочалося з першого дня виборчого процесу.
Кандидат на пост Президента України може
бути висунутим та зареєстрованим тільки від
однієї партії.
Висунення кандидата на пост Президента
України партією здійснюється на з’їзді (зборах,
конференції) відповідно до статуту цієї партії.
Громадянин України, який може бути обраним Президентом України, особисто подає
до Центральної виборчої комісії засвідчену в
установленому законом порядку заяву про са№ 1/2019
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мовисунення кандидатом на пост Президента
України.
Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України,
або кандидатом на пост Президента України
у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після
початку виборчого процесу та до подання
документів Центральній виборчій комісії для
реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.
Грошова застава повертається суб’єкту її внесення (партії чи кандидату на пост Президента
України) у разі, якщо відповідного кандидата
визнано обраним Президентом України або
включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В інших випадках грошова
застава не повертається і перераховується до
Державного бюджету України.
Перелік кандидатів на пост Президента
України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначенням прізвища, імені,
по батькові, року народження, освіти, місця
постійного проживання, основного місця роботи (заняття), посади, партійності, суб’єкта висування у п’ятиденний строк після закінчення
реєстрації кандидатів оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах «Голос
України» та «Урядовий кур’єр» та розміщується
на офіційному веб-сайті Центральної виборчої
комісії.
Для підготовки, організації і проведення
голосування та підрахунку голосів виборців
використовуються звичайні, спеціальні та
закордонні виборчі дільниці, утворені на
постійній основі.
Передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24
годині останньої п’ятниці перед днем виборів.
Передвиборна агітація може проводитися у
таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших
зустрічей з виборцями;
2)
проведення
мітингів,
походів,
демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних дебатів, дискусій,
30
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«круглих столів», прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та
політичної діяльності партій - суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності
кандидатів на пост Президента України;
4) оприлюднення в друкованих та
аудіовізуальних (електронних) засобах масової
інформації політичної реклами, виступів,
інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та
відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
5) розповсюдження виборчих листівок,
плакатів та інших друкованих агітаційних
матеріалів чи друкованих видань, в яких
розміщено матеріали передвиборної агітації;
6) розміщення друкованих агітаційних
матеріалів чи політичної реклами на носіях
зовнішньої реклами;
7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки
партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост Президента України, а також
оприлюднення інформації про таку підтримку;
8) публічні заклики голосувати за або не
голосувати за кандидата на пост Президента
України або публічні оцінки діяльності кандидата на пост Президента України;
9) встановлення агітаційних наметів;
10) в інших формах, що не суперечать
Конституції України та законам України.
Громадяни України мають право вільно і
всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на пост Президента України,
політичні, ділові та особисті якості кандидатів,
вести агітацію за або проти кандидатів.
До попереднього списку виборців на
виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день
виборів виповниться вісімнадцять років і які
мають право голосу, та виборча адреса яких
відповідно до відомостей Державного реєстру
виборців відноситься до цієї виборчої дільниці.
Виборець може бути включений до списку
виборців тільки на одній виборчій дільниці.
У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена),
по батькові (за наявності) виборця, дата на№ 1/2019
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родження, виборча адреса виборця, яка
визначається відповідно до Закону України
«Про Державний реєстр виборців». Список має
наскрізну нумерацію виборців та нумерацію
аркушів. Виборці включаються до списку так,
щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
У попередньому списку виборців напроти
прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна
відмітка у графі «Примітки».
При включенні виборця, якому тимчасово
змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі «Примітки» навпроти його прізвища зазначаються номер
посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну
місця голосування, дату його видачі та найменування органу ведення Державного реєстру
виборців, який його видав.
Дільнична виборча комісія звичайної
виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців
надає його для загального ознайомлення у
приміщенні дільничної виборчої комісії.
Дільнична виборча комісія звичайної
виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів
до дня виборів надсилає або доставляє в
інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, яким повідомляє
про включення його до попереднього списку
виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і
місце голосування. Виборцям, стосовно яких
у списку виборців є відмітка про постійну
нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана
можливість проголосувати за місцем перебування.
Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні
відповідної дільничної виборчої комісії та
перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідної дільничної виборчої
комісії або безпосередньо до органу веден31
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ня Державного реєстру виборців чи суду за
місцезнаходженням виборчої дільниці щодо
допущених при складанні попереднього
списку виборців неправильностей, у тому
числі невключення, неправильного включення
або виключення із списку виборців його
або інших осіб, а також щодо наявності
або відсутності відміток про постійну
нездатність виборця самостійно пересуватися.
Кожен виборець має право на тимчасову зміну
місця голосування без зміни виборчої адреси.
У разі якщо виборець прибув до стаціонарного
закладу охорони здоров’я пізніш як за десять
днів до дня голосування, однак раніше ніж
за три дні до дня голосування, відповідна
дільнична виборча комісія уточнює список
виборців, включаючи виборця до списку
виборців на підставі відомостей, поданих
невідкладно
керівником
відповідного
закладу, підпис якого засвідчується печаткою
відповідного закладу. Особа, включена до
списку виборців на спеціальній виборчій
дільниці,
утвореній
у
стаціонарному
закладі охорони здоров’я, невідкладно
повідомляється письмово про таке включення.
До попереднього списку виборців на
закордонній виборчій дільниці включаються
громадяни України, яким виповнилося
або на день голосування виповниться
вісімнадцять років, які мають право
голосу на виборах та виборча адреса
яких знаходиться за межами України.
Виборець
може
перебувати
у
приміщенні для голосування протягом
часу,
необхідного
для
голосування.
Виборчі бюлетені заповнюються виборцем
особисто в кабіні (кімнаті) для таємного
голосування. Під час заповнення виборчих
бюлетенів забороняється присутність інших
осіб, здійснення фото- та відеофіксації у
будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок
фізичних вад не може самостійно заповнити
виборчий бюлетень, має право з відома
голови або іншого члена дільничної виборчої
комісії скористатися допомогою іншого
виборця, крім членів виборчої комісії,
кандидатів на пост Президента України,
їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
№ 1/2019
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Виборець не має права передавати свій
виборчий
бюлетень
іншим
особам.
Отримання виборчого бюлетеня від інших
осіб (крім уповноваженого члена виборчої
комісії, який видає бюлетені), заохочення
або змушування шляхом підкупу, погроз
або іншим способом виборців до передачі
бюлетеня іншим особам забороняється.
У виборчому бюлетені для голосування
виборець
робить
позначку
«плюс»
(«+») або іншу, що засвідчує його
волевиявлення,
у
квадраті
напроти
прізвища кандидата на пост Президента
України, за якого він голосує. Виборець
може голосувати лише за одного кандидата.
Виборець опускає заповнений виборчий
бюлетень у виборчу скриньку, забезпечуючи
при цьому таємницю голосування. Виборець,
який не може внаслідок фізичних вад самостійно
опустити їх до виборчої скриньки, має право
з відома голови або іншого члена дільничної
виборчої комісії доручити зробити це іншій
особі у своїй присутності, крім членів виборчої
комісії, кандидатів на пост Президента України,
їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
У разі пошкодження виборчої скриньки під час
голосування виборча скринька опечатується
головою і не менш як трьома членами
виборчої комісії, які є представниками різних
кандидатів на пост Президента України, у
спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих
бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається
в приміщенні для голосування в полі зору
членів комісії та інших осіб, присутніх на
виборчій дільниці під час голосування, і не
використовується до закінчення голосування.
У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень,
допустив помилку, він має право невідкладно
звернутися з письмовою заявою до члена
виборчої комісії, який видав йому виборчий
бюлетень, з проханням видати йому інший
виборчий бюлетень. Член виборчої комісії
видає інший виборчий бюлетень у порядку,
встановленому частиною першою цієї статті,
тільки в обмін на зіпсований, про що робить
відповідну позначку в списку виборців напроти
прізвища виборця і розписується. Зіпсований
виборчий бюлетень негайно погашається як
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невикористаний, про що складається акт.
Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується
як невикористаний і запаковується разом
із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість
невірно
заповненого
не
допускається.
За 5 хвилин до 20 години голова дільничної
виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20
годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до
дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього
права виборців один із членів комісії о 20 годині
за дорученням голови дільничної виборчої
комісії підходить до входу в приміщення для
голосування та запрошує всіх виборців, які
ще не проголосували, зайти у приміщення для
голосування та зачиняє двері. Після виходу з
приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та
особи, які згідно із цим Законом мають право
бути присутніми на засіданні виборчої комісії.
На виборчій дільниці, утвореній на судні, що
перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції
України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу,
якщо в голосуванні взяли участь усі виборці,
включені до списку виборців. Підрахунок
голосів на таких дільницях проводиться одразу
після оголошення про закінчення голосування.
Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин, дільнична виборча комісія передає до
окружної виборчої комісії попередні відомості
про кількість виборців, внесених до списку
виборців на виборчій дільниці на момент
закінчення голосування, та кількість виборців,
які отримали виборчі бюлетені на виборчій
дільниці на момент закінчення голосування.
Дільнична виборча комісія закордонної
виборчої
дільниці
невідкладно
після
закінчення
голосування
надсилає
технічними
засобами
зв’язку
до
Центральної виборчої комісії відомості.
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Чи
можуть
голосувати
Українці,
якщо
перебувають
закордоном?
Так. На закордонних виборчих дільницях в
посольствах та консульських установах України.
Коли
проводяться
повторні
вибори Президента України згідно Закону?
Повторні
вибори
Президента України проводяться у випадках:
якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше
двох кандидатів на пост Президента
України і жодного з них не було обрано;
у разі коли після закінчення строку
реєстрації кандидатів на пост Президента
України не зареєстровано жодного кандидата;
якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури;
у
разі
коли
вибори
Президента
України визнані такими, що не відбулися;
якщо особа після її обрання не набула
мандата у порядку та у строк, встановлені
Конституцією України та цим Законом.
Найважливіший етап виборчого процесу?
Всі
важливі.
На
мою
думку,
особливим
є
день
голосування.
Коли
новообраний
Президент
України
вступає
на
пост?
Новообраний Президент України вступає
на пост не пізніш як через тридцять днів після
офіційного оголошення результатів виборів.
Новообраний Президент України набуває
повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Після складення присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові
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Що забороняється під час виборів Президента України?
Наприклад, забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних
паперів, кредитів, лотерей.
Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових
умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не
голосувати за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені,
вважається підкупом виборців і тягне за собою
кримінальну відповідальність.
У рамках реалізації загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я маю право» стартувала кампанія «Я маю право голосу». Фахівці юстиції разом із представниками правозахисних громадських організацій
зустрічаються з громадянами, надають
консультації, роз’яснюють виборче законодавство. Все це для того, щоб звернути увагу громадян на те, що реалізувати своє право голосу
– надзвичайно важливо і відповідально водночас, адже таким чином обираємо майбутнє для
себе і своїх дітей.
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ПАВЛО ПЕТРЕНКО,
Міністр юстиції України

ЯК ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ІЗ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ ВИБОРЧЕ ПРАВО?
Доброго дня! Я - переселенець з нині окупованої
території у Луганській області, хочу взяти
участь у виборах Президента України, які
відбудуться в неділю. Поясніть будь-ласка, чи
маю я право брати участь у голосуванні і що для
цього потрібно?
Микола Саєнко
Перш за все, хочу наголосити, що
невід’ємним правом громадянина України є
право вільно обирати владу. Проголосувати
на виборах президента, звичайно, зможуть і
внутрішньо переміщені особи.
Далі проінформую вас щодо того, як
перевірити себе у списках виборців та порядку
голосування.
Як перевірити себе у списках виборців?
Це можна зробити в особистому кабінеті
виборця на веб-сайті Державного реєстру
виборців: drv.gov.ua або на виборчій дільниці з
23 березня 2019 року.
Як змінити місце голосування?
Для цього потрібно зробити 2 простих
кроки:
1. До 25 березня включно необхідно звернутися до органу ведення Державного реєстру
виборців за місцем перебування на день
виборів або за місцезнаходженням виборчої
дільниці, де буде зручно голосувати, або за
місцем реєстрації проживання.
2. Подати заяву про тимчасову зміну місця го№ 1/2019
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лосування.
Які документи потрібні для зміни місця голосування?
• Паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або картки) чи тимчасове посвідчення
громадянина України;
• посвідчення військовослужбовця/військовий
квиток (для військовослужбовців строкової
служби);
• документи, які підтверджують необхідність
тимчасової зміни місця голосування:
- довідка з місця навчання;
- посвідчення про відрядження;
- проїзні документи;
- договір оренди житла тощо.
Наголошую!
Виборцям,
адреса
реєстрації яких знаходиться на території тимчасово окупованих територій ОРДЛО та АР
Крим, не потрібно подавати документи, які
підтверджують необхідність зміни місця голосування!
Як дізнатись про зміну місця голосування?
Після задоволення заяви про зміну місця голосування виборцю видається відповідне
посвідчення. Далі необхідно перевірити себе
у списку на виборчій дільниці, яку визначено
місцем голосування у посвідченні або в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру виборців: drv.gov.ua.
Що потрібно зробити у день виборів?
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1. Взяти один із документів:
- Паспорт громадянина України у вигляді книжечки або картки;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідчення військовослужбовця/військовий
квиток (для військовослужбовців строкової
служби).
2. Отримати виборчий бюлетень та поставити
свій підпис про його отримання:
- у списку виборців;
- на визначеному місці на контрольному талоні
виборчого бюлетеня.
3. Заповнити виборчий бюлетень особисто в
кабіні (кімнаті) для таємного голосування.
4. Опустити виборчий бюлетень у виборчу
скриньку у спосіб, який забезпечує таємницю
голосування.

Яка передбачена відповідальність за порушення
на виборах?
Відповідальність за скоєння злочину проти виборчих прав громадян встановлюється
Кримінальним кодексом України. Залежно
від ступеня тяжкості злочину передбачається:
штраф від 1700 до 5100 грн, виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до
3 років. Пошкодження виборчих скриньок
карається позбавленням волі від 5 до 7 років з
позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю від 1 до 3 років.
Шановні українці, якщо ви стали свідком
порушення під час проведення голосування,
обов’язково звертайтеся до голови відповідної
виборчої комісії, офіційних спостерігачів та
поліції!
Що вважається порушенням під час проведення
Додаткову корисну інформацію Ви моголосування?
жете знайти за посиланнями:
• Видача виборчого бюлетеня для голосування Інформація про вибори Президента України:
особі без документа, який підтверджує грома- www.cvk. gov.ua/vp_2019/
дянство України;
• демонстрація заповненого виборчого бюлетеДержавний реєстр виборців: www.drv.
ня стороннім особам;
gov.ua
• наявність сторонніх осіб у кабіні для таємного
голосування;
Веб-сайт проекту «Я МАЮ ПРАВО!»:
• винесення виборчого бюлетеня за межі pravo.minjust.gov.ua.
виборчої дільниці;
• фото -, відео зйомка заповнених виборчих
бюлетенів;
• голосування більш ніж один раз;
• отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, який
видає виборчий бюлетень.
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ЛЮДМИЛА ТРОЦЮК,

начальник управління
обслуговування громадян Головного управління Пенсійного
фонду в Чернівецькій області

БУКОВИНСЬКІ ПЕНСІОНЕРИ ЙДУТЬ У НОГУ З
ЧАСОМ, ВИРІШУЮЧИ ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ
Більшість питань пенсійного забезпечення можна вирішити, не виходячи з дому.
Підвищення якості обслуговування громадян є одним із пріоритетних завдань пенсійної
служби, яка докладає максимум зусиль до його виконання. Намагаючись зробити послуги якомога доступнішими та зручнішими для людей, пенсійники впровадили широкий спектр форм
дистанційного обслуговування, створених на основі сучасних інформаційних технологій. Про
те, як оперативно отримати консультацію спеціаліста, необхідну інформацію та навіть документи, не виходячи з дому, розповіла начальник управління обслуговування громадян Головного
управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області Людмила ТРОЦЮК.

- Скажіть, будь ласка, які саме послуги електронного формату нині надає пенсійна служба
та в чому полягають переваги їх використання?
- Ми постійно працюємо над тим, щоб
надання послуг з пенсійного забезпечення
було для людей максимально зручним і комфортним. Беручи до уваги віковий фактор
категорії громадян, які до нас звертаються, намагаємося максимально наблизити до
них обслуговування. Уже традиційною та
широко застосовуваною формою надання
консультацій літнім мешканцям краю став
відеозв’язок, за допомогою якого наші фахівці
оперативно надають роз’яснення мешканцям
найвіддаленіших населених пунктів області.
Людям це зручно, адже завдяки відсутності
потреби діставатися сервісного центру вони
заощаджують сили і час.
Ідучи у ногу з часом, пенсійна служба постійно працює над впровадженням
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новітніх послуг електронного формату,
які б відповідали викликам часу. Сьогодні
мало хто може уявити своє життя без
Інтернет-технологій, що відкривають широкі
можливості не тільки отримання інформації,
а й здійснення торговельних, фінансових та
багатьох інших операцій. Отож і пенсійна
служба створила можливості для отримання
громадянами широкого спектру інформації
та вирішення багатьох питань пенсійного
забезпечення у режимі онлайн, без потреби відвідування сервісних центрів. Зокрема,
зареєструвавшись на Веб-порталі Пенсійного
фонду,
користувачі отримують доступ
до персональної інформації з державного
реєстру застрахованих осіб, можуть переглядати дані щодо нарахованої заробітної плати,
суми сплачених внесків, зарахованого страхового стажу, подавати заяви, записуватися
на прийом до фахівців Фонду, отримувати
потрібні довідки та інші документи, однаково
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правомірні з виданими безпосередньо в
органах Фонду завдяки підтвердженню QRкодом, та багато іншого. Ми проводимо масштабну інформаційну роботу з громадськістю,
закликаючи долучатися до числа користувачів
Веб-порталу Пенсійного фонду, який є багатим
джерелом корисної інформації з пенсійного забезпечення. Роз’яснюємо переваги онлайн-обслуговування, а це доступність, оперативність,
зручність.

- Чи вдається пенсіонерам похилого віку
оволодіти електронними технологіями, адже
більшості з них нелегко в цьому розібратися?
- Справді, старшим людям нелегко даються Інтернет-технології. Але майже в кожного є діти і внуки, котрі на цьому добре
знаються, отож допомагають розібратися,
показують, вчать своїх дідусів і бабусь користуватись сучасними електронними послугами. Ми ініціювали спеціальний волонтерський рух з допомоги пенсіонерам в оволодінні
комп’ютерними технологіями, на який охоче
відгукнулись учні та студенти. Молоді люди
приходять до пенсіонерів додому і залюбки допомагають їм навчитися користуватись
електронними послугами. Показують, як
зареєструватися, знайти потрібну інформацію
тощо. Їм це цікаво, а старшим людям – корисно, адже вони отримують можливість легко і швидко вирішити широке коло питань
пенсійного забезпечення просто удома, не
відвідуючи сервісних центрів Фонду.
- Які ще дистанційні інформаційні послуги
пропонує пенсійна служба?
Доволі зручним способом отримання свіжої
інформації з актуальних питань пенсійного
забезпечення є послуга СМС-інформування,
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яку легко налаштувати і завдяки якій користувач завжди в курсі всіх законодавчих
змін та здійснених персональних операцій
з пенсійного забезпечення: зі сплати страхових внесків, зарахування страхового стажу тощо. Для налаштування цієї послуги
потрібно лише надати письмову згоду та свої
контактні дані працівникам пенсійної служби,
завітавши до найближчого сервісного центру,
а зареєстрованим користувачам Веб-порталу
Пенсійного фонду – зробити відповідну позначку в Особистому кабінеті.
Окремо
хочу
відзначити
зручність
пенсійного посвідчення сучасного зразка,
яке поєднує функції посвідчення особи та
платіжної картки, за допомогою якого можна як отримувати пенсійні виплати, так і
здійснювати фінансові розрахунки в торговельних мережах, оплачувати комунальні послуги тощо.
Отож закликаємо буковинських пенсіонерів
та застрахованих осіб долучатися до числа
користувачів електронних послуг пенсійної
служби, щоб оперативно отримувати потрібну
інформацію в зручний спосіб, заощаджуючи
сили і час.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в
Чернівецькій області
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ХРИСТИНА ВЕНГРИНОВИЧ,

головний спеціаліст відділу розгляду
звернень та забезпечення діяльності
комісії з питань розгляду скарг у сфері
державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Чернівецькій області

ЯК ЗАХИСТИТИ ПРАВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ? РОЗ’ЯСНЮЄМО МЕХАНІЗМ
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ
У сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, фізичних осібпідприємців, юридичних осіб, громадських
формувань поряд із судовим порядком захисту Ваших прав функціонує й позасудовий
механізм захисту. Його метою є забезпечення всебічного аналізу порушеного Вами питання та прийняття відповідного рішення
на підставі норм чинного законодавства
України.
Йдеться про можливість оскарження рішень, дій, бездіяльності державних
реєстраторів, що, на Вашу думку, є незаконними і такими, що порушують Ваші права.
Реалізацію права на оскарження дій, рішень,
бездіяльності державних реєстраторів законодавцем регламентовано у Законах України
«Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань».
Так, розділ VII Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» містить норми щодо
оскарження рішень, дій або бездіяльності
у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно. Аналогічну інформацію
містить розділ V Закону України «Про дер№ 1/2019

buk-visnyk.cv.ua

жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань» у відповідній сфері.
Суб’єктами розгляду скарг у сфері державної
реєстрації виступають Міністерство юстиції
України та його територіальні органи.
Важливим моментом порядку оскарження є оформлення скарги згідно вимог, які
містяться у вищезгаданих законах.
Щодо строку такого оскарження, звертаємо
Вашу увагу, що право подати скаргу діє протягом 60 календарних днів з дня прийняття
рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
При Головному територіальному управлінні
юстиції функціонує Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що є
постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом.
Розгляд скарг вищезазначеним органом
здійснюється за заявою особи, яка вважає,
що її права порушено. За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на
підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про
відмову в її задоволенні з підстав, передбачених законами, у формі наказу.
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ТЕТЯНА ТАТАРЧУК,

магістр державного управління, директор Чернівецького
Центру розвитку місцевого
самоврядування

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Оскільки в останні роки рамках реалізації
реформи децентралізації влади ми все частіше
чуємо усталений неологізм «Міжмуніципальне
співробітництво», тут йтиметься про основні
принципи, переваги та недоліки, а також
практичні приклади співробітництва громад.
Що таке міжмуніципальне співробітництво?
Конституція
України
визначає,
що:
«Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах
об’єкти комунальної власності, а також кошти
бюджетів для виконання спільних проектів,
або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій
та установ, створювати для цього відповідні
органи і служби» (ч. 2 ст. 142 КУ). Частина 1
статті 10 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована Україні,
містить наступну норму: «Місцеві влади мають право, здійснюючи свої повноваження,
співробітничати та, в межах закону, створювати консорціуми з іншими місцевими
владами для виконання завдань, що становлять спільний інтерес». Закон України «Про
співробітництво територіальних громад»
регламентує процедури спільної діяльності
органів місцевого самоврядування в інтересах
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своїх громад, визначає принципи, на яких
таке співробітництво грунтується – а це
законність, добровільність, взаємна вигода, прозорість і відкритість, рівноправність
учасників, взаємна відповідальність суб’єктів
співробітництва за його результати.
Сутність співробітництва полягає у тому,
що територіальні громади на договірній
основі об’єднують свої зусилля та ресурси
для вирішення існуючих проблем власного
розвитку. Кінцевою метою співробітництва
має бути підвищення якості життя членів
громади. Співробітництво є характерним для децентралізованої територіальної
адміністративної системи, сутність якого полягає у наступному: чим вищою є
ступінь автономії громад, тим більші мають вони можливості до співпраці з іншими
заінтересованими територіальними громадами.
Головний зміст співробітництва полягає у
тому, що його необхідно розглядати як ефективний інструмент покращення якості надаваних послуг, удосконалення менеджменту
органів місцевого самоврядування, а також
як «перехідну» форму в процесі реформування в Україні місцевого самоврядування та
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територіальної організації влади.
Закон визначає такі форми співробітництва:
•
делегування одному із суб’єктів
співробітництва
іншими
суб’єктами
співробітництва виконання одного чи
кількох завдань з передачею йому відповідних
ресурсів
• реалізація спільних проектів, що
передбачає координацію діяльності суб’єктів
співробітництва та акумулювання ними на
визначений період ресурсів з метою спільного
здійснення відповідних заходів (найбільш популярна)
• спільне фінансування (утримання)
суб’єктами співробітництва підприємств,
установ та організацій комунальної форми
власності - інфраструктурних об’єктів
• утворення суб’єктами співробітництва
спільних комунальних підприємств, установ
та організацій - спільних інфраструктурних
об’єктів
• утворення суб’єктами співробітництва
спільного органу управління для спільного
виконання визначених законом повноважень.
Ці форми, прописані в законі, відкривають
широкі можливості для співробітництва
територіальних громад – те, що не під силу
або неможливо зробити одній громаді, можуть зробити, об’єднавши свої ресурси,
декілька громад. Окрім того, держава може
надати таким органам місцевого самоврядування фінансову підтримку для їх спільних
проектів, оформлених в установленому законом порядку.
Організація
співробітництва
територіальних громад являє собою унормовану Законом України «Про співробітництво
територіальних громад» процедуру, що
складається із низки логічно послідовних та
взаємодоповнюючих етапів, а саме:
• ініціювання співробітництва;
• вирішення питання щодо надання чи ненадання згоди на організацію співробітництва;
• розгляд отриманої пропозиції від
ініціатора співробітництва про початок
переговорів;
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• утворення комісії та підготовка проекту
договору про співробітництво;
• громадське обговорення проекту договору про співробітництво;
• схвалення проекту договору про
співробітництво;
• укладення договору про співробітництво.
Практичне застосування положень закону
про співробітництво громад засвідчило, що
сьогодні низка місцевих проблем вирішується
через спільне фінансування (утримання)
комунальних підприємств, у т.ч. полігонів
для твердих побутових відходів, реалізацію
різного роду спільних проектів, але в умовах триваючого процесу добровільного
об’єднання
територіальних
громад
співробітництво як дієвий спосіб покращення рівня життєздатності громад, залишається
ще недооціненим. Водночас аргументи на користь того, що варто більш прискіпливо вивчити механізм співробітництва громад, є очевидними.
Насамперед,
це
можливість
для
необ’єднаних громад використати переваги
місцевих бюджетів більш раціонально. Переважна більшість територіальних громад, які
ще не об’єдналися, мають обмежені ресурси
для свого розвитку, і бажаючи посилити свій
спільний ресурсний потенціал громад, вони
організовують співробітництво та вирішують
нагальні питання місцевого значення. Свого часу закон про співробітництво сприймався як певна альтернатива об’єднанню,
навіть процедура укладання такого договору дещо нагадує процес утворення ОТГ.
Одначе у процесі реформи саме об’єднання
громад пішло активніше за укладання
договорів про співробітництво. Певно причина тут у фінансовому стимулюванні: надання податкових преференцій на місцях
та державна підтримка об’єднаних громад
зіграла вирішальну роль у пришвидшенні
процесів об’єднання громад. В той же час
співробітництво територіальних громад має
низку переваг, які більше пов’язані з оптимальним використанням власних, внутрішніх
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ресурсів, ніж із залученням зовнішніх.
Іншими
аргументами
на
користь
співробітництва є наступні:
 це дозволяє скоротити інвестиційні
витрати (відсутність необхідності розширення інфраструктури, спільне використання
коштів)
 це посилює їхню позицію для залучення зовнішніх ресурсів (гранти, субсидії, позики)

за рахунок спільного використання
ресурсів (використання майна, техніки, заощадження через спільні закупки та більший
об’єм) досягається синергетичний ефект

це дозволяє оптимізувати робочі
процеси (логістичні переваги, залучення
висококваліфікованих кадрів тощо)
 це дозволяє поліпшити якість існуючих
послуг для населення.
Територіальні громади, які беруть участь у
співробітництві через свої представницькі органи, можуть отримувати наступні переваги:
● об’єднувати свої ресурси, якщо це
допомагає їм підвищити рівень свого
життєзабезпечення, адже територіальні громади разом можуть зробити те, чого вони ніколи
не змогли б досягнути поодинці. Також вони
можуть надавати нові послуги або підвищити
якість тих послуг, що вже надаються громадянам. Варто зазначити, що в окремих країнах
навіть існують законодавчі вимоги щодо надання певних послуг (наприклад, утилізація
відходів, водопостачання, транспорт тощо)
саме у форматі співробітництва;
● більший за кількістю споживачів «ринок»
сприяє зменшенню витрат; Органи місцевого
самоврядування суб’єктів співробітництва
можуть обмінюватись знаннями та досвідом у
наданні окремих послуг, що робить їх набагато
конкурентнішими;
● покращується здатність залучати приватні
інвестиції та брати участь у проектах публічноприватного партнерства; стає можливим укладання більш вигідних контрактів з приватними юридичними особами;
● покращується здатність освоєння
інвестицій та довіра з боку кредиторів, за№ 1/2019
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вдяки чому можна швидше отримувати позики та залучати кошти з фондів ЄС та інших
зовнішніх джерел;
● з’являється можливість покращувати адміністративні послуги шляхом залучення більш кваліфікованого персоналу та
здійснення акумуляції наявних ресурсів;
● створюються підстави для утворення нових робочих місць та залучення інвестицій у
порівнянні із фрагментарними діями окремих
органів місцевого самоврядування.
Поруч
з
цим,
співробітництво
територіальних громад має й інші переваги, а
саме:
♦ зменшує виробничі витрати та забезпечує
заощадження коштів завдяки обсягам
діяльності (збільшення кількості одиниць
«продукції» відносно виробничих витрат);
♦ посилює переговорні позиції відповідних
органів місцевого самоврядування, зокрема, у
питаннях збільшення кількості користувачів/
отримувачів послуг;
♦ зменшує кількість осіб, які отримують послуги з економічно обґрунтованою вартістю
(завдяки розширенню сфери дії);
♦ збільшує «власні» інвестиційні ресурси
територіальних громад шляхом об’єднання їх
з обмеженими фінансовими ресурсами інших
громад.
В Україні, на відміну від деяких країн
Європейського союзу, не існує законодавчих
вимог щодо надання певних послуг саме у
форматі співробітництва. Однак, як свідчить
практика застосування Закону України «Про
співробітництво територіальних громад»
існує ціла низку послуг, надавати які кожна
територіальна громада самостійно (автономно) просто не в змозі. До таких послуг належить:
● організація повного циклу поводження із
твердими побутовими відходами (збір, вивезення, сортування, захоронення);
● забезпечення транспортного сполучення, у т.ч. через будівництво інфраструктурних
об’єктів;
● організація пасажирських перевезень за
межі громади;
● забезпечення пожежної безпеки;
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● надання дошкільної освіти;
● організація дозвілля та відпочинку тощо.
З метою більш поглибленого вивчення питання співробітництва громад Чернівецький
Центр розвитку місцевого самоврядування
провів низку заходів, зокрема, 2 навчальні
візити до Полтавської області, де цей механізм
широко застосовується, а також 2 семінари та 2
тренінги.
Досвід полтавчан засвідчив, що з близько півтора сотні угод міжмуніципального
співробітництва майже 40% укладені між громадами саме Полтавської області. «Громади
вашої області можуть з легкістю випередити
нашу область», - поділився під час візиту радник з питань децентралізації Полтавського
Центру розвитку місцевого самоврядування
Олександр Ісип. Далі фахівець навів ті фактори, що посприяли лідерству Полтавщини
у міжмуніципальному співробітництві: «1)
фінансова підтримка Німецьким товариством
з міжнародного співробітництва GIZ перших
шести проектів; 2) обласна влада, яка додала синергетичного ефекту». Адже Полтавська обласна рада вже давно проводить обласний конкурс
проектів співробітництва громад, завдяки цьому механізму ОТГ є лідерами зі співробітництва
на теренах України.
Серед прикладів колег з Полтавщини –
наступні реалізовані проекти:
 Реалізація
спільного
проекту
«Реконструкція амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Омельник Кременчуцького району»

Створення та утримання трьома ОТГ
Кременчуцького району ЦПМСД, комунальної
бібліотеки та методичного кабінету

Одним із результатів співробітництва
26 відокремлених сільських рад Полтавщини
є реалізація договору про утворення спільної
архівної установи Полтавського району
 Реалізація договору про співробітництво
територіальних громад у формі спільного проекту «Придбання сміттєвоза та контейнерів для
покращення матеріально-технічної бази громад. Спільний крок до чистоти довкілля Пирятинського краю»
 Реалізація договору про співробітництво
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територіальних громад села Годунівка Яготинського р-ну Київської обл. та села Смотрики
Пирятинського р-ну Полтавської обл. у формі
спільного фінансування (утримання) ЦНАПу
До цих пунктів також можна додати ще утворення ресурсних центрів з питань ММС при
органах влади чи місцевого самоврядування,
співпрацю з громадськими організаціями та
навчання на базі Центру розвитку місцевого
самоврядування, що створений за підтримки
Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону.
Про ці сприятливі чинники для налагодження співробітництва між громадами розповіла
Анна Шавиро, експертка з місцевого самоврядування, яка була відповідальна в Полтавській
обласній раді за ММС. «Для укладання дієвих
та ефективних договорів ММС правильніше
спочатку шукати проблему, а вже потім того,
для кого вона також актуальна, і хто може стати партнером у її вирішенні. У нас же часто
роблять навпаки – спочатку домовляються
про партнерство, а вже потім шукають спільні
проблеми. Загалом «локомотивом» такого
співробітництва у Полтавській області була
обласна рада, а у ваших же регіонах це можете
бути ви, відповідно творячи такий досвід для
сусідів», - мотивувала присутніх Анна Шавиро.
Стимулювання
співробітництва
має
здійснюватися державою виключно у спосіб,
визначений законом. Так, статтею 15 Закону
України «Про співробітництво територіальних
громад» передбачено, що державне стимулювання співробітництва здійснюється шляхом:
● надання субвенцій місцевим бюджетам
суб’єктів співробітництва у пріоритетних сферах державної політики;
● передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва;
● методичної, організаційної та іншої
підтримки діяльності суб’єктів співробітництва.
Наразі важливим інструментом підтримки
співробітництва громад є Державний фонд
регіонального розвитку. Нещодавно було прийнято рішення про затвердження мінімальної
вартості проектів, що реалізовуються коштом
Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР) – 5 млн. грн. на проекти будівництва і 1
млн. грн. для інших проектів.
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Державне управління та державна служба
«ДФРР має підтримувати проекти розвитку громад, а не фінансувати ремонти. Це
дозволить реалізовувати масштабні проекти регіонального розвитку, які комплексно
вирішуватимуть питання територій», - заявив
Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
В громад вже існує інструмент, який може допомогти з реалізацією масштабних ініціатив
– це міжмуніципальне співробітництво
(ММС). Під час одного з тренінгів з підготовки
проектів міжмуніципального співробітництва
працівники
ОТГ
Чернівецької
області
обмінялись думками щодо доцільності його
впровадження. «За рахунок такого інструменту
можна економити гроші в багатьох ОТГ, які
мають спільні проблеми і кордони. Вони можуть вирішувати їх більш якісно і при цьому
меншим бюджетом. Ми розробляли варіант
угоди по поводженню зі сміттям (роздільний
збір та сортування) і в межах тренінгу уклали договір між двома громадами, пройшовши
всі процедури. Спочатку думали ще над переробкою сміття, поки зупинились на організації
роздільного збору та сортуванні сміття. Таке
практичне навчання є дуже корисним, оскільки
дозволяє побачити нюанси та перешкоди, які
можуть виявитись під час фактичного укладання договорів», - зазначив Михайло Воріняк,
спеціаліст з інвестицій і ТСК співробітництва
Тереблеченської ОТГ.
Громади Чернівецької області не є лідерами
з укладання договорів про співробітництва в
загальноукраїнському контексті, однак завдяки інформаційним заходам поступового знаходять спільну тематику для співпраці. Так, одним
з перших договорів став договір про утримання
спільного органу управління позашкіллям між
Сокирянською та Вашковецькою об’єднаними
територіальними громадами. За словами голови
Сокирянської ОТГ Василя Равлика, «створення спільного Центру управління позашкіллям
було дуже правильним кроком, оскільки ми
вирішили ряд організаційних проблем, яких до
того не могли вирішити». Наприкінці минулого
року під час круглого столу «Міжмуніципальне
співробітництво: нові можливості для розвитку» в Чернівецькому ЦРМС відбулось офіційне
підписання договору співробітництва між
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Рукшинською, Недобоївською ОТГ та містом
Хотин. Приємно, що плани з налагодження
функціонування єдиної системи поводження
з твердими побутовими відходами підтримані
на державному рівні – на відповідний проект виділено кошти з ДФРР. Нині цей проект
є перехідним, його фінансування очікується в
2019 році. Державний бюджет - це стимули для
співпраці між громадами.
25 жовтня 2018 року в Чернівецькому
Центрі розвитку місцевого самоврядування відбулось підписання вже 3-го договору
міжмуніципального співробітництва між трьома громадами Хотинського району Чернівецької
області – Недобоївською, Клішковецькою та
Хотинською. Основна мета співпраці - це стимулювання та підтримка підприємців, що займаються садівництвом в сільській місцевості.
Частина сіл Хотинського району розташовані
на Колінковецько-Недобоївському макросхилі,
який має власний унікальний рельєф, що
сформувало виняткову локальну екосистему
з особливим мікрокліматом, гідрорежимом,
рослинністю та ґрунтовим покривом. Поселення утворюють суцільну смугу довжиною
понад 20 км і шириною від 2 до 4 км, займаючи практично всю довжину макросхилу. Вони
сформували унікальну для України сільську
агломерацію Хотинського району. Враховуючи розподіл вирощування плодів (70% яблука,
15% сливи, 10% груші та 5% інші кісточкові),
цю агломерацію сміливо можна назвати яблуневою.
«В порівнянні з минулим роком ціни на яблука цього року знизились до 10 разів. Тому, щоб
не загубити галузь за 1-2 роки, яка розвивалась
у нашому краї десятиліттями, ми хочемо надавати жителям додаткові послуги. У сам процес
виробництва чи вирощування ми не втручатимемось. Наша мета – це сприяння створенню виробничих потужностей по переробці
плодоовочевої продукції», - наголосив Юрій
Юзва, голова Недобоївської ОТГ. Окрім допомоги підприємцям, це також створить й робочі
місця.
Керівництво громад одностайне в тому, що
масштаби вирощування в громадах значні, але
не завжди є змога реалізувати свій продукт.
«Тільки в партнерстві, в об’єднанні сила. Ми
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навчились вирощувати, але ще не до кінця
добре вміємо переробляти. Тому такий проект дозволить нам удосконалитись в цьому
напрямі», - підкреслив Василь Ченківський,
голова Клішковецької ОТГ. Дані громади й
справді налаштовані розвивати між собою
партнерські відносини та співпрацю. «Апетит приходить під час їжі. Зараз це вже другий проект співпраці, але ми поставили перед
собою ціль до 2020 року запустити спільну
сміттєсортувальну лінію. Тож маємо над чим і
далі працювати разом», - акцентував очільник
Хотина. Ідею «яблуневої агломерації» планують також розвивати шляхом участі в конкурсі
ДФРР, а вартість її реалізації складе 12 млн грн.

«Полтавський досвід став корисним і для
нас, бо раніше Чернівецький Центр розвитку місцевого самоврядування організував нам
туди навчальні поїздки», - зазначив Юрій Юзва.
Загалом наші громади переходять від проектів
споживання до проектів розвитку. Такі ідеї,
які презентують громади сьогодні, мають додану вартість в економічному плані. Тому в
рамках конкурсу ДФРР вони будуть швидше підтримані. Такі проекти розвитку на засадах співробітництва громад, як «Яблунева
агломерація» можуть і мають стати точками
зростання не лише для окремих районів, але і
всієї області.

ДМИТРО ПРОКОПЕЦЬ,

радник з питань місцевих фінансів Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування, що
створений за підтримки Програми
«U-LEAD з Європою» та Мінрегіону

У ФОКУСІ РЕФОРМ: ЕКСПЕРТИ ОЦІНЮЮТЬ
ІНДЕКС СПРОМОЖНОСТІ ОСВІТНІХ МЕРЕЖ
Експерти Центрального офісу реформ при
Мінрегіоні підготували Індекс спроможності
шкільної освітньої мережі об’єднаних
територіальних громад. Його завдання - допомогти громадам самотужки визначити,
наскільки існуюча на території мережа закладів
освіти відповідає тій моделі, фінансування якої
забезпечує держава.
Індекс спроможності шкільної освітньої
мережі ОТГ враховує різницю між показником
розрахункової наповнюваності класів (РНК)
та показником фактичної наповнюваності
класів(ФНК). РНК розраховується на основі
формули, що враховує такі показники, як
кількість учнів та особливості території
(відсоток сільського населення та щільність
учнів на кв. км).
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Якщо подивитись на Індекс спроможності
шкільної освітньої мережі ОТГ Чернівецької
області, то ми побачимо досить хорошу картину:
Переважна більшість ОТГ області знаходиться в «зеленій зоні», тобто фактична
наповнюваність класів значно перевищує
розрахункову. В таких громадах є можливість
додаткової мотивації педагогічного складу
у вигляді виплати надбавок та премій, також ці кошти можуть бути використані для
модернізації та оновлення закладів освіти.
Тільки
одна
ОТГ
нашого
краю,
Заставнівська, знаходиться в «червоній зоні»,
тобто їй потрібно буде в цьому році значну частину власних коштів спрямувати на виплату
заробітної плати вчителям (орієнтовна сума
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1,16 млн грн)
10 ОТГ знаходиться в «помаранчевій зоні»,
тобто РНК і ФНК в них майже на одному рівні.
З них Вашківецькій і Тереблеченській ОТГ не
вистачатиме відповідно 350 тис. грн і 360 тис.
грн на поточний рік.
Також варто відзначити, що більшість
ОТГ області покращили свій показник ФНК
(середній показник зріс з 17,5 у 2018 р. до 18 у
2019 р.). Особливо варто відмітити Вікнянську
ОТГ (збільшення ФНК на 1,5) та Рукшинську ОТГ (збільшення ФНК на 0,8), яким вдало-
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ся досягти найкращого зростання фактичної
наповнюваності класів шляхом створення
опорних навчальних закладів.
В цілому по ОТГ області «надлишок»
освітньої субвенції, який вони зможуть використати на додаткову мотивацію педагогічних
працівників та модернізацію і оновлення
закладів освіти, за попередніми розрахунками, складатиме 86,2млн грн. Це дає великі
сподівання на підвищення якості надання
освітніх послуг в наших громадах.
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МАРІЯ НІКОРИЧ,

міський

ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗОСЕРЕДЖЕНА

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ
ОТГ
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ

1.
Новоселицька
міська
об’єднана
територіальна громада з адміністративним
центром в місті Новоселиця до її складу
ввійшли
м.Новоселиця,
села
Маршинці, Слобода, Строїнці, Рокитне
та Рингач, у 2018 році до складу громади
приєдналися: села Котелеве та Зелений Гай;
Діяльність Новоселицької міської об’єднаної
територіальної громади в 2018 році була зосереджена на реалізацію наступних проектів:
•Реалізовані Проекти у 2018 році за рахунок
інфраструктурної
субвенції:
- Капітальний ремонт покрівлі шкільного
підрозділу
Маршинецького
НВК;
даху
корпусу
с
впровадженням
енергозберігаючих
заходів
в
Новоселицькому
ліцеї;
- Капітальний ремонт харчоблоку з
допоміжними приміщеннями з впровадженням енергозберігаючих заходів в
Новоселицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3;
Капітальний
ремонт
приміщення
з
встановленням
глядацьких
трибун
на
стадіоні
в
с.Строїнці;
- Капітальний ремонт відновлення покриття ділянки автомобільної дороги О 261329
Строїнці-Перебиківці підїзд до с.Рингач.
Збудовано багатофункціональний спортивний
майданчик Новоселицької ЗОШ №3 за рахунок коштів державного бюджету, виділених на
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голова Новоселицької
ОТГ

розвиток територій (50%) та співфінансування
із
бюджету
міської
ради
(50%).
Збудовано футбольний майданчик із штучним
покриттям та огорожу стадіону у с. Маршинці
за рахунок коштів сільського бюджету.
У місті Новоселиця відбулося відкриття
поліцейської станції, яка розташована у
приміщенні Новоселицької міської ради.
Окрім дільничного офіцера, тут працюють
інспектори ювенальної превенції та чергує група швидкого реагування патрульної поліції.
Відкрито
сервісний
центр
МВС
у
місті
Новоселиця.
За кошти місцевого бюджету було придбано трактори: МТЗ та Т 170, самоскид , бульдозер, та автогідропідйомник,
мінітрактор-газонокосарку,
міні-трактор
Файтер, електрогенератор, зварювальні апарати, мотопомпу, насосне обладнання та інше.
Реалізовано проект «Енергоефективний дитячий садок у м.Новоселиця» донор - Представництво ЄС в Україні. Конкурс - «Підтримка
енергоефективних заходів в малих містах
України». Встановлено обладнання автономної
котельні, покращено термоізоляцію корпусів
дитячого садка, утеплено фасадні стіни
та відремонтовано дах старого корпусу, відремонтовано вентиляційні канали.
Реалізовано
проект
«Енергозберігаючі
заходи
у
ЗОШ
№3
м.Новоселиця.
В рамках реалізації проекту замінено 88
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заходи у ЗОШ №3 м.Новоселиця.
В рамках реалізації проекту замінено 88
дерев’яних вікон та 1 двері на металопластикові.
Новоселицькою ОТГ спільно з державним фондом регіонального розвитку
реалізується проект Реконструкція існуючої
нежитлової будівлі (кінотеатру) з прибудовою під спортивний комплекс по вул.
Центральній, 92 в м. Новоселиця Новоселицького району Чернівецької області.
Вартість проекту складає 9645,0 тис.грн.
2. Магальська об’єднана територіальна
громада з адміністративним центром в
селі Магала, до її складу ввійшли села
Магальської сільської ради та село Рідківці.
На території Магальської об’єднаної
територіальної громади проведено реалізацію
наступних
інфраструктурних
об’єктів:
будівництво
нової
школи
в
с.Рідківці (будівництво продовжується);

- капітальний ремонт Магальської ЗОШ
(проведення енергозберігаючих заходів);
- реконструкція з добудовою ДНЗ с.Буда;
капітальний
ремонт
підсобних
приміщень
Острицької
ЗОШ;
- реконструкція з добудовою ДНЗ с.Прут;
- початок будівництва нової амбулаторії
(будівництво
продовжується);
капітальний
ремонт
харчоблоку
ДНЗ
№
1
с.Рідківці;
- реконструкція з добудовою ДНЗ №
2 с.Рідківці (в процесі будівництва);
проведено
ремонті
роботи
вулиць
комунальної
власності.
3. Мамалигівська об’єднана територіальна
громада з адміністративним центром в
№ 1/2019
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селі Мамалига, до її складу ввійшли села
Мамалига та Кошуляни Мамалигівської
сільської ради, село Подвірне, села Драниця
та Негринці Драницької сільської ради,
села Стальнівці, Несвоя та Балківці.
Мамалигівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Мамалигівської об’єднаної територіальної
громади відібрана для фінансування в
рамках пілотного проекту «24 опорні школи».
За рахунок грантів іноземних організацій:
Western NIS Enterprise Fund та Агенства
США з Міжнародного Розвитку (USAID)
та Майкрсофт здійснено наступні заходи:
капітальний
ремонт
харчоблоку,
реконструкція спортзалу;
реконструкція
роздягалень та душових кімнат при спортзалі
для хлопців та дівчат; реконструкція
тренерської кімнати, капітальний ремонт
майстерні для проведення уроків з трудового
навчання на загальну суму 1968 тис.грн.
закуплено
спортивний
інвентар,
меблі, обладнання для кабінетів фізики,
хімії та біології та обладнаний новий
комп‘ютерний клас на суму 533 тис.грн.
За
рахунок
коштів
субвенції
на
розвиток
інфраструктури
ОТГ
здійснено
наступні
заходи:
- капітальний ремонт ДНЗ «Колосочок»
із заміною прорізів на енергозберігаючі
с.Подвірне Мамалигівської сільської ради
Новоселицького
р-ну - 300,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт Несвоянського НВК
із заміною прорізів на енергозберігаючі
с.Несвоя Мамалигівської сільської ради
Новоселицького р-ну
- 664,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт Драницького НВК
із заміною прорізів на енергозберігаючі
с.Драниця Мамалигівської сільської ради
Новоселицького
р-ну - 406,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт Стальнівецького НВК
із заміною прорізів на енергозберігаючі
с.Стальнівці
Мамалигівської
сільської
ради Новоселицького р-ну - 790,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт Мамалигівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів із заміною прорізів
на
енергозберігаючі
с.Мамалига
Мамалигівської
сільської
ради
Новоселицького р-ну - 464,8 тис.грн.;
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практики
сімейної
медицини
населених
пунктів
Мамалигівської
сільської ради із заміною прорізів
на енергозберігаючі - 698,6 тис.грн.;
- придбання спецтехніки для комунального
підприємства
«МК»
Мамалигівської
сільської ради об‘єднаної територіальної
громади (зміни до проекту) - 2469,1 тис.грн.;
- капітальний ремонт Подвірненської
музичної
школи
Мамалигівської
сільської ради із заміною прорізів
на енергозберігаючі - 279,6 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення
із заміною ламп розжарювання на лампи
на основі ЛЕД-технологій - 147,7 тис.грн;
капітальний
ремонт
котельні
з
заміною існуючих котлів на котли на
альтернативному паливі в ЗОШ І-ІІІ
ступенів села Подвірне Мамалигівської
сільської ради ОТГ Новоселицького району
Чернівецької області - 1441,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху НВК І-ІІІ
ступенів с. Несвоя Новоселицького району
Чернівецької області - 1352,6 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху НВК І-ІІІ
с. Стальнівці Новоселицького району
Чернівецької області - 923,2 тис.грн.;
- капітальний ремонт нежитлових будівель
по вул. Головній, 27 в селі Подвірне
Мамалигівської сільської ради об‘єднаної
територіальної громади - 1464,6 тис.грн.;
- придбання автомобіля для потреб амбулаторії
загальної практики сімейної медицини
села Мамалига Мамалигівської об’єднаної
територіальної громади - 437,3 тис.грн.;
- капітальний ремонт системи опалення
ДДУ села Подвірне Новоселицького
району
Чернівецької
області
(заміна радіаторів) - 208,9 тис.грн.;
капітальний
ремонт
покрівлі
Мамалигівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Мамалига
Мамалигівської ОТГ Новоселицького району
Чернівецької області - 1487,4 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху Драницької
ЗОШ
Мамалигівсько
сільської
ради
об’єднаної
територіальної
капітальний ремонт амбулаторій загальної громади
Новоселицького
району

- капітальний ремонт Подвірненської ЗОШ
І-ІІІ ст.із заміною прорізів на енергозберігаючі
с.Подвірне Мамалигівської сільської ради
Новоселицького
р-ну - 564,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт Балківецької ЗОШ
І-ІІІ ст. із заміною прорізів на енергозберігаючі
с.Балківці Мамалигівської сільської ради
Новоселицького р-ну - 538,6 тис.грн.;
придбання
шкільного
автобуса
1397,0
тис.грн.;
-
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Чернівецької області - 1473,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху адміністративної
будівлі с.Стальнівці Мамалигівської сільської
ради ОТГ - 431,6 тис.грн.;
Придбано шкільний автобус за принципом
«70х30», з яких 70% кошти з обласного бюджету за рахунок вільного залишку на початок
року та 30% за рахунок місцевого бюджету,
всього на суму 1648,0 тис.грн.
Проект «Створення передумов для розвитку медицини на території Мамалигівської
сільської ради» профінансований у рамках
програми «U-Lead» під керівництвом GIZ.
Обладнання, яке було передане амбулаторіям
коштує 71,0 тис.грн.
Проект
«Паспортизація
енергетичної
ефективності закладів освіти, які перебувають на балансі Мамалигівської сільської
ради» реалізований за Програмою U-LEAD
з Європою (GIZ). Бюджет проекту 152,9 тис.
грн., в результаті виготовлені енергетичні паспорти 6 навчальних закладів.
Також, 17-20 березня 2019 року в рамках проекту «Крок за кроком до роздільного
збору сміття» відбувся візит до м. Вінниця
щодо обміну досвідом у сфері поводження з
відходами.
У
візиті
взяли
участь
делегація
Новоселицької міської ради у складі заступника голови міської ради Сергія Арсенія та
координатора проекту Артема Якімця, голова
ГО «Новоселицької агенції економічного розвитку та транскордонної співпраці» Світлана
Скрикуляк та всі інші партнери проекту з
Республіка Молдова.

зустріч з головою організації Єврорегіон
Дністер Сергієм Татусяком.
Всі учасники наголосили на практичній
користі зустрічі та домовились про активну
співпрацю у цій сфері.

Під час візиту відвідали підприємства та
організації, які займаються збором, сортуванням та утилізацією відходів. Також відбулась
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ШЕВЧЕНКО
ТАРАС
ГРИГОРОВИЧ
(1814 – 1861)

Т. Шевченко – видатний український
поет, громадський діяч, мислитель. Народився 9 березня 1814 р. селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії (нині
Черкаська обл..) в сім’ї кріпака. У 1816 р.
сім’я Шевченків переїхала до села Кирилівка, де і пройшли дитячі роки поета. Восени
1822 р. починає вчитися грамоти у місцевого дяка. 1828 р. взяли козачком (слугою)
до панського двору у с. Вільшану. Разом з
обслугою пана Енгельгардта Т. Шевченко виїздить до міста Вільно, а
згодом з Вільна переїжджає до Петербурга. У 1832 р. його віддають на
навчання до художника В. Ширяева. За сприянням відомого художника Брюлова у 1838 р. викуплений з кріпацтва і цього ж року зарахований
до
Академії
мистецтв
у
Петербурзі. Після завершення навчання
у 1845 р. збори Академії мистецтв
у
Петербурзі
затвердили
рішення
ради про надання Т. Шевченку звання некласного художника. В цьому
ж році виїздить в Україну, щоб
постійно
тут
жити
і
працювати.
У
1846
році
Т.Шевченко
починає
відвідувати
Кирило-Мефодіївське товариство, де читає членам
товариства
свої
революційні
поезії що закликали український народ до повстання проти царату. 5
квітня 1847 р. його було заарештовано та відправлено в Петербург.
Невдозі йому було оголошено царський вирок про заслання в Окре№ 1/2019
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мий
Оренбурзький
корпус
рядовим солдатом без права вислуги та
суворою забороною писати і малювати. Свою службу він проходив
в Орську. У 1848 р. поета зараховано до складу експедиції, яка мала
завдання вивчити і науково описати Аральське море. В експедиції Т.
Шевченко
виконав
ряд
пейзажних малюнків та продовжує працювати
над літературними творами. За порушення царського наказу про заборону писати й малювати його
вдруге було заарештовано та заслано
в Новопетровський береговий форт.
У
Новопетровську
він
пробув
сім
років і лише завдяки клопотанню друзів поета звільнили із заслання.
Навесні 1858 р. поет прибув до Петербурга,
а влітку 1859 р. відбулася ще одна і остання
його подорож до України. Під час подорожі
його
заарештовують
втретє,
але
після
закінчення
слідства
дозволили
повернутися
в
Петербург.
До
останніх днів свого життя митець перебував під таємним поліційним наглядом.
З осені 1860 р. самопочуття Т.
Шевченка
почало
погіршуватися.
26 лютого 1861 р. помер у своїй
кімнаті-майстерні. Його було поховано спочатку на Смоленському православному
кладовищі
в
Петербурзі,
а згідно із «Заповітом» його прах
перевезено
до
України.
10
травня
1861 року Т. Шевченка перепоховано на Чернечій горі біля Канева.
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Національно-політичні
погляди
Т.
Шевченка
про
державу,
політичну
систему,
систему
державного
та
публічного
управління,
ідеї про самостійність України простежуються
в
таких
творах
поета,
як
«Гайдамаки»,
«Гамалія»,
«Сон», «Великий льох», «Наймичка»,
«Цар», «Кавказ», «Імертвим, і живим…», «Холодний Яр», «Заповіт» та
інші. Т. Шевченко виступав проти поневолення народу, закликав до
боротьби за національне та соціальне
визволення,
став
проповідником
національно-патріотичних
ідей, борцем за українську національну ідею та державну самостійність
українського
народу,
справедливого життя всіх людей на землі.
Т.
Шевченко
був
противником абсолютної монархії. Державний
устрій тогочасної України він уважав
продовженням
необмеженої
влади монарха Росії, яка реалізувалася
за
допомогою
гетьманів,
а
потім панів. Т. Шевченко писав, що
українські пани хіба що базікають
про неньку Україну, про волю, а
в житті укладають вигідні для себе
соціально-політичні
угоди.
Поет
схилявся до ідеї буржуазної республіки, оскільки там не було одновладдя,
функціонував
представницький
орган,
громадяни
мали
рівні права. Держава, на його думку,
виникає на певному етапі розвитку суспільства як інструмент гноблення. Тому царський уряд, чиновництво,
державні
установи
поет
розглядав
як
єдину
систему
політичного та економічного гноблення
народу. Т. Шевченко прагнув утворення
незалежної
демократичної
Української
держави,
такого
суспільного ладу, де не було б «ні холопа, ні пана». Однією з важливих
умов побудови такої держави було
залучення
широких
верств
насе№ 1/2019
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лення до управління державою, створення колегіальної форми правління,
проведення
правової
реформи.
Разом з тим, поет усвідомлював,
що зміна державного устрою можлива
тільки
насильницьким
шляхом. Збройне повстання для Т. Шевченка
є
крайнім
заходом
зміни
суспільного ладу. Для початку, на його
думку,
потрібно
пробуджувати свідомість народних мас, формувати
нову
суспільну
свідомість
щодо
гідного самостійного життя в незалежній
українській
державі.
Становлення
справедливого
суспільного
ладу,
утвердження
соціальної
рівності, політичної свободи й законості Т. Шевченко вбачав у громадському самоврядуванні. На його думку
самоуправлінням
народу,
як
колегіальна
форма
реалізації
влади,
буде
відстоювати
права
і
свободи простих людей, захищати їх від національного та економічного гніту.
В
основу
самоуправління
народу
він поклав суспільну власність і, насамперед,
власність
на
землю.
Він
відстоював думку, що без об’єднання
нації,
без
залучення
громадськості до правління справами не може бути
справедливої держави. Т. Шевченко вважав,
що важливою передумовою справедливого
суспільства
є
наявність
«праведного закону». Під «праведним законом» він розумів закони, які усувають трудове гноблення людей та їх
становий
поділ,
захищають
рівномірний розподіл землі та працю всіх
членів
суспільства,
вважав
за
необхідність законом звільнити селян
від
кріпосництва.
Він
вбачав
несумісність кріпосницьких законів зі
справедливими
законами
нового суспільства. Тому у своїх творах він
критикував
російське
законодавство, яке захищало багатих та пригнічувало
бідних
людей,
звертаєв
на
умови
забезпечення
законних
прав
і
свобод
людини.
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Однією
з
домінуючих
у
поглядах
та
творчості
Т.
Шевченка
є
ідея «волі». Воля нороду є для поета вищою цінністю. У царях він
вбачав
головних
винуватців
закріпачення українських селян. Щоб
український
народ
отримав
свободу потрібно звільнитися від кайданів Російської імперії та побудовати
власну
незалежну
державу.
Ще одну з причин втрати українською
нацією
свободи
він
вбачав
у
представників
української
еліти,
які дбали тільки про свої інтереси
та в гонитві за власним багатством,
нехтували
життєвими
потребами
свого
народу.
Він
засуджує
українських діячів, які багато говорять
про «неньку Україну», про її «долю-волю», а насправді «деруть шкуру» з селян разом з російськими
поміщиками. Одночасно Україна для
поета
–
країна
демократичних
традицій, козацької слави, яка здатна повернути собі волю. Державницька позиція Т. Шевченко полягає в
тому,
що
націю
можна
обєднати
для
визволення
України.
Проблема
свободи
і
незалежності
держави,
ролі
особистості
в
державотворені
розглядаються
поетом в гостро критичному тоні щодо
можновладців країни. Очільники влади чи цар, чи гетьман несуть відповідальність за долю своєї нації. Він
засуджує
злочинну
сваволю
самовладців-деспотів
та
стверджує,
що
державний муж (чиновник) повинен
бути високоморальною людиною та
відповідальним
перед
суспільством.
В
державницьких
поглядах
Т.
Шевченка
поєднуються
ідеї
революційності
та
демократизму,
самосвідомості українського народу та
національно-державного
визволення, проблеми волі і своди українського
народу,
соціальної
справедливості і праведності закону. На№ 1/2019
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родовладдя для поета є основою нового
справедливого
суспільного
ладу, в якому працюють високоморальні
та
відповідальні
чиновники.
Поет, мислитель, громадський діяч
Т.Шевченко
бачив
життя
українського народу в правовій, соціально
справедливій,
незалежній
державі.
Основні праці: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: В 10 т. – К. :
Видавництво Академії Наук УРСР,
1939-1964. 2. Шевченко Т. Г. Твори: В 5
т. – К. : Дніпро, 1984-1985. 3. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12
т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2001.
Джерела: Гуржій І. О., Сарбей В.
Г. Т. Г. Шевченко – революціонер-демократ. – К., 1961. – 47 с.; Зайцев П.
Життя Тараса Шевченка. – 2-е вид. –
К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Б-ка
укр. раритету); Кониський О. Я. Тарас
Шевченко-Грушівський:
Хроніка
його
життя. / Упоряд., підгот., тексти, передм.,
приміт.,
покажч.
В.
Л.
Смілянська. – К. : Дніпро, 1991. – 702 с.; Лотоцький О. Державницький світогляд
Т. Шевченка / О. Лотоцький // Повне
зібрання
творів
Тараса
Шевченка.
– Чикаго : [б. в.], 1959. – Т. III. – С. 347369; Огієнко І. Тарас Шевченко/ Упоряд. М. С. Тимошик. – К. : Наша наука і
наша культура, 2002. – 440 с. – («Рукописна спадщина». Т.2); Салтовський
О. І. Концепції української державності
в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) / О. І. Салтовський. – К. : ПАРАПАН,
2002. – 396 с.; Стебельська А. Шевченкова концепція української держави /
Стебельська А. // Зб. наук. пр. канадського НТШ. – Торонто : [б. в.], 1993. –
Т. XXXIII. – С. 177-186; Шевчук В. П.
Історія української державності : курс
лекцій / В. П. Шев- чук, М. Г. Тараненко. – К. : [б. в.], 1999. – 480 с.
М.В. Ярмистий
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ШЕЛУХІН
СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ
(1864 – 1938)

С. Шелухін народився 7 жовтня 1864 р.
у селі Деньги Золотоніського повіту Полтавської губернії у поміщицькій родині.
Закінчивши Лубенську класичну гімназію
вступив до університету Св. Володимира
на математичний факультет, згодом навчався на юридичному факультеті. Громадську діяльність розпочав у студентські роки
у Києві, проживаючи в Одесі входив до
Одеської громади, після розколу останньої
на стару й молоду очолив молоду громаду.
Упродовж 1890 – 1899 рр. С.
Шелухін працював на різних посадах у
судових
установах
Єлисаветграда,
Кам’янця-Подільського,
Кишинева.
З
1902 р. був членом Одеського окружного
суду.
Викладав
у
класичних
гімназіях
теорію
права,
державне право, російське цивільне право.
Крім права цікавився українською
філологією.
У
роки
національновизвольної революції проводив активну
громадсько-політичну
діяльність, був дієвим членом української
радикально-демократичної
партії (з червня 1917 р. – УПСФ), членом
Української
Центральної
Ради,
Генерального
суду,
міністром
судових справ в уряді В. Голубовича. У
роки Української держави очолював мирну делегацію на переговорах з

№ 1/2019

buk-visnyk.cv.ua

РРФСР, був членом Цивільного Генерального суду Державного Сенату. В
уряді
В.
Чехівського
очолював
Міністерство юстиції, входив до складу
української
делегації
на
мирній
конференції у Парижі у 1919 р. З 1921
року С.Шелухін проживав у Празі,
де працював в Українському вільному університеті на посаді проректора університету (1926 – 1928;
1935 – 1938) та декана факультету права і суспільних наук (1928 –
1935), був професором Українського
високого
педагогічного
інституту
імені М.Драгоманова, дійсним членом
Українського
історично-філологічного
товариства
у
Празі.Помер 25 грудня 1938 р. у Празі.
Погляди С. Шелухіна на державу та управління пов’язані з його
правничою
діяльністю.
Будучи висококваліфікованим і визнаним
правником, С. Шелухін підкреслював,
що
будь-яка
федерація
може
бути утворена лише з незалежних держав, які мають об’єднуватися
спільними інтересами та ґрунтуватися
на договорі. У цьому разі треба
окреслити такі питання: яка мета
договору;
з
ким
він
укладається;
чи
здатна
протилежна
сторо-
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на виконувати його умови; у чому
полягає
гарантія
виконання
договору; на який термін він укладається. На перше місце правник ставив
досягнення
Україною
державної
незалежності, на основі якої можна
поступово
вирішувати
питання
єдності
народу
шляхом
вибору
найбільш сприятливих варіантів внутрішньої державної будови України.
Не раз у своїх роботах, статтях та
замітках
науковець
констатував
той факт, що федерацію варто створювати тільки із самостійних держав, які мають бажання та можливості об’єднатися, мають спільні, однаково
цікаві
для
кожної
держави
питання.
Утворення
такого
союзу повинно здійснюватися відповідно
до
вимог
чинного
законодавства,
яке створив би федеративний парламент,
до
складу
якого
входить
союзна
держава.
У
своїй
концепції
федерації
С.
Шелухін
особливу
увагу
приділяв
аналізові
психології
українців,
росіян і поляків. Він вважав, що федерація з цими народами на сучасному етапі їхнього розвитку є передчасною,
навіть
шкідливою,
оскільки через різницю в психології
цих трьох народів федерація між
ними
призведе
лише
до
дальшої
асиміляції
та
денаціоналізації,
а
відтак
до
одноманітності,
штучного
шаблону,
нищення
природних
ресурсів та зубожіння України: «Різницю в психології цих трьох народностей творять особливості їх соціального
укладу
життя,
у
взаємовідносинах людей, у всій культурі
народів».
Учений,
висловлюючи думку, що Росія і Польща є безпосередніми
сусідами
України,
водночас застерігав, що сучасний рівень
розвитку цих двох народів постійно
загрожує
розвитку
й
добробуту

№ 1/2019

buk-visnyk.cv.ua

інших
народів,
цілому
людству
та мирному його співіснуванню. За
його
словами,
потрібно
підносити
духовну культуру не тільки польського і російського народів, а й
тих
народів,
які
їм
протистоять.
У
своїх
державно-правових
поглядах С. Шелухін був вираженим самостійником,
прихильником
української самостійної незалежної демократичної
республіканської
держави. Він часто критикував автономістів
і вказував, що Україна не може
бути
частиною
російської
федерації,
оскільки федерації на той час не
існувало. Революція, за його словами, давала право всім народам на самовизначення.Проте
він
наголошував,
що для того, аби держави могли входити до складу федерації, потрібен
високий
ступінь
їхнього
розвитку, високий рівень свідомості, поваги до
правових норм і моралі, розуміння
цінності свободи і людської гідності.
Стосовно
України
вчений-правник вважав, що до складу федерації вона
може ввійти у випадку, коли буде незалежною,
самостійною,
суверенною
та
сконсолідованою
всередині
державою, усі свої інтереси, потреби
й цілі задовольнятиме й досягатиме незалежно ні від чиїх втручань, дозволів, згод, самостійно, на основі
свого
права.
Науковець
підкреслював, що український народ не може
федеруватися
з
російським
народом,
бо останній «не здатний до цього духовно…визнає права лише дужчим
брутальною силою і над правом ставить
вище грубу силу». Спираючись на свою
теорію кельтського походження Русі, учений обґрунтовує необхідність створення
у
майбутньому
чорноморської
адріатичної
федерації
для
України, союзу народів, близьких за
расовими,
психічними
і
духовними ознаками, на противагу союзам
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з Росією або Польщею, які можливі
лише
у
формі
конфедерації
за
існування
певних
політичних
інтересів.
Заборона
будь-якому
народові
користуватися
власним
правом у боротьбі за незалежну державу
суперечить
загальноприйнятим
світовим нормам. Це порушення рівності народів і нищення їхньої свободи,
вважав
С.
Шелухін
і
зазначав, що «кожна нація має право
на свій вільний розвиток і ніщо, крім
власної держави, його не забезпечує».
Окрім
самого
народного
характеру влади, С. Шелухін вбачав необхідність
організації
правової
держави
–
мирного
організованого
народного колективу та вищої мирної
організації
вільних
людей
на
своїй
території зі своєю владою і державно-правовим устроєм, коли в державі існує насильство однієї частини народу над іншою, позбавлення чи
зменшення прав хоч якоїсь частини народу, надання прав одним більших, другим, менших – це є порушенням
принципів
правової
держави.
Головним
призначенням
правової
держави
є
максимально
повне
забезпечення юридичними засобами охорони і захисту прав людини і громадянина,
а
необхідною
передумовою правової держави є її незалежний
політико-правовий
статус.
Характер відносин між громадянином і
державою
є
стрижневим
питанням доктрини правової держави. У такій
державі
досягається
юридична рівність між нею і громадянином.

Праці: Шелухин С. В Чехословаччині
/
С.
Шелухин
//
Український
Голос. – 1926. – 7 квітня. 5; Шелухин С. Доба Центральної Ради / С. Шелухин // Вільна Україна. – НьюЙорк, 1966. – Ч. 52. – С. 29 – 49; Шелухин С. Союз соціалістів самостійників
в Центральній Раді / С.Шелухин //
Нова Рада. – 1917. – 20 грудня; Шелухин С. Французькі вчені про Україну
і федерацію / С.Шелухин // Українська
трибуна.
–
1922.
–
26
(13)
січня; Шелухін С. До українського громадянства в справі інтервенції / С.
Шелухін // Народна воля. – 1928.
– 21 серпня; Шелухін С. Додаткові
лекції до курсу “Історія українського
народу” / С. Шелухін. – Прага :
“Українського
Робітника”,
/б.
p./.
– 74 с.; Шелухін С. Історично-правні
підстави
Української
державності
/ С. Шелухін. – Вінніпег, 1929. – 28
с.; Шелухін С. Україна – назва нашої
землі з найдавніших часів / С. Шелухін. – Дрогобич: Бескид, 1992. – 249 с.
Джерела: Гетьманчук М. П. Сергій
Шелухін:
суспільно-політичні
погляди та державотворчі ідеали / М.
П. Гетьманчук, Я. Б. Турчин. – Львів :
Дослідно-видавничий
центр
Наукового товариства ім. Шевченка, 2006. –
214 с.; Осташко Т. Діяльність Сергія
Шелухіна
в
Українській
Центральній
Раді
/
Т.Осташко
//
Україна
в
революційних процесах перших десятиліть
ХХ століття. – К.: Інститут політичних
і
етнонаціональних
досліджень
ім.
І. Ф. Кураса НАН України, 2007. –
581 с.; Турчин Я. С. Шелухін про реалізацію
основних
складових
державотворчого процесу в Україні / Я. Турчин // Науковий вісник Ужгородського нац. університету. – 2006. – Вип.
3:
Сер.:
Політологія,
соціологія,
філософія.
–
С.
21–26.
Н.Ю. Ротар
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АРТУР КАДЕЛЬНИК,
керівник ГО
«Дипломатичний центр»

«ДИПЛОМАТИЧНИЙ ЦЕНТР» ПЛАНУЄ ПРОДОВЖУВАТИ СВОЮ АКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ З РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕРЕД МОЛОДІ

Громадська організація «Дипломатичний
Центр» була заснована в 2016 році, тоді ще
студентами факультету історії політології
та міжнародних відносин Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, як спроба об’єднати найактивніших
студентів-«міжнародників» в одну структуру, яка б дозволяла займатися міжнародними
відносинами практично – це стосується як
публічної дипломатії так і наукової діяльності.
Проте, організація доволі швидко розрослась
і напрямки її діяльності значно розширились
і конкретизувались.
Зараз основними напрямками діяльності
Організації є: сприяння регіонального
міжнародного співробітництва, сприяння реалізації загальнодержавних, місцевих,
регіональних та міжнародних відносин
спрямованих на розвиток молодіжної
політики, налагодження зв’язків та забезпечення спілкування молоді різних
країн, розвитку міжкультурного діалогу,
формуванні спільних цінностей, залучення
молоді до аналізу внутрішньополітичного
та зовнішньополітичного порядку денного, для формування поступового покращення української дипломатії, її кадрового та аналітичного забезпечення,
сприяти міжетнічному та міжнаціональному
спілкування для формування позитивного
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іміджу України.
Дипломатичний Центр почав свою активну діяльність з осені 2016-ого року. В цей час,
на власній фейсбук-сторінці організації виходили посилання на різні аналітичні статті, які
знайомили би користувачів даної соціальної
мережі з актуальною інформацією щодо тих
чи інший подій, які відбуваються в Україні та
світі.
В цей час працюючи здебільшого в
молодіжному сегменті почала вибудовуватися співпраця з іншими молодіжними громадськими організаціями, як в Україні так і закордоном. «Дипломатичний Центр» починає
співпрацювати з Українськими студенами за
свободу, Соціал-демократичною платформою, Федерацією дебатів України, Асоціацією
студентів міста Клуж(Румунія), Європейською
асоціацією студентів(Туреччина), Асоціацією
Європейської
конвергенції
(Румунія),
Європейський мультикультурний форум
(Німеччина), Молодіжний центр співпраці м.
Діліжан (Вірменія), та іншими.
Але розуміючи доцільність живого
спілкування з молоддю ,яка є активною та
зацікавленою у суспільно-політичних процесах в світі та Україні, з вересня 2017-того р. під
патронажем організації почав функціонувати
постійно діючий Дискусійний клуб.
Під час проведення даних зустрічей, учас57
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актуальну проблему світу, для прикладу, коли
було актуальним питання референдуму в
Каталонії, учасники зустрічі цю проблему,
по таким критеріям: історичні передумови,
позиція Іспанії, позиція каталонців, ситуацію
в країні, як це вплине на ЄС та баланс у світі,
чи схоже це на ситуацію в Україні, як це
сприймати пересічним людям (де кожен висловив своє бачення, враховуючи свій досвід
та розуміння), учасники пограли у гру «за і
проти», спробували проаналізувати події. У
жовтні 2017р. діяльність організації перестала обмежуватись тільки межами Чернівців
, оскільки у Маріупольському державному
університеті за сприянням Маріупольського
відділення ГО «Дипломатичний Центр»
була проведена
ділова гра-симуляційна
«Negotіatіon club» Під час гри студенти випробували себе у ролі лідерів таких країн
світу, які ніколи не сідали за стіл переговорів
у запропонованому форматі: США, КНДР,
КНР, Японія, Республіка Корея та країни
Європейського Союзу. Метою ділової грисимуляції було вирішення питання ядерної
загрози з боку КНДР.
«Лідери країн» спрямували усі свої
дипломатичні здібності на досягнення згоди, висловлюючи свою стурбованість і прагнення порозумітися. У процесі підготовки до
ділової гри студенти ознайомилися з регламентом та етапами проведення міжнародних
багатосторонніх переговорів і отримали
навички формулювання та представлення
позицій країн із цього питання.
В листопаді 2017 року також у
партнерстві
з
іншими
організаціями
були проведені дві масштабні події - ХІ
Міжнародна науково-практичнаконференції
студентів та молодих вчених «Актуальні
проблеми зовнішньої політики України»
та Міжнародний форум «Міжмор’я: від
інформаційного проекту до цивілізаційної
реальності».
Але головним проектом організації, це
все ж були серії телевізійних модельних ігор
«Рада безпеки ООН» що виходило на ТРК
Буковина, де школярі м. Чернівці прийма№ 1/2019
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ли участь в обговоренні конкретних питань,
та представляли інтереси кожної конкретної
країни.
Під час виборів президента Російської
Федерації члени організації провели панельну дискусію, на якій обговорювались:
передвиборчі програми основних кандидатів
на пост РФ перебіг самих виборів та їхні прямі
результати, чи є необхідним існуючий перебіг
справ всередині РФ, чи є якісь проблеми
всередині самої РФ які можуть призвести до
нестабільності, основні завдання переможця
в найближчий час після виборів, які засоби
можуть бути використані для повернення
стабільності, місце України в цих процесах.
А в кінці місяця, організація виступила
співорганізатором міжнародного круглого столу «Терор як засіб політики СРСР
у відносинах з народами держав ЦСЄ».
Спікерами були науковці, дипломати,
політики і громадські діячі з України та країнсусідів. Говорили про причини і наслідки терору, проводили паралелі з сучасністю і намагалися знайти рішення запобігання подібним
ситуаціям в майбутньому. В той же час був
організований дводенний тренінг для молоді
з України(Чернівці, Вінниця, Маріуполь, Донецьк) та Румунії (Клуж, Сучава, Бухарест) на
тему «Подолання стереотипів через діалог»
Що ж стосується діяльності організації
сьогодні, то на даний час ГО «Дипломатичний центр» активно займається питаннями
розвитку дипломатичних відносин в Україні
та за її межами, так для прикладу, недавні
проекти, які були реалізовані, а саме проекту «BRUSH», за підтримки ERASMUS+, який
спрямований на ліквідацію конфліктів у
україно-румунських відносинах на території
Чернівецької області та Круглий стіл з метою
обговорення проблеми подвійного громадянства, активно підтверджує наміри організації.
Так під час круглого столу були
запрошені активні студенти та представники етнічних спільнот, а саме Струтинський Владислав Євгенович та Гакман Сергій
Михайлович, які представляли відповідно
польську та румунську спільноти Буковини..
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Під час дискусії обговорювались
позитивні та негативні аспекти подвійного
громадянства в Україні які є актуальними на даний час. Обговорювали поширення подвійного громадянства на різні регіони
України, зокрема порівнювали особливості
подвійного громадянства в Західних
та
Східних регіонах України. Учасники круглого
столу відмітили, що є певна схожість цієї проблеми у всіх регіонах України оскільки, враховуючи що деякі держави сусіди України, а саме:
Угорщина, Румунія та Російська Федерація, використовують свої ресурси для заохочення отримання громадянами України громадянства
відповідних держави, це в подальшому буде
загрожувати національній безпеці України,
так за основу брались подій на сході та в Криму у 2014році. Аналізуючи вище згадані події,
обговорювались можливі механізми захисту
національних інтересів України на західному
регіоні
та можливі алгоритми протидії
механізму поширенню реалізації подвійного
громадянства.
Для цього учасники круглого столу
обговорили основні фактори, які змушують
жителів Буковини та Закарпаття, отримати
ще одне громадянство Румунії та Угорщини
відповідно. До основних причин віднесли:
низькі економічні можливості для розвитку
на території відповідних регіонів, історичні
фактори та прагнення отримання громадянства Європейського Союзу.
У зв’язку з цим, молодь разом з експертами дійшли до висновку, що для ліквідації
вище згаданих факторів, потрібно зміцнювати
авторитет України серед молоді, оскільки молодь є головною рушійною силою подальшого
розвитку України. Тому потрібно боротись за
те, щоб молодь пишалась своєю Батьківщиною і
вирішувала розвивати свою державу, а не чужу.
Також крім змін економічних та ідеологічних,
потрібні зміни конституційні. Так, за декілька
днів до круглого столу, міністр закордонних
справ України, П. Клімкін вирішив розпочати дискусію про запровадження подвійного
громадянства за особливих умов, і учасники
дискусії підтримали цю ініціативу.
Також під час круглого столу обговорювалось досвід подвійного громадянства у
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інших країн, таких як: Велика Британія, Канада, Кіпр та інші.
Загалом, учасники круглого столу
дійшли до висновку, що доцільним є проведення всеукраїнської дискусії про подвійне
громадянство, обговорення всіх можливих
варіантів реалізації подвійного громадянства(
при умові, якщо буде прийняте рішення що
до доцільності подвійного громадянства) та
про посилення внутрішньої політики України,
щодо захисту своїх інтересів в плані подвійно
громадянства своїх громадян ( при умові,
якщо подвійне громадянство в Україні буде
визнано не доцільним).
Що ж стосується подальших дій, то
«Дипломатичний центр» планує продовжувати свою активну діяльність з розвитку
неформальної освіти серед молоді, та сприяння розвитку іміджу України в світі.
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МОНІТОРИНГ НАВЧАННЯ ЗА І КВАРТАЛ 2019
РОКУ

З 21 СІЧНЯ ПО 01 ЛЮТОГО ТРИВАЛО НАВЧАННЯ
«АНГЛІЙСЬКА МОВА. РОЗМОВНИЙ КУРС» ДЛЯ
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
З 21 січня по 01 лютого 2019 року тривало навчання за програмою постійно діючого
семінару «Англійська мова. Розмовний
курс» для держслужбовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та посадових осіб
обласної ради.
Навчання розраховане на 72 академічні години, протягом яких слухачі підвищать свій
рівень знань з англійської мови. Вони прослухають такі основні теми: «Загальна характеристика мови. Розповсюдження англійської
мови у світі. Знаки міжнародної фонетичної
транскрипції. Типи складів. Правила читання.
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Наголос. Правильна вимова» та теми на
вивчення граматики.
Методика проведення навчання передбачає
проведення практичних занять, на яких
слухачі закріплюють свої знання за допомогою лексичних і граматичних вправ, діалогів
та текстів.
Семінар проводить Богатирець Валентина Вікторівна – кандидат політичних наук,
доцент кафедри іноземних мов факультету
історії, політології та міжнародних відносин
Чернівецького національного університету
ім.Ю.Федьковича.
Після завершення навчання слухачі отрима60
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отримають посвідчення про підвищення

В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ЦЕНТРІ ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОЗПОЧАЛОСЬ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ
ВПЕРШЕ ПРИЙНЯТІ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА
СЛУЖБУ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

04 лютого 2019 року в Чернівецькому
регіональному
центрі
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
розпочалось
навчання
для
державних
службовців
облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій, посадових осіб районних, міських, селищних рад, які вперше
прийняті на державну службу та службу в
органи місцевого самоврядування. Навчання триватиме два тижня. За цей період слу№ 1/2019
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слухачам будуть прочитані лекції на такі
теми: «Запобігання і протидія проявам
корупції у сфері управління», «Діловодство
в
процесі
управлінської
діяльності»,
«Інформаційне
забезпечення
органів
виконавчої влади», «Взаємодія органів влади
з інститутами громадянського суспільства та
залучення громадськості до формування та
реалізації державної політики», «Організація
діяльності службовців публічної влади»,
«Децентралізація влади та формування
ОТГ», «Основи теорії та історії державного будівництва в Україні», «Основні вимоги щодо підготовки службових документів
до здачі в архів», «Державне управління та
місцеве самоврядування в системі публічного
управління»,
«Психологічні
аспекти
діяльності службовця» та інші.
По завершенню навчання слухачі пройдуть тестування, здадуть залік з модуля «Державне управління та місцеве самоврядування», залік з галузевої частини та отримають
свідоцтва відповідного зразка.
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ЗАВЕРШИЛОСЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ
частини та отримали свідоцтва встановленого зразка.

15 лютого 2019 року в Чернівецькому
регіональному
центрі
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
завершилось
навчання
для
державних
службовців
облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій,
посадових
осіб
органів місцевого самоврядування, які вперше прийняті на державну службу та службу в
органи місцевого самоврядування. За період
навчання слухачам були прочитані лекції на
такі теми: «Запобігання і протидія проявам
корупції у сфері управління», «Діловодство в
процесі управлінської діяльності», «Взаємодія
органів влади з інститутами громадянського суспільства та залучення громадськості
до формування та реалізації державної
політики», «Територіальна організація влади
в Україні», «Децентралізація влади та формування ОТГ», «Основи теорії та історії державного будівництва в Україні», «Соціальна
політика в Україні», «Державна служба та
служба в органах місцевого самоврядування»,
«Актуальні питання управління персоналом
в органах публічної влади» та інші. По завершенню навчання слухачі здали заліки: «Державне управління та місцеве самоврядування», комплексне тестування, залік з галузевої
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За результатами рейтингової оцінки
знань одними з кращих виявились: Гуцуляк
Людмила Богданівна – начальник відділу
моніторингу, аналізу та планування доходів
бюджету фінансового управління Глибоцької
РДА, Любківська Марія Іванівна – провідний
спеціаліст відділу автоматизації та обробки
інформації Управління соціального захисту
населення Вижницької РДА, Осачук Альона Іванівна – провідний спеціаліст сектору
управління персоналом та правового забезпечення Департаменту соціального захисту
населення ОДА та Чубрей Юрій Георгійович
– начальник відділу освіти, молоді та спорту
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КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»
Під час семінару слухачам розповіли
про
реформування системи державного
управління та зарубіжні моделі організації
влади, громадські ради в системі публічного
управління, процес формування об’єднаних
територіальних громад Чернівецької області
та взаємодію органів публічного влади з
інститутами громадянського суспільства.
По завершенню семінару слухачам вручили
сертифікати відповідного зразка і побажали їм
натхнення та подальшого успішного розвитку.

21 лютого 2019 року в Центрі відбувся
короткотерміновий
семінар
на
тему
«Актуальні проблеми публічного управління»
для державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та
райдержадміністрацій.
Семінар проводив директор Центру - Ярмистий Микола Васильович, кандидат наук
з державного управління, спільно з Халавкою Тарасом Богдановичом – експертом з
комунікацій Регіонального офісу з питань
впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень
органів виконавчої влади та Татарчук Тетяною
Михайлівною – директором Чернівецького
центру розвитку місцевого самоврядування.
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НАВЧАННЯ ЗА ОЧНО-ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ

Настановчий етап: проведення лекцій та
консультацій триватиме три дні до 01 березня. За цей час слухачам будуть прочитані такі
теми: «Державне регулювання економіки»,
«Професійне спілкування: психологічні проблеми спілкування, шляхи їх подолання»,
«Організація діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування», «Взаємодія органів місцевої влади
з інститутами громадянського суспільства»,
«Державне управління та місцеве самоврядування в системі публічної політики»,
«Європейська та євроатлантична інтеграція
України», «Діловодство в процесі управлінської
діяльності» та ін. Настановчий етап: проведення лекцій та консультацій триватиме три
дні до 01 березня.
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За цей час слухачам будуть прочитані такі
теми: «Державне регулювання економіки»,
«Професійне спілкування: психологічні проблеми спілкування, шляхи їх подолання»,
«Організація діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування», «Взаємодія органів місцевої влади
з інститутами громадянського суспільства»,
«Державне управління та місцеве самоврядування в системі публічної політики»,
«Європейська та євроатлантична інтеграція
України», «Діловодство в процесі управлінської
діяльності» та ін.
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12 - 13 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ БУЛО ПРОВЕДЕНО
НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ТРЕНІНГУ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
Програма тренінгу складалася з низки лекцій,
які почергово змінювалися практичними завданнями, що сприяло закріпленню поданого
матеріалу. Тренінг проводили Гакман Сергій
Михайлович – заступник директора Центру,
кандидат історичних наук та Танасійчук Олена Володимирівна – президент благодійного
фонду «Суспільні ресурси та ініціативи». Вони
надали вичерпну інформацію, коментарі та
рекомендації, завдяки яким учасники тренінгу
отримали знання та навички з управління
проектним циклом.
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По закінченню навчання учасники тренінгу
отримали відповідні сертифікати, що свідчить
про успішність пройденого курсу.
Усі учасники тренінгу висловили найкращі
враження та задоволення від навчання, адже
вони отримали нові, такі необхідні в роботі,
знання, провели ефективні практичні діалоги,
обмінялися досвідом з питань підготовки
проектів з колегами.
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У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ЦЕНТРІ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДБУЛАСЯ ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПІДРУЧНИКА ВАЛЕНТИНА МАЛИНОВСЬКОГО

17 січня у Волинському центрі підвищення
кваліфікації відбулася презентація підручника
Валентина Малиновського «Публічна служба
в Україні». Захід провели у режимі відозв’язку.
До відеоконференції долучилися Херсонський та Чернівецький центри перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
Автор підручника – Валентин Малиновський, професор кафедри політології
та державного управління факультету
історії, політології та національної безпеки
Східноєвропейського
національного

університету імені Лесі Українки, доктор
політичних наук, професор.
У підручнику систематизовано знання
з теорії та історії публічної служби в Україні,
висвітлено її організаційно-правові аспекти та практичні компоненти, запропоновано
класифікацію видів публічної служби та їх
основні характеристики.
Видання розраховане на слухачів,
студентів,
аспірантів,
докторантів
спеціальності «Публічне управління та
адміністрування»,
працівників
органів
публічної влади та всіх тих, хто цікавиться питаннями публічного управління.
Микола
Ярмистий,
директор
Чернівецького центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій зазначив важливість підручника для посадовців
та привітав Валентина Малиновського із
презентацією. Кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри політології та державного управління ЧНУ Сергій Шведюк, наголосив
на тому, що такий підручник буде корисним і
для студентів та викладачів університету.

У ЧЕРНІВЦЯХ ВІДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ
УКРАЇНИ
22 січня у Чернівцях відзначення важливого
державного свята - Дня Соборності розпочалося з покладання квітів до пам’ятника Героям
Буковинського куреня. Далі громада Буковини
поклала квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та
вшанувала пам’ять загиблих Героїв-буковинців
біля Стели пошани, що на Центральній площі
міста. Активна буковинська молодь, волонте№ 1/2019
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на Центральній площі міста. Активна буковинська молодь, волонтери, представники
влади та громадськості краю утворили «ланцюг єдності», взявшись за руки.
Присутні розгорнули на Центральній
площі 25-метровий прапор України та виконали Державний гімн України.
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21 січня 1990 року українська патріотична
громадськість, за прикладом акції жителів
країн Балтії «Балтійський шлях», проведеної
на півроку раніше, утворила між Києвом і
Львовом живий ланцюг єднання як символ
єдності східних і західних земель України –
«Українську хвилю» - з нагоди 71-ї річниці
проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР на
вшанування подій Української революції. Це
одна з найбільших у тогочасній Центральній
і Східній Європі масових акцій. Достеменно
невідома кількість учасників акції.
Також в обласній філармонії ім. Дмитра Гнатюка відкрили виставку, присвячену
100-річчю державного Герба України. В.о. голови обласної державної адміністрації Ігор
Богатирець спільно з заступником голови
ОДА Мирославом Заячуком взяли участь у
відкритті виставки. Виставка носить назву
«Символ твоєї свободи. 100 років Державного
герба України».
Указом Президента України за сумлінне
виконання службових обов’язків, активну волонтерську діяльність та ініціативу у
вирішенні
питань
життєзабезпечення
учасників антитерористичної операції орде№ 1/2019
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ном Данила Галицького нагороджено Валерія
Красняна – учасника антитерористичної
операції, головного спеціаліста відділу апарату Чернівецької обласної державної
адміністрації; за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток служби у справах
дітей орденом княгині Ольги ІІІ ступеня –
Юлію Матвієву - начальника служби у справах дітей Чернівецької обласної державної
адміністрації; за значний особистий внесок
у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну
сумлінну працю присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник охорони здоров’я
України» Василині Данилюк - головній
медичній сестрі комунальної медичної установи «Міська дитяча клінічна лікарня»; почесне
звання «Заслужений діяч мистецтв України»Івану Пілату - сценаристу, режисеру, директору обласного музею народної архітектури і
побуту.
Присутні в обласній філармонії вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнівзахисників України.
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У ЧЕРНІВЦЯХ ОБГОВОРИЛИ РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ
ПОЛІТИКИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
20 лютого відбувся круглий стіл
«Регіональні аспекти розвитку державної
молодіжної політики на період до 2020 р.»,
організований Чернівецьким регіональним
центром перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
спільно з Науково-дослідницьким інститутом
європейської інтеграції та регіональних
досліджень Чернівецького національного
університету
імені
Юрія
Федьковича,
Управлінням молоді і спорту Чернівецької
обласної державної адміністрації та кафедрою економічної теорії, менеджменту та
адміністрування Чернівецького національного
університету імені Ю.Федьковича.
У заході взяли участь науковці,
працівники та викладачі центру підвищення
кваліфікації, державні службовці та посадові
особи органів місцевого самоврядування,
представники молодіжних організацій та
засобів масової інформації.
У рамках круглого столу розглянуто
наступні питання:
• Пріоритети державної молодіжної політики;
•
Регіональні
особливості
реалізації
молодіжної політики у Чернівецькій області;
• Молодь і молодіжні організації, як суб’єкт
державної політики.
Модераторами заходу виступили та директор Чернівецького центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації Микола Ярмистий та завідувач кафедри політології та державного управління, директор
Науководослідницького
інституту
європейської
інтеграції та регіональних досліджень
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича Анатолій Круглашов.
Модератори виступили з вітальним словом та
наголосили на важливості завдань та основ№ 1/2019
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них напрямків молодіжної політики.
З імпульсивними доповідями виступили начальник управління молоді та
спорту Чернівецької облдержадміністрації
Богдан Вітовський та головний спеціаліст
відділу молоді управління молоді та спорту
Чернівецької облдержадміністрації Наталія
Сабадаш. У вигляді презентації вони розповіли
про основні напрямки діяльності управління
та заходи, які проводилися.

З пропозиціями щодо покращення
молодіжної політики виступили також представники молодіжних громадських організацій
та студенти Чернівецького національного
університету ім. Ю.Федьковича.
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У ЧЕРНІВЦЯХ ОБГОВОРИЛИ РЕФОРМУ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 2019 РОЦІ
21 лютого в Чернівецькому Центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся
прес-брифінг на тему «Реформа місцевого самоврядування в 2019 році: Чого очікувати?».
Така тематика продиктована тим, що нещодавно Урядом було оголошено про перехід
до нового етапу децентралізації, а 20 лютого
на Урядовому порталі з’явився текст розпорядження Кабінету Міністрів України, яким
затверджено план заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки. Саме про
наступні кроки у законодавчому полі, зміни
акцентів в регіональній політиці та фінансові
аспекти функціонування ОТГ розповідали
в Чернівецькому ЦРМС, що створений за
підтримки Програми «U-LEAD з Європою»
та Мінрегіону. Тетяна Татарчук, директорка
Чернівецького ЦРМС, ознайомила присутніх
із основними завданнями плану заходів:
- Формування нової територіальної основи
для діяльності органів влади на рівні громад
і районів.
- Передача повноважень органів виконавчої
влади органам місцевого самоврядування та їх
розмежування за принципом субсидіарності.
- Створення належної ресурсної бази для
здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.
- Формування ефективної системи служби в
органах місцевого самоврядування.
- Упорядкування системи державного контролю та нагляду за законністю діяльності органів
місцевого самоврядування.
- Розвиток форм прямого народовладдя:
виборів, референдумів.
«Нині 83% території України «покрито» затвердженими перспективними планами. Завдання, яке ставить Уряд – це вибори до
місцевих рад у 2020 році мають відбутись на
новій територіальній основі. Саме тому КМУ
доручив на місцях розробити перспективні пла№ 1/2019
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ни. Інший важливий момент – це регіональна
політика. Тут ключова ідея полягає в тому, що
варто переходити від політики субсидіювання
проблемних територій до стимулювання їх
розвитку», - підкреслила Тетяна Татарчук.
Вікторія Чебан, радниця з юридичних питань ЦРМС, розповіла про необхідні
законодавчі зміни для продовження реформування системи місцевого самоврядування та
адмінтерустрою. «Одним із головних завдань
є внесення змін до Конституції України. Поряд з цим це досить складний політичний процес. Врегулювання потребує питання представництва Центральних органів влади на
місцях. Закон «Про місцеве самоврядування в
Україні» також потребує доопрацювання, особливо в частині надання повноважень Уряду
затверджувати території територіальних громад та подавати до Парламенту проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації
районів», - зауважила Вікторія Чебан.
Держава надає все більше інструментів
в розпорядження територіальних громад для
того, щоб вони могли самостійно заробляти. «Збільшено перелік податків і зборів, частина від сплати яких спрямовуватиметься
до бюджетів територіальних громад. Наприклад, 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини;
зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення. Також
відбудеться зростання ставок акцизного податку на тютюнові вироби; підвищення ставки екологічного податку», - зазначив Дмитро
Прокопець, радник з питань місцевих фінансів
Чернівецького ЦРМС.
Для освітян та громад важливо те, що
удосконалено формулу освітньої субвенції, у
частині врахування коштів на:
- поділ класів на групи при вивченні окремих
предметів;
- педагогічних працівників інклюзивно69
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-ресурсних центрів;
(замість 25).
- денних приватних закладів загальної
середньої освіти;
- зменшено розрахункову наповнюваність
класів для міст обласного значення, що не є
обласними центрами та які у своєму складі
мають сільське населення: 1) якщо частка
сільського населення становить від 10 до 25%,
розрахункова наповнюваність класів складає
22,5 учня (замість 25 учнів); 2) якщо частка
сільського населення становить понад 25%,
наповнюваність визначено на рівні 21 учня

У ЧЕРНІВЦЯХ ВШАНУВАЛИ УКРАЇНСЬКИХ
ДОБРОВОЛЬЦІВ
З нагоди Дня українського добровольця, громада Буковини - державні службовці, військові,
волонтери, духовенство, віддали шану полеглим Героям - буковинцям на Алеї слави на
Центральному кладовищі міста.
Сьогодні ми згадуємо українських патріотів,
які з початку подій на сході України добровільно
зголосилися боронити державу від російського
агресора, доти не мавши жодного відношення
до армії.
Сьогодні ж президент України Петро Порошенко привітав добровольців, відзначивши
їхню важливу роль у зупиненні російської
військової агресії у 2014 році. За словами Порошенка, нині у лавах Збройних сил Україну
боронять 170 тисяч добровольців.
Уперше
українці
відзначили
День
українського 14 березня 2017 року: саме цього
дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців
Самооборони Майдану прибули на полігон
«Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.
День добровольця встановлено згідно
рішення Верховної Ради України від 17 січня
2017 року.
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У ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВІДБУВСЯ
КРУГЛИЙ СТІЛ «РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ГРОМАДСЬКОЇ ПАРТИСИПАТИВНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
15 березня 2019 року у Чернівецькій
обласній державній адміністрації відбувся
круглий стіл «Регіональні аспекти громадської
партисипативності в публічному управлінні:
стан та перспективи».
У круглому столі взяли участь державні
службовці та посадові особи органів місцевого
самоврядування, науковці Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича, працівники та викладачі центру
підвищення кваліфікації, представники громадських організацій та засобів масової
інформації.
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У ЧЕРНІВЦЯХ ОБГОВОРИЛИ ПРОЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОДА НА 2019-2021 РОКИ
26 березня у Чернівецькій обласній
державній адміністрації відбувся круглий
стіл «Обговорення проекту антикорупційної
програми Чернівецької обласної державної
адміністрації
на
2019-2021
роки».
Організаторами
заходу
виступили
Чернівецька обласна державна адміністрація
та
Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій.
Питання, які розглядалися:
• Протидія проявам корупції як умова побудови демократичного суспільства в Україні;
• Засади загальної відомчої політики щодо
запобігання та протидії корупції та заходи з їх реалізації, визначені проектом
антикорупційної програми Чернівецької
обласної державної адміністрації на 2019-2021
роки;
• Корупційні ризики у діяльності обласної
державної адміністрації: причини та способи
їх мінімізації.
З імпульсивними промовами виступили заступник директора Чернівецького центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації,
кандидат історичних наук, доцент Сергій Гакман та завідувач сектором з питань запобігання
та виявлення корупції апарату Чернівецької
обласної державної адміністрації Юрій Манастирський.
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Сергій Гакман у своєму виступі пропонував
визначити боротьбу з корупцією, як функцію
держави. Також наголосив про шляхи, які варто зробити, аби стати демократичною державою.
Юрій Манастирський розповів про
основні засади антикорупційної програми та
наголосив на тому, аби бажаючі надавали свої
пропозиції стосовно проекту до 15 квітня. Ознайомитися з антикорупційною програмою на
2019-2021 роки можна на сайті Чернівецької
обласної державної адміністрації.
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