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5 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

ВСТуп

Ця збірка є одним із результатів впровадження Програми Ради Європи «Посилення інституційної спро-
можності органів місцевого самоврядування в Україні». Частиною цієї програми був «конкурс краси» се-
ред українських міст, за допомогою якого виявлено найкращі приклади роботи місцевих влад у країні.

Трьома актуальними в українських містах темами конкурсу 2012 року стали:
1. Ефективне управління.
2. Підтримка місцевого підприємництва.
3. Досвід залучення інвестицій.

загалом на участь у конкурсі було подано 82 заявки. Двадцять сім найцікавіших проектів, обраних екс-
пертами Ради Європи за особливою методологією, увійшли до цього видання.

Церемонія нагородження переможців відбудеться в Ялті у березні 2013 року. Однак робота на цьому 
не завершується. Однією з особливостей конкурсу є те, що він дає змогу громадам поширювати свій досвід 
і вчитися одна в одної; переможці мають тепер допомогти своїм колегам.

Сподіваюся, конкурс приживеться в Україні, як і в інших країнах Європи. Ідея програми полягає в тому, 
що цей конкурс щороку проводитимуть асоціації місцевого самоврядування і він і надалі надихатиме місце-
ві громади. Дуже важливою умовою для підвищення якості місцевого самоврядування, запровадження та 
розповсюдження кращих практик є децентралізація та реформа місцевого самоврядування, підготовку якої 
в Україні також підтримує та заохочує Рада Європи.

Даніел Попеску,
голова Центру експертизи 

з питань реформи місцевого самоврядування
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РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ: МЕТОДОЛОГІЯ РАДИ ЄВРОПИ

7 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

1 1  ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДжЕННЯ 
ПРОГРАМИ ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

зміцнення місцевого самоврядування – пріо-
ритетне завдання в усіх країнах, які прагнуть до за-
провадження європейських стандартів і більш тіс-
ної інтеграції з Європейським Союзом. Тимчасом як 
уряд ставить питання децентралізації у перші рядки 
порядку денного, органам місцевого самоврядуван-
ня необхідно продемонструвати здатність ефектив-
но виконувати свої повноваження і забезпечувати 
високу якість місцевих послуг. В основі децентралі-
зації лежить довіра. Жителі територіальних громад 
потребують впевненості, що місцеві органи влади 
будуть належно реагувати на їхні потреби та інтере-
си, а органи державної влади повинні бути впевнені, 
що місцеві органи влади нестимуть належну відпові-
дальність за надані їм повноваження.

Обмін кращими практиками дає змогу місцевим 
органам влади продемонструвати свою ефектив-
ність і результативність. Кращі практики місцевого 
самоврядування дуже різні, оскільки вони залежать 
від системи лідерства у місцевому управлінні та рів-
ня підготовки посадових осіб місцевого самовря-
дування. Мета програми обміну кращим досвідом 
– виявлення кращих практик, відзначення їх і пере-
творення в тренажер, на якому службовці місцевого 
самоврядування інших міст можуть вчитися.

1 2  РОЗУМІННЯ 
КРАЩОЇ ПРАКТИКИ

Найбільш поширені помилки щодо кращих 
практик походять від нездатності чітко визначити, 
що насправді є кращою практикою та як її визначи-
ти. Справді унікальної кращої практики – тієї, яка пе-
ревершує будь-які інші, – у реальному житті не існує. 
Те, що дало результат в одному місці, може не спра-
цювати в іншому і навпаки. Утім, можна знайти деякі 
практики, здатні забезпечувати відмінні результати 
в певному контексті, але водночас бути успішними і 
в інших громадах. Це зумовлено тим, що місцеві ор-
гани влади певної країни перебувають у більш-менш 

однакових умовах, наприклад, на них впливає одне 
й те саме законодавство, система державного управ-
ління, політична культура і спільний історичний дос-
від. Це полегшує процес запозичення рішень, успіш-
но впроваджених і випробованих практикою. Ліде-
ри місцевих громад убезпечують себе від надмірних 
ризиків, запроваджуючи нові підходи, ефективність 
яких вже доведено в іншому місці.

Кращу практику можна визначити як оптималь-
ний спосіб вирішення певної проблеми або досяг-
нення певної мети, яким можуть скористатися інші. 
запозичення досвіду інших міст свідчить не про зо-
лоте правило, а про пошуки хорошої, перевіреної 
практики. запозичення кращої практики означає 
творче застосування досвіду інших у розвитку влас-
ної громади.

Під час оцінювання передового досвіду необ-
хідно враховувати два важливі аспекти:
 • результати запровадження кращої практики в 

зазначеному місці;
 • цінність цієї практики для інших міст.

Оцінювання має враховувати і результат запро-
вадження практики, і обґрунтування необхідності її 
запровадження. Для цього можна скористатися си-
стемою принципів УСПІху за їхніми першими літера-
ми – УСПІШНА, СТАЛА, ПРОзОРА, ІНТЕРЕСНА ГРОМА-
ДІ, ХАРАКТЕРНА. А саме:

УСПІШНА. будь-яка краща практика буде до 
певної міри історією успіху, адже вона має чинити 
позитивний ефект на орган місцевого самовряду-
вання чи територіальну громаду і повністю досягати 
окреслених цілей.

СТАЛА. Краща практика не повинна бути разо-
вою подією. Вона має бути сталою. Наприклад, навіть 
найбільш ефективне одноразове прибирання сміття 
з тротуарів не є кращою практикою, тим часом як 
організація регулярного збору побутових відходів і 
будівництво об’єкта з їх утилізації може такою стати.

ПРОзОРА. Краща практика має бути цілком 
прозора; документи і дані повинні бути ясними; її 
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контекст має бути зрозумілим, персонал і спожива-
чі послуг повинні бути в змозі пояснити практику. 
Справді прозора практика легко розкладається на 
послідовність чітких кроків, що ведуть до конкрет-
них результатів.

ІНТЕРЕСНА ГРОМАДІ. Краща практика вирішує 
проблему, яка насправді становить інтерес для всі-
єї громади. Наприклад, місцева дорога, яку прокла-
дають у районі, де проживають найбільш визначні 
члени громади, а не там, де вона найбільш необ-
хідна громаді, не буде прикладом кращої практики. 
Інтерес громади можна коректно визначити через 
стратегічні цілі муніципалітету, викладені у стратегії 
місцевого розвитку.

ХАРАКТЕРНА. Краща практика має бути відтво-
рюваною і в інших муніципалітетах. Можливість від-
творення залежить від таких чинників, як: природне 
середовище, соціальне та економічне середовище, 
відповідність місцевих законів і норм, доступність 
ресурсів, рівень необхідних знань, інших технічних 
та інфраструктурних чинників, які потрібно врахо-
вувати під час оцінювання можливості відтворення 
практики в іншому місті.

1 3  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ОБМІНУ 
КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

Справді передові органи місцевого самовряду-
вання прагнуть самовдосконалення та поліпшення 
якості надання послуг місцевій громаді і тому ма-
ють самі шукати кращі практики для їх запозичення. 
Проте в більшості випадків цього не спостерігається. 
звідки орган місцевого самоврядування дізнається 
про передовий досвід? Самий лише факт, що одне 
місто щось зробило для отримання хороших резуль-
татів, не зможе переконати інші міста шукати кращі 
рішення. Тільки системний підхід і створення фору-
му для обміну перевіреним досвідом може принести 
реальні зміни в місцевому самоврядуванні. Необхід-
но запровадити національну програму обміну кра-
щими практиками.

 
Теми програми повинні відображати поточні 

пріоритети місцевого самоврядування. Вибираючи 
теми, необхідно брати до уваги такі чинники:
 • Теми потрібно формулювати порівняно ши-

роко – так, щоб можна було розглянути різ-
ні види практик. Наприклад, формулювання 
«Прозорість у діяльності місцевої влади» дасть 
змогу органам місцевого самоврядування 
представити різні види діяльності, такі як опри-
люднення інформації про місцевий бюджет, 

впровадження прозорих процедур прийому на 
роботу посадових осіб місцевого самовряду-
вання або прийняття кодексів поведінки. Вузькі 
визначення можуть обмежити зацікавленість 
міст.

 • Обрані теми – це декларація певних цінностей, 
які формують цілі програми обміну кращими 
практиками. Вони заохочуватимуть міста пе-
реглянути їхні власні практики незалежно від 
результатів конкурсу. з огляду на це може бути 
доцільним провести широкі консультації перед 
формулюванням тем.

 • Кількість тем необхідно обмежити, щоб зменши-
ти вартість і складність програми та кількість пе-
ревірних візитів.

Критерії оцінювання представлених муніци-
палітетами кращих практик повинні відображати 
принципи УСПІху. Експертній раді варто звернути-
ся до фахівців задля забезпечення релевантності 
та повноти системи критеріїв. Наглядова рада може 
затвердити й додаткові критерії, втім, занадто бага-
то критеріїв додають складності і зменшують ясність 
процесу оцінювання.

Справжній успіх Програми обміну кращими 
практиками спирається на кілька визначальних чин-
ників:

Ефективний маркетинг і просування
Доцільно розробити детальний план маркетин-

гу. Ключем до гарного маркетингу є реалізація мож-
ливостей щодо просування міста і навчальних захо-
дів програми обміну кращими практиками.

Мережа колег (рівний–рівному)
Створення спільної з іншими містами мережі з чіт-

ко сформульованими цілями заохочуватиме ширше 
взаємне спілкування і виступатиме потужним засо-
бом генерування нових ідей. Формула для запам’я-
товування:

    бІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ+
 бІЛЬШЕ ІДЕЙ +
 ВІДКРИТІСТЬ І ТВОРЧІСТЬ 

= УСПІх

Для координаторів програми мережа є зруч-
ним інструментом ефективного обговорення нових 
викликів, можливістю ділитися своїми проблемами.
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9 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

РІШЕННЯ ПРО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПРОГРАМИ ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

ЗАХІД З ВІДКРИТТЯ ПРОГРАМИ (КОНФЕРЕНЦІЯ)

ПІДСУМКОВА ЦЕРЕМОНІЯ (КОНФЕРЕНЦІЯ)

Формулювання тем 
програми

Створення 
Наглядової ради

Затвердження брошури 
Наглядовою радою

Відбір членів 
Експертної ради

Розробка брошури

Рекламна діяльність

Остаточний відбір кращих практик для поширення досвіду

Поширення кращих практик

База даних, публікації тощо Тренінги, дні відкритих дверей, навчальні візити

Аналіз надісланих заявок, відбір фіналістів

Онлайн, дистанційна допомога координатора містам, 
що вирішили брати участь у конкурсі

Перевірні візити до міст-фіналістів, 
аналіз їхніх кращих практик на місці

Підведення підсумків процедур перевірки, 
формулювання рекомендацій

Вибір консультанта-
координатора

Рішення про зміст програми

Вибір критеріїв оцінювання 
практик

ДОРОжНЯ КАРТА ПРОГРАМИ ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ
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1 4  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ 
Ефективна програма обміну кращими практика-

ми базується на змаганні між містами за визнання їх-
ньої практики кращою в цій темі. Презентація премій 
містам на церемонії високого рівня є важливим мо-
тиваційним чинником, адже досягнення посадових 
осіб місцевого самоврядування визнає суспільство.

Одним з результатів програми обміну кращи-
ми практиками має стати створення бази даних про 
передовий досвід, з якої інші місцеві органи влади 
можуть отримати натхнення і необхідну інформацію. 
Таку базу можна реалізувати як певну інтернет-плат-
форму або випустити спеціальну публікацію з кра-
щих практик.

Для поширення передового досвіду доцільно 
широко застосовувати засоби масової інформації, 
наприклад, місцеві періодичні видання і бюлетені 
уряду. хорошим початком буде організація теле-
трансляції церемонії нагородження переможців 
конкурсу.

Програма обміну кращими практиками спря-
мована не тільки на виявлення кращих практик і 
суспільне визнання видатних результатів. Вона та-
кож сприяє встановленню стандартів ефективного 
місцевого самоврядування і надання якісних місце-
вих послуг та їх поширенню серед міст. Найбільш 
важливим аспектом програми є саме поширення 
кращого досвіду та подальше зміцнення місцевого 
самоврядування.

Не варто чекати, доки кращі практики прийдуть 
до вас. Краще уважніше подивитися навколо себе і 
спробувати самим навчитися в інших. Кращі практи-
ки оточують вас, якщо ви знаєте, як дивитися.
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11 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
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РОЗДІЛ 2 

Програма обміну кращими 
Практиками місЦевого 
самоврядування україни
2012 року
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ЩО ТАКЕ ПРОГРАМА ОБМІНУ 
КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ?

МЕТА ПРОГРАМИ – допомогти виявити, відзна-
чити і поширити найкращі практики та корисні іні-
ціативи органів місцевого самоврядування в Україні. 
Цій меті слугуватимуть два конкурси кращих прак-
тик, які буде організовано в 2012–2014 роках. Учас-
ники та переможці конкурсів отримають громадське 
визнання інновацій, обмінюватимуться досвідом 
втілення найкращих практик, що, своєю чергою, сти-
мулюватиме підвищення стандартів місцевого само-
врядування.

2012 року до участі в конкурсі було запрошено 
міста обласного та районного значення, 2013 року 
заплановано проведення конкурсу для сільських 
громад.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:
 • виявити громади, які впровадили у свою діяль-

ність кращі практики – успішні ініціативи або 
проекти у сфері місцевого управління, які чинять 
вагомий вплив на покращення життя громади;

 • допомогти громадам, які досягли найкращих 
результатів, стати зразковими центрами, де змо-
жуть навчатися представники інших громад;

 • розповсюдити інформацію про ці успішні зразки 
управління, забезпечити громадське визнання 
корисних ініціатив;

 • зробити внесок у розвиток громадянського су-
спільства через впровадження ефективного де-
мократичного місцевого управління.

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ
Програму впроваджує Центр експертизи з 

питань реформи місцевого самоврядування Ради 
Європи у партнерстві з Міністерством регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України, Національною акаде-
мією державного управління при Президентові 
України, Асоціацією міст України та Фондом Схід-
на Європа.

КОНКУРС КРАЩИХ ПРАКТИК 2012 РОКУ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Конкурс оголошено у квітні 2012 року. Кінце-

вий термін подання заявок – 31 травня 2012 року. 
зацікавлені органи місцевого самоврядування за-
повнили спеціальну анкету і надіслали її звичайною 
або електронною поштою до Фонду Східна Європа. 
Анкети могли подавати тільки особи, уповноважені 

представляти орган місцевого самоврядування. Не 
існувало обмежень щодо подання заявки лише за 
однією темою. Тобто один учасник міг подати заявку 
на участь у конкурсі за однією, двома або трьома 
темами. У конкурсі 2012 року розглядали практики, 
реалізовані у період 2009–2011 роки, але не раніше 
1 січня 2009 року.

Для поширення інформації про конкурс у регіо-
нах у співпраці з Фондом Східна Європа й обласни-
ми радами організовано три практичні семінари, які 
висвітлювали на телебаченні і в пресі. Конкурсна ко-
місія у складі представників Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України, Асоціації міст України, 
Національної академії державного управління при 
Президентові України, вітчизняних і міжнародних 
експертів Ради Європи представила програму кра-
щих практик перед аудиторією у складі 90 учасників 
(серед них – 36 голів і заступників голів) від Дніпро-
петровської, Львівської областей і АР Крим.

 Рада Європи, Асоціація міст України, Асоціація 
малих міст України, Національна академія держав-
ного управління при Президентові України пошири-
ли інформацію про конкурс на своїх сайтах. брошу-
ри з описом Програми обміну кращими практиками 
розіслано у 450 міст.

ТЕМИ КОНКУРСУ 2012 РОКУ
Конкурс проводився у двох категоріях (окремо 

для міст обласного і районного значення) за трьома 
темами:

Круглий стіл у Верховній Раді АР Крим, 
14 травня 2012 року
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роЗділ 2. ПРОГРАМА ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 2012 РОКУ

13 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

1. Ефективне управління і надання громад-
ських послуг.

2. Підтримка місцевого підприємництва.
3. Досвід залучення інвестицій і реалізації 

ґрантових програм.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ І НАДАННЯ 
ГРОМАДСЬКИх ПОСЛУГ

 В умовах сучасної світової економічної 
кризи та фінансових складнощів однією з ключових 
інновацій місцевого самоврядування є створення 
системи ефективного управління. Органи місцевого 
самоврядування – це ті органи влади, які є найближ-
чими до громадян і до яких передусім звертаються 
для вирішення своїх проблем та отримання послуг.

Впровадження новітніх управлінських методик 
у діяльність органів місцевого самоврядування на-
буває важливого значення. Адже цінність та ефек-
тивність місцевого управління – це раціональне ви-
конання своїх функцій, орієнтованість на результат 
та якість обслуговування громадян.

Приклади кращих практик за цією темою:
 • організація ефективної системи надання послуг;
 • впровадження системи управління якістю в ді-

яльність виконавчих органів міської ради;
 • розроблення та впровадження новітніх форм фі-

нансового менеджменту;
 • стратегічне планування місцевого розвитку;
 • впровадження інформаційних технологій, елек-

тронного врядування тощо.

ПІДТРИМКА 
МІСЦЕВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 Створення сприятливого середовища для 
розвитку підприємництва, стимулювання ділової 
ініціативи, зміцнення позицій малого та середньо-
го бізнесу – одні з найбільш пріоритетних напрямів 
роботи органів місцевого самоврядування. Вияв-
лення можливостей, за рахунок яких на місцевому 
рівні можна суттєво впливати на розвиток підпри-
ємництва навіть за загальних несприятливих умов, 
дає змогу підвищити їхню конкурентоспроможність, 
створити нові робочі місця.

Приклади кращих практик за цією темою:
 • реалізація місцевих програм підтримки та роз-

витку малого і середнього бізнесу;
 • муніципальне кредитування суб’єктів малого 

підприємництва;
 • створення інформаційно-консультативних цен-

трів для малого бізнесу;
 • створення дозвільних центрів та ін.

ДОСВІД зАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
І РЕАЛІзАЦІЇ ҐРАНТОВИх ПРОГРАМ

 залучення додаткових ресурсів у розви-
ток громади набуває важливого значення в умовах 
дефіциту місцевих бюджетів. що відкритіша місце-
ва влада до співпраці, що краще налаштована на 
роботу з міжнародними і вітчизняними інвесто-
рами, донорськими організаціями та фондами, то 
активніше місто бере участь у різноманітних кон-
курсах і програмах і, відповідно, отримує сприяння 
та допомогу. Саме проекти міжнародної технічної 
допомоги, інвестиційні проекти, ґрантові програми 
часто допомагають містам формувати стратегічне 
бачення, розвивати міську інфраструктуру, вирішу-
вати соціальні питання, підвищувати якість послуг 
для мешканців, активно співпрацювати з громадя-
нами.

Приклади кращих практик за цією темою:
 • залучення коштів міжнародних донорських 

структур і місцевих інвесторів у розвиток міста;
 • розвиток проектної діяльності для фінансування 

місцевих програм і розвитку об’єктів міської інф-
раструктури;

 • створення сприятливих умов для інвестування у 
пріоритетні сфери розвитку територіальної гро-
мади;

 • розроблення процедур випуску місцевих запо-
зичень, планування та регулювання їхніх обсягів;

 • реалізація соціальних ґрантових програм та ін.
 

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ ФІНАЛІСТІВ
Практики відібрало та затвердило Правління 

Програми, яке складається з Наглядової ради та 
Конкурсної комісії.

Наглядова рада Програми складається з пред-
ставників:
 • Ради Європи;
 • Секретаріату Кабінету Міністрів України;
 • Адміністрації Президента України;
 • Верховної Ради України (Комітету з питань дер-

жавного будівництва та місцевого самовряду-
вання, Комітету з питань будівництва, містобуду-
вання і житлово-комунального господарства та 
регіональної політики);

 • Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства 
України;

 • Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України;

 • Міністерства юстиції України;
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 • Фонду сприяння місцевому самоврядуванню 
України;

 • Національної академії державного управління 
при Президентові України;

 • Асоціації міст України;
 • Української асоціації районних та обласних рад.

Наглядова рада визначила теми та критерії 
відбору практик, здійснила моніторинг та оцінила 
успішність впровадження Програми, контролювала 
процес відбору прикладів практик і схвалила його 
результати.

Конкурсна комісія – це група незалежних екс-
пертів, представників донорських організацій. Склад 
Конкурсної комісії затвердила Наглядова рада.

Всього на конкурс було отримано 82 заявки. 
Члени Конкурсної комісії розглядали заявки в два 
етапи. На першому етапі за результатами аналізу 
заповнених кожним членом комісії оцінних форм 
(кожен проект отримав кількісну оцінку за п’ятьма 
критеріями конкурсу) було відібрано 22 міста-пів-
фіналіста, на другому етапі з них було обрано пере-
можців конкурсу. Обговорення проектів відбувало-
ся під час зустрічей Комісії 18 червня та 22 серпня 
2012 року.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТА ОЦІНюВАННЯ 
КРАЩИХ ПРАКТИК

Оцінювання здійснювали експерти за кожним із 
наведених критеріїв. Використано шкалу від 1 до 5 
балів, де 1 – найнижча оцінка, а 5 – найвища. Таким 
чином, максимальна загальна кількість балів за всі-
ма критеріями – 25.

Експерти оцінювали всіх конкурсантів за допо-
могою таких запитань:

Ініціатива
 • Чи описану практику ініціювали місцеві органи 

самоврядування?
 • Чи проводилися громадські слухання з приводу 

визначеної проблеми та пропонованої практики 
її вирішення або обговорення в іншому форматі 
у місцевій громаді?

 • Чи вдалося органу місцевого самоврядуван-
ня залучити інших учасників до впровадження 
практики, наприклад, громадські організації, 
місцевий бізнес, зМІ?

 • Чи вдалося органу місцевого самоврядування 
залучити зовнішні інвестиції для впровадження 
практики?

Інноваційність
 • Чи є описана практика новим способом вирі-

шення загальнопоширеної проблеми?
 • Чи представляє описана практика реалістичний 

і обґрунтований підхід до вирішення нової про-
блеми?

 • Чи використано у практиці інноваційні підходи, 
методи та/або засоби?

 • Враховуючи обмежене фінансування громад-
ських послуг, чи містить практика інноваційні рі-
шення, які допомагають досягти кращих резуль-
татів з меншими витратами?

Ефективність
 • Якою мірою описана практика допомогла вирі-

шити визначену проблему ефективно і чи існує 
потенціал для її вдосконалення?

 • У який спосіб вирішувалися неочікувані поточні 
проблеми під час впровадження практики, якщо 
такі були?

 • Наскільки практика відповідає критеріям ефек-
тивності витрат і окупності вкладених інвестицій 
наразі і в довгостроковій перспективі?

 • Чи допомагає описана практика органу місцево-
го самоврядування краще задовольнити потре-
би громадян?

Результативність і впливовість
 • Чи принесла описана практика очікувані резуль-

тати?
 • Чи спрямована практика на вирішення суспіль-

но значущої проблеми у територіальній громаді?

Круглий стіл у Дніпропетровській обласній раді, 
16 травня 2012 року
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 • Наскільки практика успішна з погляду усунен-
ня або зменшення негативного впливу визна-
ченої проблеми?

 • Наскільки практика успішна з погляду досяг-
нення користувачів, на яких вона впливає?

Сталість результатів
 • Наскільки практика є економічно обґрунтова-

ною у довгостроковій перспективі?
 • Чи корисна практика з погляду отримання та по-

ширення нових знань і розвитку громади/соці-
ального капіталу?

 • Наскільки можливо і доцільно відтворити описа-
ний досвід в іншому контексті або місці?

 • Наскільки описана практика ґрунтується на ме-
тодах і засобах, які можна легко застосувати в 
іншому контексті?

Окрім представлення практики, проекту або 
інновації за однією з пропонованих тем, містам не-
обхідно було продемонструвати відповідність кри-
теріям і підтвердити готовність поширювати кращий 
досвід для впровадження в інших громадах.

У процесі відбору переможців члени Комісії 
здійснили перевірні візити до міст – учасників 
конкурсу, а також отримали додаткову інформа-
цію та роз’яснення щодо представлених проектів. 
У де яких містах візит підтвердив інноваційність та 
ефективність викладеної практики, а також важли-
вість її результатів для інших міст. Не всі такі візити 
дали позитивні результати. Наприклад, за резуль-
татами відвідання одного з міст та ознайомлення з 
деталями ініціативи було рекомендовано не вклю-
чати цю заявку до переліку призерів, оскільки ініці-
атива не дійшла до завершальної стадії реалізації, 
тому передчасно оцінювати та презентувати її ре-
зультати.

за результатами аналізу оцінних форм, обгово-
рення заявок на зустрічах Конкурсної комісії, а також 
враховуючи результати перевірних візитів, у кожній 
номінації визначено по три переможці серед міст облас-
ного та районного значення. Для участі у другій номінації 
(Підтримка місцевого підприємництва) не було отрима-
но заявок від міст районного значення, тому переможців 
визначено лише серед міст обласного значення.

ПЕРЕМОжЦІ КОНКУРСУ 2012 РОКУ
за результатами обговорення та перевірних ві-

зитів Комісія прийняла рішення рекомендувати та-
ких переможців конкурсу.

Номінація 1. 
Ефективне управління 
і надання громадських послуг

Міста обласного значення
Місто Назва практики

1 МІСЦЕ ВІННИЦЯ Надання послуг мешканцям на 
якісно новому рівні

2 МІСЦЕ КРИВИЙ РІГ Пілотний проект «Муніципальний 
центр послуг м. Кривого Рогу»

3 МІСЦЕ ЄВПАТОРІЯ
без своєї стратегії потрапиш під 
вплив чужої тактики (Стратегічне 
планування місцевого розвитку)

Міста районного значення

1 МІСЦЕ УКРАЇНКА Створення Центру муніципальних 
послуг

2 МІСЦЕ ВЕРХНЬО-
ДНПРОВСЬК

запровадження системи розділь-
ного збирання твердих побутових 
відходів на території Верхньод-
ніпровська Дніпропетровської 
області з організацією GPS-моніто-
рингу сміттєвозів

3 МІСЦЕ СКАДОВСЬК Розбудова міста спільними зусил-
лями міської влади та громади

Номінація 2. 
Підтримка місцевого підприємництва

Міста обласного значення

1 МІСЦЕ МЕЛІТО-
ПОЛЬ

Створення інноваційно-техноло-
гічного кластеру малого та серед-
нього бізнесу «АгробУМ»

2 МІСЦЕ
ІВАНО-
ФРАН-
КІВСЬК

Церемонія вшанування лідерів 
економічного розвитку Іва-
но-Франківська «Тріумф»

3 МІСЦЕ СЛАВУТИЧ

Створення організаційно-еко-
номічного механізму підтримки 
місцевого підприємництва у Сла-
вутичі Київської області

Номінація 3. 
Досвід залучення інвестицій 
і реалізації ґрантових програм

Міста обласного значення

1 МІСЦЕ СЛАВУТИЧ Досвід залучення інвестицій і реа-
лізації ґрантових програм

2 МІСЦЕ ПАВЛОГРАД

Установка всесезонних сонячних 
колекторів для підігріву води в 
басейні дошкільного навчального 
закладу № 47 Павлограда

3 МІСЦЕ ЧЕРНІВЦІ

Реалізація проектів міжнародної 
технічної допомоги як механізм 
розвитку туристичної галузі Чер-
нівців

Номінація 1. 

Номінація 3. 
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Міста районного значення
Місто Назва практики

1 МІСЦЕ ТРОСТЯ-
НЕЦЬ

Створення сприятливих умов 
задля залучення інвестицій ком-
панії Kraft у розвиток шоколадної 
фабрики «Крафт Фудз Україна» у 
Тростянці

2 МІСЦЕ НОВО-
ЯВОРІВСЬК

«Центральний дитячий майдан-
чик» у Новояворівську

3 МІСЦЕ ЗЕЛЕНО-
ДОЛЬСЬК

Чиста енергія: партнерство для 
майбутнього Дніпропетровщини. 
Реконструкція мереж вуличного 
освітлення зеленодольська

Прийнято також рішення надати спеціальну від-
знаку заявкам:

ВОЗНЕСЕНСЬК

Удосконалення системи 
управління якістю ISO 9001 у 
виконавчих органах Возне-
сенської міської ради. Другий 
етап – впровадження процес-
ного підходу у проекті «Від 
закону – до посадовця»

УМАНЬ

Реабілітаційний комплекс 
для людей з особливими по-
требами управління праці та 
соціального захисту населен-
ня Уманської міської ради

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

Реалізація місцевих про-
грам підтримки та розвитку 
малого бізнесу в напрямах 
туризму, зеленого туризму та 
народних ремесел

Члени Наглядової ради затвердили список фіна-
лістів електронним листом від 30 жовтня 2012 року 
за загальною згодою.

Громади, які реалізували кращі практики, буде 
відзначено на національній церемонії нагороджен-
ня у присутності представників Ради Європи, уряду 
України, асоціацій органів місцевого самоврядуван-
ня, засобів масової інформації.

РЕзУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ ОбМІНУ КРАщИМИ 
ПРАКТИКАМИ 2012 РОКУ

2012 року в Україні організовано і проведено 
Конкурс кращих практик, який дав змогу виявити 
громади, які впровадили у свою діяльність успішні 
ініціативи або проекти у сфері місцевого управління.

завдяки регулярному висвітленню заходів про-
грами у центральних і регіональних засобах масової 
інформації, організації національної церемонії наго-
родження переможців конкурсу забезпечено широ-
ке інформування громадськості, органів управління, 
експертного співтовариства про кращі практики міс-

цевого самоврядування, забезпечено громадське 
визнання корисних ініціатив.

Міста, які взяли участь у Конкурсі кращих прак-
тик, отримали низку переваг, зокрема змогли:
 • оцінити поточну якість своєї роботи;
 • пройти навчання та обмінятися досвідом;
 • отримати нагороду за перемогу та здобути гро-

мадське визнання свого досягнення.

Розроблено посібник з обміну кращими прак-
тиками місцевого самоврядування, який не просто 
поширює інформацію про успішні ініціативи та про-
екти, а й містить вичерпний план дій для реалізації 
кожної з них в іншому місті. Це, зокрема, зміст прак-
тики, нормативно-правове забезпечення, можливі 
ризики і наслідки її впровадження, статистична ін-
формація про місто і контактна інформація про ор-
ган місцевого самоврядування, який її запровадив.

Елементи обміну кращими практиками впро-
ваджено у тренінги Академії лідерства Ради Європи 
– іншого компонента програми «Посилення інститу-
ційної спроможності органів місцевого самовряду-
вання в Україні».

Таким чином, програма обміну кращими прак-
тиками не тільки слугує виявленню передового 
досвіду і визнанню корисних ініціатив. Вона сприяє 
встановленню стандартів ефективності місцевого 
управління та якості надання муніципальних по-
слуг, організації спільного використання передо-
вого до свіду різними містами, отже, у такий спосіб 
подальшому зміцненню місцевого самоврядування 
в Україні.

Круглий стіл у Львівській міській раді, 
18 травня 2012 року
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РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 2012 РОКУ

17 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

РОЗДІЛ 3 

кращі Практики 
українських міст
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ЕФЕКТИВНЕ 
УПРАВЛІННЯ І НАДАННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ ПОСЛУГ
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еФективне уПравліннЯ і наДаннЯ ГромаДськиХ ПослуГ

19 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Центр адміністративних послуг «Прозорий 
офіс», створений у Вінниці, поєднав системи 
забезпечення проходження дозвільних (пого

джувальних) процедур, державної реєстрації суб’єк
тів господарювання та надання адміністративних 
послуг громадянам за єдиною схемою обслугову
вання відвідувачів із застосуванням новітніх, у тому 
числі інформаційних, технологій. За мету було взято 
створення сприятливих умов для формування зро
зумілого і прогнозованого підприємницького кліма
ту, побудову нової, орієнтованої на клієнта, системи 
спілкування влади з містянами, налагодження ефек
тивної взаємодії органів місцевого самоврядуван
ня, місцевих органів державної виконавчої влади, у 
тому числі дозвільних органів, суб’єктів господарю
вання та громадян.

чому необХіДно було 
робити саме Це?

Відсутність простого алгоритму отримання 
громадянами адміністративних послуг і терито
ріальна віддаленість дозвільних органів і муніци
палітету – типова проблема, яка й донині існує в 
більшості міст України. У травні 2006 року експерти 
ГО «Ініціатива» провели у Вінниці опитування під
приємців для визначення ключових проблем еко
номічного розвитку. 46% з них визнали головною 
проблемою «непрозорість влади» та зазначили такі 
основні причини:

 • відсутність переліку всіх адміністративних по
слуг, надаваних міською радою та її виконавчи
ми органами;

СУЧАСНИЙ ЦЕНТР 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
БЕЗ СЕКРЕТІВ: СТВОРЕННЯ 
ТА ЩОДЕННА РОБОТА

«ПроЗорий оФіс» у вінниЦі ЗабеЗПечує Принаймні 80-віДсотковий рівень ЗаДово-
леності ГромаДЯн і ПіДПриємЦів Якістю аДміністративниХ ПослуГ. а ще 2006 року 46% 
оПитаниХ наЗивали оДнією З основниХ Проблем, що ПерешкоДЖають економічному 
роЗвитку міста, ниЗький рівень обслуГовуваннЯ у муніЦиПалітеті

вінниЦЯ. ДовіДка

Місто обласного значення – обласний центр
Населення:  370 814 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка:  поліфункціональне місто, основна галузь еко
номіки – промислове виробництво
Бюджет 2011 року: 1077,3 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Департамент інформаційних технологій
Адреса: вул. Соборна, 59,
м. Вінниця, 21100
Тел.: (0432)595000
E-mail:  vinrada@vmr.gov.ua
Веб-сторінка: www.vmr.gov.ua
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 • територіальна віддаленість органів, задіяних у 
процесі надання адміністративних послуг;

 • досить тривалий термін опрацювання і видачі 
дозвільних документів;

 • відсутність єдиної системи для обробки звер
нень фізичних та юридичних осіб;

 • відсутність алгоритмів роботи за кожною проце
дурою.
Тому в прийнятому 2006 року «Стратегічному 

плані економічного розвитку міста Вінниці» було пе
редбачено низку кроків, спрямованих на подолання 
цієї ситуації:
1. Запровадження систем якості ISO 9001:2000.
2. Створення «Прозорого офісу».
3. Формування порядку надання адміністративних 

послуг.

ключові реЗультати: 
що ДосЯГнено?

У жовтні 2008 року у Вінниці почав працювати 
Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», 
який об’єднав і дозвільний центр, і центр надання 

адміністративних послуг. У дозвільній частині він 
замінив одразу 21 інстанцію, яку раніше необхідно 
було проходити для отримання того чи іншого до
зволу, скоротивши суттєво і час: з попередніх «від 
1 тижня до 6 місяців» до сучасних «лише 1–2 візи
ти з проміжком у чітко визначені законодавством 
терміни, які тривають у середньому по 30 хвилин 
кожний». Тепер «Прозорий офіс» видає 83 види до
звільних документів, а загалом надає 232 типи адмі
ністративних та інших послуг, для отримання яких 
раніше необхідно було відвідувати різні інстанції.

Автоматизація та комп’ютеризація процесів 
дали змогу скоротити загальну чисельність апара
ту Вінницького міськвиконкому на 15%. Тривалість 
розгляду звернень скоротилася на третину порівня
но з термінами, які законодавство визначає як мак
симально допустимі. Наприклад, питання набуття 
права власності та використання земельної ділянки 
у Вінниці вирішують упродовж 45 днів. У деяких ре
гіонах України цей процес триває до 6 місяців.

Сьогодні люди в чергах у міськвиконкомі ви
трачають у середньому 23 хвилини, що вчетверо 
менше, аніж раніше.

Триває розробка сервісу, який невдовзі запра
цює на офіційному сайті міської ради і дасть змогу 
громадянам дистанційно отримувати окремі адмі
ністративні послуги, заповнивши відповідну елек
тронну форму та прикріпивши сканкопії необхідних 
документів. Це уможливить скорочення кількості 
відвідувачів Центру і додатково зменшить час очіку
вання в черзі.

Поступово збільшується перелік установ, які 
надають послуги через «Прозорий офіс». Так, на 
момент його створення (жовтень 2008 року) у його 

Фінансування на етапі створення:
 • Внесок місцевого бюджету – 2,5 млн.грн.
 • Співфінансування (структури підтримки бізнесу) – 

44 тис. грн.

Фінансування на етапі функціонування, на рік – близько 
1,5 млн грн.
Навантаження та обсяги роботи:
 • Поточна кількість користувачів – 478 тис. зареєстро

ваних системою відвідувачів Центру.
 • Кількість відвідувачів, зареєстрованих систе

мою управління чергою, за період роботи Центру (з 
10.2008 р. до 01.09.2012 р.) – 610 624 особи.
 • Щодня «Прозорий офіс» приймає від 700 до 1200 

відвідувачів.
 • ЦАП «Прозорий офіс» видає більш як 200 різнома

нітних документів дозвільного та адміністративного 
характеру, свідоцтв, витягів і копій архівних документів.
 • Центр надає 232 адміністративні послуги, з них ад

міністративні послуги, надавані територіальними орга
нами центральних органів виконавчої влади та їхніми 
посадовими особами, уповноваженими відповідно до 
закону надавати адміністративні послуги, – 69, адмі
ністративні послуги, надавані обласною державною 
адміністрацією (її структурними підрозділами) – 6, ад
міністративні послуги, надавані органами місцевого 
самоврядування (їхніми виконавчими органами) – 157.

ФІНАНСУВАННЯ ТА ОБСЯГИ РОБОТИ 
ПРОЗОРОГО ОФІСУ

вінницький міський голова 
володимир Гройсман: 

«Прозорий офіс» – не 
просто приміщення. Це 
організаційний принцип і наша 
філософія управління. Під час 
його створення ми керувалися 
передусім прагненням 
забезпечити максимально 
сприятливий для швидкого 
вирішення проблем громадян 

клімат, скоротити і спростити процедури отримання 
ними всіх необхідних документів, унеможливити будьякі 
корупційні дії посадових осіб».

СЛОВО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ І НАДАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПОСЛУГ

21 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

роботі брали участь лише чотири місцеві дозвільні 
органи, 2011 року їх стало вже 14, а сьогодні, з ураху
ванням змін у законодавстві та у структурі виконав
чих органів, обслуговування 28 напрямів діяльності 
забезпечують виключно працівники Департаменту 
адміністративних послуг міської ради.

За результатами останньої щомісячної оцін-
ки роботи Центру громадянами та підприємця-
ми, задоволеність його роботою становить 80%. 
Люди відзначають суттєве покращення якості обслу
говування суб’єктів господарювання та громадян 
місцевими дозвільними органами та органами міс
цевого самоврядування, а опитування свідчить про 
відсутність випадків корупції та високе задоволення 
тим, що питання вирішуються за один–два візити.

Яким чином і що саме 
було Зроблено?

Окремі елементи електронного врядування у 
Вінницькій міській раді було запроваджено ще 2006 
року. Офіційно Центр адміністративних послуг «Про
зорий офіс» було відкрито в жовтні 2008 року. Він 
став кроком уперед після свого попередника – До
звільного офісу. Упродовж 2009 року було проведе
но «інвентаризацію» всіх адміністративних та інших 
послуг, надаваних міською радою та її виконавчими 
органами, та їх стандартизацію. Це дало змогу покра
щити якість надання послуг населенню, зменшити 

кількість паперових документів, скоротити час вирі
шення питань, покращити систему документообігу, а 
також моніторингу і контролю дотримання термінів і 
процедур розгляду звернень.

саме впровадження стандартизації послуг 
дало змогу зробити «стрибок уперед» за багать-
ма показниками, адже тепер реєстрація звернень 
відвідувачів стандартизована та швидка, форми заяв 
і клопотань можна заповнювати в автоматичному 
режимі, перелік документів, необхідних для вирі
шення конкретного питання, є вичерпним, визначе
ним заздалегідь і прозорим.

У липні 2010 року на запит голови Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва міський голова Володимир Грой
сман дав згоду на видачу через Центр адміністратив
них послуг «Прозорий офіс» документів дозвільного 
характеру регіональними (обласними) дозвільними 
органами. Це перетворило «Прозорий офіс» на ре
гіональний дозвільний центр. А після внесення змін 
до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» укладено угоду з Вінниць
кою обласною держадміністрацією щодо видачі 
через Центр дозвільних документів регіональними 
в області дозвільними органами, ухвалену на сесії 
міської ради.

З 2011 року в структурі «Прозорого офісу» почав 
діяти Консультаційноправовий центр «Вінницька 

Прозорий офіс – 
не панацея, адже 

питання не в ремонті. 
Дозвільний офіс 

виглядав сучасно, але на 
його роботу були скарги
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міська юридична клініка». Його спеціалісти здійсню
ють перевірку наявності повного переліку документів 
для отримання адміністративної послуги, безплатно 
надають правову допомогу та консультації. Цим вони 
знімають навантаження з працівників «Прозорого 
офісу», які займаються безпосередньо наданням ад
міністративних послуг, скорочують час перебування в 
черзі громадян, які очікують на прийом.

Впровадження «Вінницької міської юридичної 
клініки» дало змогу реалізувати Концепцію форму
вання системи безоплатної правової допомоги в 
Україні, затверджену Указом Президента України від 
9 червня 2006 року № 509.

Напрями діяльності Центру адміністративних 
послуг «Прозорий офіс»:
 • Дозвільна система у сфері господарської діяль

ності (реальне та ефективне запровадження 
принципу організаційної єдності в діяльності 
державних органів та органів місцевого само
врядування у видачі документів дозвільного ха
рактеру у сфері господарської діяльності).

 • Державна реєстрація суб’єктів господарювання 
(реєстрація юридичних і фізичних осібпідпри
ємців, надання відомостей з Єдиного державно
го реєстру здійснюється впродовж 5–20 хвилин 
за одне відвідування).

 • Звернення громадян (оперативне та якісне вирі
шення особистих звернень громадян).

 • Надання всіх адміністративних послуг, що нале
жать до повноважень виконавчих органів місь
кої ради (крім питань соціального захисту та со
ціального забезпечення).

 • Консультаційнороз’яснювальна робота.

Досвід вінницького Центру адміністратив-
них послуг дає змогу виокремити основні кроки, 
які необхідно зробити для перетворення зви-
чайного дозвільного центру у «Прозорий офіс»:
1. Провести «інвентаризацію» всіх адміністратив

них та інших послуг, надаваних міською радою, 
її виконавчими органами та місцевими дозвіль
ними органами.

2. Підготувати алгоритми опрацювання кожної ад
міністративної послуги.

3. Визначити кількість працівників «Прозорого 
офісу» та перелік необхідного обладнання. У 
Вінниці за результатами виконання цього пункту 
розроб лено Паспорт робочого місця Центру ад
міністративних послуг «Прозорий офіс».

4. Провести реконструкцію будівлі (приміщення), 
де працюватиме «Прозорий офіс». У Вінниці ре
конструювали перший поверх адміністративної 
будівлі міської ради, облаштували робочі місця і 
зробили стіни справді прозорими.

5. Визначити перелік і вартість систем, що будуть 
задіяні в роботі Центру.

Сучасний центр 
адміністративних 

послуг має бути 
сучасним у всьому: 
від входу (рецепції), 

який бачить 
кожний відвідувач, 

до комп’ютерних 
систем управління 
базами даних, яких 

не бачить ніхто, але 
всі користуються 

результатами їхньої 
роботи
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6. Підготувати технічне завдання, за яким відділ 
програмного забезпечення департаменту ін
формаційних технологій має розробити базу да
них та електронні форми для кожної адміністра
тивної послуги.

7. Встановити, підключити, налаштувати та переві
рити роботу інформаційних систем і комп’ютер
ної техніки.

ноу-Хау та неочевиДні речі: 
на що треба Звернути уваГу?

Передусім необхідно розуміти, що «Прозорий 
офіс» – не панацея. Адже причина не в зміні назви, 
а в тому, що спочатку необхідно докорінно перебу
дувати систему контролю та систему прийняття рі
шень.

Окрім цього дуже важливо роз’яснити праців
никам міськвиконкому та всіх органів влади, які пра
цюватимуть у «Прозорому офісі», необхідність змін, 
переваги для них і громадян, дати відповіді на всі 
болючі питання. У такому разі зміни матимуть під
тримку, а не опір, що є критично важливим для впро
вадження будьяких новацій, а особливо в роботі од
них людей з іншими, тобто у сфері надання послуг.

Наступний важливий для успіху чинник – засто
сування нових технологій і технологічних підходів у 
системах обслуговування населення та управління 
муніципалітетом.

УВАГА! кілька «секретів», здобутих у ході 
створення та розвитку «Прозорого офісу» у він-
ниці і які можуть лишитися поза увагою на початку. 
Якщо їх спланувати одразу, це полегшить досягнен
ня високих результатів. Ось ці «секрети»:
 • потрібно передбачити резервне живлення для 

систем автоматизації процесів;

 • необхідно від самого початку забезпечити якіс
не кадрове наповнення єдиного центру надання 
адміністративних послуг і врахувати наванта
ження на працівників;

 • важливо залучити до роботи психологів.

складнощі, до подолання яких потрібно 
бути готовим:
 • обмеженість законодавчо визначених повно

важень органів місцевого самоврядування під 
час надання ними адміністративних послуг че
рез Центр адміністративних послуг «Прозорий 
офіс»;

 • відсутність уніфікації та інтеграції відповідних 
електронних баз даних (реєстрів);

 • складність нормативно визначених процедур 
надання певних видів адміністративних послуг.

що Далі: 
Як буДе роЗвиватисЯ Центр?

Оскільки роботою «Прозорого офісу» задоволе
ні і громадяни, і підприємці, і влада, його працівни
ки вмотивовані до подальших покращень. Наступні 
завдання для міської влади – відкриття в адміністра
тивних будівлях міської ради в різних частинах міста 
територіальних відділень Центру, до роботи в яких 
будуть залучені органи соціального захисту, пенсій
ного забезпечення та соціального страхування.

А на виконання норм Закону України «Про адмі
ністративні послуги», який набув чинності 7 жовтня 
2012 року, до роботи в «Прозорому офісі» в недале
кій перспективі будуть залучені представники таких 
органів:
 • МРЕВ ДАІ;
 • міграційної служби;

ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 

НОРМАТИВНО
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 • Закон України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності»

 • Рішення виконавчого комітету міської ради 
від 12.02.2008 р. № 240 «Про єдиний дозвільний 
офіс та порядок взаємодії адміністратора до
звільної системи і представників місцевих до

звільних органів» із змінами, внесеними рішен
нями виконкому міської ради від 30.09.2008 р. 
№ 2298 та від 11.06.2009 р. № 1367

 • Угода, укладена 08.02.2012 р. між Вінниць
кою облдержадміністрацією та Вінницькою 
міською радою про організацію видачі доку
ментів дозвільного характеру регіональними 
дозвільними органами Вінницької області че
рез Центр адміністративних послуг «Прозорий 
офіс», затверджена рішенням Вінницької місь
кої ради від 30.03.2012 р. № 742
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 • служби енергонагляду;
 • Укрдержреєстру.

Розробляються новації й для зручності грома
дян. У рамках удосконалення роботи інформаційних 
систем Центру для деяких адміністративних послуг 
впроваджують технологію надання в режимі online 
через інтернет. Очікується, що вже на початку 2013 
року певні послуги можна буде отримати через 
сайт, зайшовши за посиланням: www.vmr.gov.ua/
TransparentCity/Lists/TransparentOffice/Default.aspx.

З наступного року також почне діяти система 
SMSінформування заявника про результат розгляду 
його звернення.

корисний ДосвіД Центру: 
Як ПоширюєтьсЯ Практика?

Сьогодні поки що лише два містамільйонники – 
Київ і Харків – перейняли досвід і створили дозвільні 
центри, технічно обладнані аналогічно «Прозорому 
офісу». Однак організаційні процеси там налагодже
но відповідно до власних умов.

Вінницька міська влада охоче ділиться своїм 
досвідом. «Прозорий офіс» регулярно відвідують з 
одноденним візитом представники органів місце
вого самоврядування з різних регіонів України, щоб 
на власні очі побачити, як ця система працює. Цікав
ляться переважно алгоритмами роботи Центру, за
діяними інформаційними системами, нормативною 
базою.

Крім того, 6 лютого 2012 року між Вінницькою 
міською радою, Міжнародним фондом «Відроджен
ня» та ГО «Подільська агенція регіонального розвит
ку» підписано Меморандум про співпрацю у сфері 
розвитку еурядування. Першим етапом було ство
рення муніципальногромадського центру «Еуря
дування», одним із завдань якого є передача досвіду 
та поширення кращих практик «Прозорого офісу» в 
інших містах України.

ПоЗитивні сторони склаДнощі

Мінімізація контактів між заявником і посадовцем (виконав
цем), уповноваженим вирішувати питання з прийняття рішення 
за зверненням. Мінімізація корупційних загроз

Відсутність можливостей дієвого (законодавчо визначеного) 
контролю органів місцевого самоврядування за дотриманням 
встановлених процесів надання адміністративних послуг (тер
мінів виконання, розмірів оплати тощо) державними органами 

Концентрація всіх адміністративних послуг або їх максимальної 
кількості в одному приміщенні

Небажання органів державної влади долучатися до діяльності 
універсамів послуг, окрім нормативно визначених переліків пи
тань (щодо видачі встановленого переліку документів дозвіль
ного характеру)

Зменшення часу очікування відвідувача та кількості звернень 
для вирішення питання

Відсутність уніфікованих загальнодержавних баз даних, що за
важає зменшувати кількість документів, необхідних для надан
ня адміністративних послуг

Систематизація адміністративних послуг, увідповіднення їх до 
єдиних стандартів

Невиконання вимог чинних законодавчих актів, зокрема Зако
ну України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяль
ності» в частині недопущення встановлення додаткових вимог 
до звернення, відмінних від законодавчо встановлених, органа
ми державної виконавчої влади (платності, термінів розгляду, 
вичерпного переліку підстав для відмови)

Можливість якісного управління процесами надання адміні
стративних послуг, спрощення таких процесів

Регулювання питань місцевого значення на загальнодержавно
му рівні

Підвищення рівня якості та ефективності контролю за виконан
ням звернень

Відсутність напрацьованих програмних засобів для реалізації 
якісної системи документообігу та поєднання її з такою ж систе
мою у державних органах або її висока вартість

Підвищення довіри населення до органів місцевої влади Недостатня поінформованість населення щодо ефективності та 
принципів діяльності універсамів послуг

Зменшення кількості та зниження вартості оплачуваних по
слуг – зменшення фінансового навантаження на заявників

Відсутність системи визначення оптимальної вартості робіт і 
послуг

Відкритість (публічність) системи надання адміністративних по
слуг

Відсутність якісних спеціалізованих центрів підготовки або під
вищення кваліфікації (у тому числі психологічної) для посадов
ців, які працюють у відкритих офісах у режимі постійного осо
бистого прийому
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Знаковою подією в роботі щодо наближення 
муніципальних послуг до споживачів стало 
запровадження за ініціативи міського голо-

ви Юрія Вілкула пілотної моделі «Муніципальний 

центр послуг міста Кривого Рогу» (через удоско-
налення формату діючого майже десять років до-
звільного центру).

Головною метою визначено вдосконалення 
формату надання послуг, полегшення доступу гро-
мадян і підприємців до послуг органів місцевого 
самоврядування, максимальне підвищення їхньої 
відкритості і комфортності через спрощення органі-
зації та технологій виконання.

У центрі враховано необхідні зручності для 
відвідувачів, у тому числі для людей з обмеже-
ними фізичними можливостями; встановлено си-
стему відеоспостереження; забезпечено надання 
супутніх послуг. На конкурсній основі за критері-
ями забезпечення мінімізації матеріальних витрат 
і витрат часу суб’єктів звернень функціонують 
відділення банківської установи та кіоск кому-
нального підприємства щодо надання послуг із 
виготовлення копій документів і продажу канце-
лярських виробів. Центр обладнано необхідними 
комунікаційними та технологічними засобами від-
повідно до рекомендацій спеціально уповноваже-
ного органу з питань дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності, забезпечено доступ до 
локальної комп’ютерної мережі за бездротовою 
технологією Wi-Fi. Відвідувач отримує вільний 
доступ до будь-якої інформації – від регламенту 
роботи служб, схеми їх розміщення до порядку 
надання послуг, переліку необхідних документів 
і зразків заяв, скориставшись довідниками в залі 

КРИВИЙ РІГ: ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ 
ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ МІСЦЕВОЇ 
ВЛАДИ – КЛЮЧ ДО ЗРОСТАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА

у кривому розі напевне знаЮтЬ, Що спроЩеннЯ та стандартизаЦіЯ проЦесу надан-
нЯ адміністративних послуг стимулЮЄ розвиток Бізнесу та зБілЬшуЄ довіру до влади. 
а в кінЦевому підсумку зБілЬшуЄ надходЖеннЯ в БЮдЖет. Як Це зроБити правилЬно?

кривиЙ ріг. довідка

Місто обласного значення
Населення: 662 982 особи на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основна 
галузь економіки – гірничо-металургійна
Бюджет 2011 року – 2,5 млрд грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса:  пл. Радянська, 1, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 50101
Тел.: (0564) 74-17-00, 92-25-94, 92-13-77, 92-13-61
Е-mail: viza@ukrpost.ua, mvk99@ukrpost.ua, 
radakr@ukrpost.ua
Веб-сторінка: www.kryvyirih.dp.ua
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інформаційно-довідкової підтримки, інформацій-
ними терміналами, а також офіційним веб-сайтом 
виконкому та сайтом «Криворізький ресурсний 
центр» в інтернеті.

У Муніципальному центрі послуг Кривого Рогу 
працюють повноважні представники 34 служб: 10 
регіональних, місцевих дозвільних органів; 9 від-
ділів, управлінь, інших виконавчих органів місь-
кої ради; 8 суб’єктів господарювання, що надають 
комунальні послуги; Криворізький міськрайон-
ний виробничий відділ Дніпропетровської регі-
ональної філії державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру», єдине вікно 
об’єднаної міської довідково-інформаційної служ-
би товариства з обмеженою відповідальністю «Но-
ва-Ком». У режимі надання інформаційних послуг 
суб’єктам звернень працюють фахівці Криворізь-
ких міжрайонних державних податкових інспекцій 
Дніпропетровської області, Державної податкової 
служби, Державного підприємства «Кривбасстан-
дартметрологія», Криворізького представництва 
Дніпропетровської торгово-промислової палати. 
Координує роботу центру відділ дозвільно-пого-
джувальних процедур виконкому міської ради, 
у складі якого працюють п’ять державних адмі-
ністраторів. Роботу повноважних представників 
служб, що беруть участь у функціонуванні Муніци-
пального центру послуг Кривого Рогу, державних 
адміністраторів відділу дозвільно-погоджуваль-
них процедур виконкому міської ради спрямова-
но на безумовне дотримання принципів, визначе-

них Законами України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», «Про адміністра-
тивні послуги», «Про Перелік документів дозвіль-
ного характеру у сфері господарської діяльності» 
під час надання 226 публічних послуг суб’єктам 
звернень.

Щоденний моніторинг дотримання термінів на-
дання послуг відповідно до затверджених інформа-
ційних і технологічних карток виконання процедур 
проводять із застосуванням технологій електронного 
урядування – «Електронної системи моніторингу ро-
боти місцевих (територіальних) дозвільних органів з 
питань виконання дозвільних, погоджувальних про-
цедур в м. Кривому Розі» у рамках функціонування 
регіонального інформаційно-ресурсного центру при 
Дніпропетровській обласній державній адміністрації 
«Відкрита влада» та загальнодержавного Реєстру до-
кументів дозвільного характеру. Підприємець може і 
особисто відстежити виконання кожної послуги у часі 
та оцінити якість роботи виконавців завдяки реаліза-
ції 2012 року пілотного проекту «Електронна система 
оцінки якості надання послуг у Муніципальному цен-
трі послуг м. Кривого Рогу». Ця система передбачає 
можливість здачі та отримання дозвільних документів 
суб’єктами звернень в електронній формі; скорочен-
ня термінів розгляду документів дозвільного харак-
теру та контроль за станом їх виконання; підвищення 
виконавчої дисципліни державних адміністраторів, 
фахівців регіональних, місцевих дозвільних органів; 
мінімізацію взаємодії між замовником і виконавцем 
адміністративних послуг.

Приємність вітання та 
людське ставлення – 

запорука успіху будь-якої 
справи. А для контактів 

громадян з владою – 
майже необхідність
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Для усунення передумов корупційних проявів 
серед посадових осіб і недопущення порушень тер-
мінів надання послуг у центрі започатковано щотиж-
неву роботу громадського посту, ініційованого місь-
кою (галузевою) радою з питань розвитку підприєм-
ництва та міськими галузевими радами підприємців; 
проводяться телефонні «гарячі лінії» з проблемних 
питань в отриманні адміністративних послуг, змін у 
законодавстві щодо дії дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності.

еФективністЬ у ЦиФрах: 
Що і наскілЬки покраЩилосЯ?

Найважливіше, що ефективна робота Муніци-
пального центру послуг Кривого Рогу полегшила 
життя мешканцям міста, у тому числі підприємцям, 
ділова активність яких зросла на 15%. Крім цього:
 • витрати часу на отримання дозволів і погоджень 

зменшилися на 40%;
 • терміни обробки запитів і видачі документів 

скоротилися в 1,5 разу за рахунок оптимізації 
кількості документів дозвільного та погоджу-
вального характеру в структурних підрозділах 
виконкому міської ради, а також у виконкомах 
районних у місті рад, місцевих дозвільних орга-
нах виконавчої влади;

 • кількість послуг, наданих службами центру, 
збільшилася на 24%.

Систематизація роботи та запроваджений кон-
троль дотримання процедур дали змогу підвищити 
якість роботи органів влади в цілому, зокрема:

 • створено і діє єдиний інформаційний простір, в 
якому збирають, накопичують та аналізують всі 
види інформації щодо прийому та видачі докумен-
тів для надання адміністративних, муніципальних 
послуг за принципом організаційної єдності;

 • виключено дублювання дій, пов’язаних із надан-
ням послуг і громадянам, і суб’єктам господарю-
вання;

 • покращилися рівень виконавчої дисципліни, 
якість оперативного моніторингу та результа-
тивність контролю за процесом надання послуг 
у виконкомі міської ради;

«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»
ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

НОРМАТИВНО
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Закон України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»

Закон України «Про адміністративні послуги»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упоряд-
кування видачі документів дозвільного харак-
теру у сфері господарської діяльності»

Рішення виконкому міської ради від:
 • 11.05.2011 р. № 157 «Про затвердження 

Положення про Муніципальний центр послуг 

м. Кривого Рогу та регламентування його ро-
боти»;
 • 09.11.2011 р. № 362 «Про вдосконалення про-

цедур надання адміністративних послуг в орга-
нах місцевого самоврядування м. Кривого Рогу»
 • 13.06.2012 р. № 199 р. «Про дію в місті дозвіль-

ної системи у сфері господарської діяльності»
 • 12.08.2012 р. № 109 «Про затвердження 

стандартів адміністративних послуг»

Рішення міської ради від:
 • 22.10.2010 р. № 70 «Про відділ дозвільно-по-

годжувальних процедур виконкому міської 
ради»
 • 27.04.2011 р. № 330 «Про затвердження Кон-

цепції створення пілотної моделі «Муніципаль-
ний центр послуг м. Кривого Рогу»

криворізький міський голова 
Юрій вілкул: 

«Створення зручних і 
доступних умов для отримання 
муніципальних послуг мешкан-
цями міста сприяє підвищенню 
рівня якості життя і є одним 
із пріоритетних завдань ви-
конкому міської ради. Роботу 
Муніципального центру послуг 
Кривого Рогу спрямовано на 

забезпечення відкритості і прозорості розгляду звернень, 
запровадження сучасних форм надання послуг.

Упевнений, що відкрита конструктивна взаємодія 
місцевих органів влади і територіальної громади стане 
надійним фундаментом для подальшого розвитку міста 
Кривого Рогу».

ВІДКРИТА ВЛАДА  
КРОК НАЗУСТРІЧ ДО ВАШОГО УСПІХУ
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 • відбувся суттєвий прогрес у системах управлін-
ня якістю в органах місцевого самоврядування:

 • розроблено системи управління інформа-
ційною безпекою відповідно до вимог між-
народного стандарту ISO/IEC 27001:2005;

 • проведено сертифікацію послуг відповідно 
до вимог стандарту ISO 9001:2009, крім того, 
вимоги цього стандарту розширено для за-
побігання корупційним загрозам;

 • затверджено стандарти надання адміністра-
тивних послуг відповідно до рішення викон-
кому міської ради.

Сьогодні, за інформацією «Електронної системи 
моніторингу роботи місцевих дозвільних органів з 
питань виконання дозвільних процедур», ефектив-
ність роботи служб центру становить 122,64%. Це оз-
начає, що процедури виконують на 22,64% швидше, 
аніж передбачено законодавством.

Отже, запровадження пілотної моделі «Муніци-
пальний центр послуг м. Кривого Рогу» стало пози-
тивним досвідом у розвитку інноваційних методів 
взаємодії влади та громади. Це важливий внесок у 
досягнення оперативних цілей Стратегічного плану 
розвитку Кривого Рогу до 2015 року, спрямованого 
на економічне зростання, підвищення конкуренто-
спроможності міста, покращення якості життя тери-
торіальної громади.

Як досЯгти успіху, 
крок за кроком

Кривий Ріг – одне з перших міст в Україні, де ще 
2001 року було почато роботи з покращення умов 
для розвитку бізнесу, його легалізації, усунення ад-
міністративних перешкод. За цей час створено:
 • 2001 рік – відділ погоджень виконкому міської 

ради;
 • 2003 рік – центр «Діалог» (28 служб);
 • 2004 рік – Реєстраційну палату м. Кривого Рогу;
 • 2005 рік – муніципальне бюро «Віза»;
 • 2009 рік – центр «Діалог» і муніципальне бюро 

«Віза» об’єднано в Єдиний дозвільний центр;
 • 2011 рік – Муніципальний центр послуг м. Кривого 

Рогу.

Для оптимізації процесу надання послуг 
розроб лено відповідні технологічні картки, які ви-
значають послідовність дій того фахівця, який надає 
відповідну послугу. Це надзвичайно важливо з огля-
ду на обсяги виконуваної роботи, адже навіть неве-
лика економія часу на одній операції внаслідок чіт-
кого дотримання встановленої процедури дає змогу 
досягти вагомого ефекту в кінцевому підсумку. Так, 
2012 року в центрі розглянуто понад 43 тисячі звер-
нень суб’єктів господарювання, виконано більш як 
28 тисяч адміністративних, муніципальних послуг; 
надано більш як 12 тисяч консультацій.

У сучасний центр 
надання послуг і 

приходити приємно, 
і бізнесом займатися 

більше бажання
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поширеннЯ досвіду: 
де дізнатисЯ деталі?

Успішний досвід Кривого Рогу не є секретом – 
ще 2010 року голова Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації рекомендував його для ви-
вчення в області. А після створення Муніципального 
центру послуг цінність досвіду зросла. Ми рекомен-
дуємо його вивчення всім зацікавленим особам, і 
можливостей для цього багато.

Крім безпосереднього контакту з міською вла-
дою (що, до речі, неодмінно треба зробити), варто 
взяти участь в одній з численних конференцій, де 
про свої успіхи доповідають представники Муніци-
пального центру. Так, лише за 2011–2012 роки таких 
подій було з десяток:
 • конференція «Створення та функціонування цен-

трів надання адміністративних послуг в Україні» 
(Центр політико-правових реформ);

 • засідання Робочої групи Комітету з питань підго-
товки проекту закону України «Про адміністра-
тивні послуги» до другого читання в Комітеті з 
питань державного управління та місцевого са-
моврядування Верховної Ради України;

 • засідання Координаційного центру з упрова-
дження економічних реформ;

 • фахова майстерня з теми «Впровадження сис-
теми якісного надання адміністративних по-
слуг в органах місцевого самоврядування» 
(Дніпропетровське регіональне відділення 
Асоціації міст України);

 • міжрегіональна науково-практична конферен-
ція «Впровадження сучасних методів та інстру-
ментів управління в діяльність органів місцевого 
самоврядування» (Горлівка Донецької області).

Крім того, відповідні матеріали щодо організа-
ції роботи центру надано для публікації в Асоціацію 
міст України.

Упродовж року Муніципальний центр послуг з 
робочими поїздками з обміну досвідом найкращих 
практик місцевого самоврядування відвідали голо-
ва Національного агентства України з питань дер-
жавної служби В. Толкованов, делегації Бердянська, 
Дніпропетровська, Жовтих Вод, Кіровограда, Луган-
ська, Херсона, Нижнього Тагіла (Росія), представни-
ки проектів «Місцевий економічний розвиток міст 
України», «Центр досліджень місцевого самовряду-
вання», Ради Європи та ін.     
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Обмірковуючи варіанти розвитку та забезпе-
чення конкурентоспроможності курортної 
Євпаторії, міська влада дійшла висновку про 

необхідність двох важливих змін. Перша – це роз-
робка плану довгострокового розвитку та перехід 
до розвитку саме за таким планом. Друга – це залу-
чення ресурсів: і грошових, на додачу до бюджетних, 
і людських. Розвиток без будь-якої з двох цих змін 
здавався малорезультативним, навіть сумнівним. 
Стратегія слугувала дуже конкретній і чіткій меті – 
подолати сезонність і забезпечити цілорічне функці-
онування оздоровниці. Головним завданням влади у 
цьому контексті було створення умов для зростання 
кількості туристів, що своєю чергою мало збільшити 
надходження до бюджету.

Надихаючі показНики: стратегія в дії
Євпаторійська міська рада реалізовує цей про-

ект з травня 2005 року дотепер. Уже можна виділити 
дві великі групи результатів.

Перша – це все те, що можна виміряти.
Друга група результатів – якісні та глибокі, які 

матимуть довгострокові наслідки. Так, і робота впро-
довж створення, і досвід, набутий під час реалізації 
стратегії, стали засобом консолідації суспільства, зу-
мовили формування дієвої і впливової громадської 
думки, об’єднали громадян навколо найбільш акту-
альних і гострих проблем, пов’язаних із сьогоденням 
і майбутнім територіальної громади міста. Фактично 
створення і подальша реалізація стратегічного пла-
ну вплинули на хід розвитку Євпаторії – і фізично, і 

ідеологічно. Тому попереду багато нових звершень 
і перемог.

Що ж до кількісних результатів, то місто по пра-
ву пишається досягненим.
 • Доходи місцевого бюджету за 2011 рік на 15% 

більші, аніж за 2010 рік.
 • З 2007 до 2012 року середня тривалість пере-

бування туриста в місті зросла з 10 до 14 днів. А 
середні витрати одного туриста за день перебу-
вання збільшилися з 400 до 600 грн.

 • Євпаторія є лідером серед міст Криму за сумою 
залученої міжнародної технічної допомоги на  
1 тис. осіб (6 289 грн) і за напрямом «Інтегральні 
показники реалізації Стратегії» – в цьому розділі 
місто посідає друге місце після столиці АРК.

 • 2011 року на ремонт доріг, реконструкцію та 
розширення вулиць з державного і республікан-
ського бюджетів було спрямовано більш як 46 

Євпаторія: 
стратегія, яка змінила 
хід розвитку міста

розмірковуючи Над тим, як забезпечити місту-курорту цілорічНе заваНтажеННя як 
оздоровНиці, міська влада, громада, підприємці та Науковці спільНо розробили стра-
тегію розвитку. втілюючи її в життя, воНи зміНили своє ставлеННя до вдоскоНалеННя 
міського середовища і зміНили місто. туристи відреагували збільшеННям тривалості 
перебуваННя На 40%

 • внесок місцевого бюджету – 330 млн грн
 • внесок місцевої громади – 1 млн грн
 • співфінансування – 10 млн грн
 • інші види участі – більш як 200 млн грн (кошти міжна-

родних організацій, громадських організацій, комуналь-
них підприємств, опікунських рад, конфесій, підприємців, 
мешканців будинків з ОСББ та ін.)

Користувачі – населення міста й більш як півмільйона 
відпочивальників, які щорічно відвідують Євпаторію

Джерела фінансування
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млн грн. Здійснено заходи із встановлення комп-
лекту обладнання системи дистанційного керу-
вання зовнішнім освітленням «Спрут» на загаль-
ну суму 519,4 тис. грн. Розпочато реконструкцію 
набережної ім. В. Терешкової з прилеглим скве-
ром ім. Караєва (виконано робіт на 5,6 млн грн), 
реконструйовано магістральні теплові мережі, 
виконано капітальний ремонт рухомого складу 
комунального підприємства «Трамвайне управ-
ління ім. І. П’ятецького».

 • На 1 січня 2012 року на реалізацію «Стратегічного 
плану економічного та соціального розвитку на пе-
ріод до 2015 року» виділено близько 550 млн грн.

 • З року в рік місто здобуває призові місця в різно-
манітних конкурсах на кращу якість життя. Так, за 
останні десять років Євпаторія практично щоро-
ку перемагала у регіональному Всекримському 
та Всеукраїнському конкурсах «Населений пункт 
найкращого благоустрою і підтримки громад-
ського порядку».

 • 2011 року Євпаторія увійшла в перелік 22 най-
кращих великих міст за якістю життя (дослі-
дження незалежного аналітичного центру 
Universitas).

 • У щорічному проекті журналу «Фокус» «Кращі мі-
ста України за якістю життя» Євпаторія 2011 року 
піднялася на 26 місце з 31 і 33, які вона посідала в 
2009 та 2010 роках. Найвищі бали місто має в роз-
ділах «інфраструктура», «екологія», «житлово-ко-
мунальні послуги», «туристична привабливість».

 • Акваріум екзотичних риб і тварин і Дитячий роз-
важально-оздоровчий комплекс «Дельфінарій», 

впроваджені в 2011–2012 роках, стали візитівкою 
міста і відомі не тільки в Криму, а й далеко за 
його межами.

 • 2012 року Євпаторія стала переможцем у кон-
курсі кращих практик «Відродження прибе-
режних міст Європи» (Best Practice Award), який 
проводила Рада Європи. Місто визнано кращим 
завдяки створенню та просуванню туристично-
го проекту «Малий Єрусалим», який розвиваєть-
ся в атмосфері толерантності та міжнаціональної 
злагоди, дбайливого ставлення до багатовікової 
історії, відродження ремесел і народних про-
мислів. У перший рік роботи маршруту «Малий 
Єрусалим» (2007–2008) кількість туристів зросла 
на 35%. За 2009–2011 роки надходження до бю-
джету збільшилися на 24%. Упродовж п’яти років 
відкрито ремісничі майстерні, що виготовляють 
сувенірну продукцію: вироби з дерева, кераміки 
і металу, прикраси, вишивку, створено 48 додат-
кових робочих місць.

 • Створено офіційний веб-портал виконавчих ор-
ганів Євпаторійської міської ради http://www.
evpatoriya-rada.gov.ua/.

 • Виходу Євпаторії на міжнародний рівень та от-
риманню статусу Європейської столиці толе-
рантності сприяє участь у Програмі ПРООН.

 • Навесні 2013 року планується відкриття Центру 
надання адміністративних послуг.

 • За останні роки у місті розроблено концеп-
ції реконструкції та модернізації грязелікарні 
«Мойнаки», розвитку рекреаційної території 
«Золоте кільце здоров’я», будівництва аеропор-

Середня тривалість 
перебування туриста 

в Євпаторії за п’ять 
останніх років 

збільшилася на 
40% – з 10 до 14 діб. 

Це результат, який 
заслуговує на повагу!
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ту «Євпаторія», розвитку морського транспорт-
ного сполучення, велосипедного руху.

техНологія зміН: кроки до успіху
З 2005 року Євпаторія обрала курс на залучен-

ня коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, 
інформаційних та ін.), які місто не може забезпечити 
самостійно в повному обсязі. Розпорядженням місь-
кого голови закріплено рішення про розробку стра-
тегічного плану розвитку міста на період до 2015 року. 
Мета – забезпечити стабільне підвищення рівня життя 
населення Євпаторії через реалізацію комплексного 
підходу до освоєння перспективних територій, впро-
вадження механізмів, що сприяють залученню зов-
нішніх і внутрішніх інвестицій, у тому числі з викорис-
танням широких можливостей державно-приватного 
партнерства.

Проект документа було оприлюднено для пу-
блічного обговорення громадою міста, і кожний 
житель міг подати власні пропозиції. Процес був 
активним і вдалося врахувати інтереси і громадян, і 
бізнесу, і науковців.

2006 року прийнято економічний план розвитку 
Євпаторії, а 2007 року – його соціальний складник. 
З 2007 року реалізується «Стратегічний план еконо-
мічного та соціального розвитку міста Євпаторії на 
період до 2015 року». Відповідальним за реалізацію 
Стратегічного плану призначено Головне управлін-
ня інвестиційної політики та зовнішньоекономічних 
зв’язків Євпаторійської міської ради.

Першим кроком у реалізації Стратегічного пла-
ну стало прийняття першого середньострокового 
плану, який втілювали впродовж 2008–2011 років.

2011 року рішеннями міської та селищних рад 
затверджено «Стратегічний план розвитку міста Євпа-

торія, смт Заозерне, смт Новоозерне, смт Мирний на 
2012–2015 роки». Завдяки зусиллям чотирьох громад 
стало можливим синхронізувати плани і виявити точ-
ки розвитку для реалізації спільних інфраструктур-
них проектів. Економіка курортного регіону потребує 

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні»

 • «Стратегічний план економічного та соці-
ального розвитку міста Євпаторія на період до 
2015 року»

 • «Стратегічний план розвитку міста Євпато-
рія, смт Заозерне, смт Новоозерне, смт Мирний 
на 2012–2015 роки»

 • «Середньостроковий план економічного та 
соціального розвитку міста Євпаторія на 2012–
2015 роки»

євпаторійський 
міський голова 
андрій даниленко: 

«Стратегічний план роз-
витку – це головний плановий 
документ міста, який визначає 
його довгострокову перспек-
тиву, що дає змогу мінімізу-
вати та усунути проблеми, 
що виникають, реалізувати 
потенційні можливості міста. 

Без чіткого бачення перспектив, без розуміння свого най-
ближчого майбутнього неможливо жити в сьогоденні.

Євпаторія – курортне місто – Всеукраїнська дитяча 
оздоровниця. Ми просто зобов’язані бути конкуренто-
спроможними, а для цього необхідний чіткий покроко-
вий план дій на кілька років уперед.

Можна сміливо сказати, що стратегічний план – це 
народний документ. Євпаторійці взяли активну участь у 
формуванні міської стратегії. На мій погляд, це принципо-
во важливо – кожен містянин особисто міг брати участь у 
його створенні. У його розробці максимально враховва-
но інтереси всіх зацікавлених сторін: мешканців, органів 
управління, середнього і малого бізнесу, громадських і 
наукових організацій, об’єднань громадян.

Час довів високу ефективність цього документа. 
Моніторинговий комітет відстежує виконання плану, і ми 
розуміємо, що рухаємося в правильному напрямі. Упро-
довж п’яти останніх років Євпаторія впевнено лідирує в 
багатьох незалежних рейтингах як місто, сприятливе для 
проживання, відпочинку та вкладення інвестицій».

МИслИТИ сТраТеГіЧнО 
і ДіяТИ сПілЬнО
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співпраці сусідніх громад, а ці селища, що входять у 
спільну адміністративно-територіальну одиницю з 
Євпаторією, подібного плану розвитку не мали.

Нині реалізується «Середньостроковий план 
економічного та соціального розвитку міста Євпа-
торії на 2012–2015 роки», який містить 30 програм. 
На 1 січня 2012 року для реалізації «Стратегічного 

плану економічного та соціального розвитку на 
період до 2015 року» виділено близько 550 млн 
грн. Уже залучено інвестиції у сферу освіти, охо-
рони здоров’я, міського господарства, культури 
та в галузь житлово-комунального господарства. 
Стратегічне управління охопило такі сфери, як від-
родження та збереження культурної спадщини і 
традицій, вивчення і популяризація історії та куль-

!
 
 
 

!

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ  МІСТА ЄВПАТОРІЯ, СМТ.ЗАОЗЕРНЕ, 
СМТ. НОВООЗЕРНЕ, СМТ.МИРНИЙ НА 2012- 2015 РОКИ

(рішення Євпаторійської міської ради від 25.11.11р. №6-16/1, рішення Заозерненської селищної ради від 09.12.11р. № 6-20/2, 
рішення Мирнівської селищної ради від 29.11.11р. №6/14-01, рішення Новоозернівської селищної ради від 09.12.11р. № 16/6-1)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН  ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ  МІСТА ЄВПАТОРІЯ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ 

(рішення Євпаторійської міської ради 
від 27.04.07р. №5-16/10)

МОНІТОРИНГОВИЙ КОМІТЕТ   
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ  ЕКОНОМІЧНО-

ГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  МІСТА ЄВПАТОРІЯ 
НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ

Пріоритетний напрям   А. 
Розвиток санаторно-курорт-
ного комплексу. Створення 

інфраструктури туризму

Щорічна Програ-
ма соціально-еко-

номічного 
розвитку

70 заходів Середньострокового 
плану економічного та соціаль-
ного розвитку міста Євпаторія 

на 2008-2011 роки

30 програм 
Середньострокового плану 

економічного та соціального 
розвитку міста Євпаторія 

на 2012-2015 роки

Концепції 
комплексного 

розвитку 
територій

Концепції 
комплексного 

розвитку 
територій

Щорічна Програ-
ма соціально-еко-

номічного 
розвитку

Пріоритетний напрям В. 
Задоволення сучасних вимог 
до рівня та якості комуналь-

них послуг

Пріоритетний напрям  D. 
Вдосконалення міської 

соціальної політики

Пріоритетний напрям  С.
Покращення умов для розвитку 

основних галузей економіки міста та 
приватного бізнесу. Формування 

інвестиційної привабливості міста

Середньостроковий план 
економічного та соціального 

розвитку міста Євпаторія 
 на 2008-2011 роки 

(рішення Євпаторійської 
міської ради від 25.09.07р. 

№5-23/8)

Середньостроковий план 
економічного та соціального 

розвитку міста Євпаторія 
 на 2012-2015 роки

(рішення Євпаторійської 
міської ради від 25.03.11р. 

№6-6/2)
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тури, а також сприяло розвитку міжкультурної ко-
мунікації.

У місті функціонує Моніторинговий комітет, 
який контролює виконання стратегічного плану, 
проводячи свої засідання щоквартально. Його очо-
лює міський голова. Комітет підводить підсумки ре-
алізації стратегії, визначеної на середньостроковий 
період. Для збору, узагальнення та аналізу інформа-
ції Головне управління інвестиційної політики та зов-
нішньоекономічних зв’язків Євпаторійської міської 
ради розробило програму моніторингу в єдиному 
інформаційному полі (електронна база даних), яку 
постійно оновлюють і доповнюють інформацією про 
перебіг реалізації Стратегічного плану.

поширеННя досвіду 
та міжНародНа співпраця

Розвиваючи місто, влада Євпаторії активно шу-
кає нові можливості та переймає нові знання. Це 
дуже зручно робити у співпраці, тому місто впрова-

джує проекти, спрямовані на посилення економіки 
та орієнтовані на взаємодію з вітчизняними, закор-
донними організаціями та інвесторами. Євпаторія 
активно бере участь у міжнародних програмах і, 
найголовніше, чітко виконує взяті на себе зобов’я-
зання. Успішно співпрацює з Програмою Ради Євро-
пи «Посилення інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування в Україні», «Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва» GIZ, 
проектом USAID «Локальні інвестиції та національна 
конкурентоспроможність» (LINK), Фондом Східна Єв-
ропа та багатьма іншими. Євпаторія успішно реалі-
зувала проект «Реформа міського теплозабезпечен-
ня», фінансований Агентством США з міжнародного 
розвитку (загальна вартість проектів – 2 650 тис. 
грн), третій рік поспіль бере участь у «Муніципаль-
ній програмі врядування та сталого розвитку»/ПРО-
ОН з проектами щодо капітального ремонту системи 
опалення, водопостачання та каналізації в чотирьох 
школах і семи ОСББ (загальна вартість проектів – 
895,3 тис. грн). Стратегія дає змогу об’єднати зусилля 
всіх учасників навколо спільної мети. Разом з міжна-
родними проектами спеціалісти органів місцевого 
самоврядування визначають головні напрями та цілі 
розвитку, а також способи їх досягнення.

Отримуючи безцінний досвід, місто охоче ді-
литься власним. Цей досвід і знання можуть стати 
гарною базою для реалізації проектів і поширення 
напрацьованого досвіду серед міст Криму та Украї-
ни згідно із «Стратегією економічного та соціального 
розвитку Автономної Республіки Крим на 2011–2020 
роки» та Програмою економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава».

Тому щорічно Євпаторійська міська рада готує 
інформацію для збірки «Кращі практики місцевого 
самоврядування», яку видає Асоціація міст України. 
А інформацію про перебіг реалізації заходів «Страте-
гічного плану економічного та соціального розвитку 
на період до 2015 року» публікує на офіційних сай-
тах міста та у місцевій газеті, виносить на громадські 
обговорення. Крім того, навички та знання, отримані 
в ході впровадження практики, дають Євпаторії змо-
гу проводити дні відкритих дверей для міст Криму та 
України, називатися містом – моделлю з обміну до-
свідом і постійно вдосконалювати свій рівень.

євпаторія. довідка

Місто республіканського значення
Населення:  123 344 особи на 1 січня 2012 року, у тому 
числі місто Євпаторія – 106 840 осіб
Економіка:  основна галузь економіки – курорт і туризм 
(має статус Всеукраїнської дитячої оздоровниці)
Бюджет 2011 року  – 363,8 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Сергій Стрельбицький – заступник міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих органів ради
Зоя Повшенко – начальник Головного управління інвести-
ційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків Євпато-
рійської міської ради
Адреса: вул. Леніна, 2, м. Євпаторія, 
Автономна Республіка Крим, 97416
Тел.: (06569) 3-23-01, 4-45-17
Факс: (06569) 6-06-27, 2-39-95
Веб-сторінки: www.evpatoriya-rada.gov.ua
www.kalamit.info
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Створення Центру муніципальних послуг в 
Українці стало послідовним продовженням 
впровадження ініціатив міської влади щодо 

підвищення ефективності роботи та покращення 
якості послуг.

Структура роботи виконкому постійно зміню-
ється – її обсяги та відповідальність працівників ма-
ють тенденцію до збільшення, чого, на жаль, не мож-
на сказати про фінансові ресурси. Тому керівництво 
міста переконане, що нові завдання, які виходять з 
нинішніх потреб суспільства, можна вирішити лише 
через удосконалення способу надання якісних по-
слуг громадянам. Отже, щоб не лише втримати до-
сягнений рівень, а й підвищити його, необхідно було 
інтенсифікувати роботу виконкому.

Важливе завдання в діяльності органів місцево-
го самоврядування – забезпечення зручного отри-

мання будь-яких послуг громадянами. Тому ще 2008 
року у виконкомі міської ради було впроваджено 
електронний документообіг за системою ДОКПРОФ. 
А 2009 року систему управління якістю послуг сер-
тифіковано відповідно до вимог міжнародного стан-
дарту серії ISO 9001:2008. Логічним наступним кро-
ком стало створення Центру муніципальних послуг. 
Цей проект реалізовувався з січня 2010 року до лип-
ня 2010 року. Головні його цілі – підвищення доступ-
ності послуг і надання швидкої та якісної допомоги 
громадянам.

Учасниками впровадження практики були гро-
мадська організація «Центр розвитку громади», 
міська газета «Дніпровський проспект» і мультиме-
дійна компанія «Дні-Про».

ОснОвні результати
У рамках створення Центру вдосконалено 

електронний документообіг і впроваджено систему 
«штрих-кодів», які наносять на вхідні документи під 
час звернення громадян. Це дає змогу контролюва-
ти хід виконання послуг.

У Центрі також запрацював call-центр, що жите-
лі міста одразу дуже схвально оцінили. Адже вони 
отримали можливість, зателефонувавши за номе-
ром 2-00-00, донести інформацію про наявну про-
блему безпосередньо до міського голови і швидко 

ДосвіД Українки: 
як постійно піДвищУвати 
якість мУніципальних послУг  
У сУчасних Умовах

українка на сьОгОдні є чи не єдиним малим містОм в україні, де відкритО пОвнО-
цінний центр муніципальних пОслуг. наразі такі прОекти втілюють у життя лише у ве-
ликих містах – Обласних центрах і містах ОбласнОгО значення. прОте саме у невеликих 
містечках такі центри мають принципОве значення, Оскільки мешканці невеликих те-
ритОріальних грОмад не мають дОступу дО багатьОх адміністративних пОслуг, щО зО-
середжуються у райОнних та Обласних центрах

 • внесок місцевого бюджету – 90 тис. грн
 • Державний бюджет (програма «Електронне місто») – 

90  тис. грн (придбання програмного забезпечення 
«ДОКПРОФ»)
 • співфінансування (благодійна організація) – 10 тис. грн

Джерела фінансування
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отримати результат. Крім цього, під час звернення 
до call-центру громадянин одразу отримує якісну 
консультацію, що дає змогу вирішити питання швид-
ше, дешевше та запобігти накопиченню проблем.

Результати створення Центру муніципальних 
послуг:
 • скорочення тривалості розгляду звернень гро-

мадян на 30%;
 • пошук архівних документів став на 70% швид-

шим;
 • час на отримання послуги суттєво скоротився;
 • кількість консультацій, наданих мешканцям мі-

ста, збільшилася на 50%;
 • поінформованість жителів міста зросла на 50%;
 • завдяки спрощеному порядку отримання по-

слуг зросла довіра містян до міської влади.

яким чинОм це зрОбленО?
Головне завдання впровадження Центру 

муніципальних послуг – створення зручних і 
доступних умов для їх отримання громадянами. 
Потребували вирішення й питання заощаджен-
ня часу і замовників, і виконавців. Передусім 
було з’ясовано, що причиною великих витрат 
часу на отримання громадянином будь-якої по-
слуги у виконкомі була несистематизована схе-
ма її надання.

Відповідальною за створення Центру та за його 
функціонування було призначено Катерину Процен-
ко, керуючу справами виконкому. Першими її крока-
ми були пошук приміщення та фінансів. А головними 
критеріями, за якими обирали найбільш ефективне 
рішення, були такі.

Нові завдання, які 
виходять з нинішніх 

потреб суспільства, 
можна вирішити 

лише через переоцінку 
способу надання якісних 

послуг. Українка це 
робить вже сьогодні

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Конституція України

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» (виписано повноваження, згідно з 
якими можна формувати перелік послуг)

 • Закон України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності» (регулюються 
питання взаємодії із суб’єктами господарю-
вання)

 • Закон України «Про звернення громадян» 
(терміни виконання документів)

 • Закон України «Про доступ до публічної ін-
формації»
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ДЛЯ ГРОМАДЯН:
 • спрощення взаємодії з органами місцевого са-

моврядування з приводу отримання певної по-
слуги;

 • скорочення часу на отримання послуги;
 • підвищення якості послуг;
 • зменшення можливостей особистого впливу по-

садових осіб міської ради на прийняття рішення 
щодо надання послуг.

ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
 • формування довіри громадян до влади;
 • забезпечення прозорості і відкритості діяльності;
 • запобігання корупційним явищам.

щО саме зрОбленО?
центр муніципальних послуг працює згідно 

з реєстром послуг, які відповідно до повноважень 
і в межах чинного законодавства надають органи 
місцевого самоврядування. Для кожної послуги 
розроб лено інформаційну картку, що містить поря-
док отримання послуги, юридичні підстави, перелік 
документів, надаваних громадянином, вартість по-
слуги (чи безплатно), а також інформацію про мож-
ливість оскарження дій персоналу. Для зручності 
громадян розроблено формуляри для заповнення. 
Всю цю інформацію розміщують на стендах Центру 

та на сайті міської ради. Консультації надають адміні-
стратор Центру та спеціалісти.

Для зручності відвідувачів, які прийшли в Центр 
з дітьми, тут створено дитячий «майданчик» з від-
повідним обладнанням. Для дорослих відвідувачів 
доступна свіжа преса, передбачено зручні місця для 
очікування прийому. Здійснити необхідні платежі та-
кож можна на місці. Для цього у Центрі працює від-
ділення банку.

Окрім спеціалістів міської ради, у Центрі ведуть 
виїзний прийом фахівці районних служб – БТІ, відді-
лу субсидій та ін.

Центр муніципальних послуг працює за прин-
ципами відкритості та прозорості, що сприяє зрос-
танню довіри громадян до муніципальної влади.

електронний документообіг (за системою 
ДОКПРОФ) впроваджено у виконкомі міської ради 
ще 2008 року. Завдяки електронному реєстру, куди 
потрапляють усі звернення та пропозиції, кожний 
громадянин може у будь-який час дізнатися, на яко-
му етапі перебуває його заява. Система «штрих-ко-
дів», які наносять на відповідні документи праців-
ники Центру під час звернення громадян, дає змогу 
контролювати хід роботи, адже здійснюється по-
етапна комп’ютерна реєстрація процесу розгляду 
документів. Окрім того, система унеможливлює ко-

структура цмп

&

ЦЕНТР 
МУНІЦИПАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ

Виїзні прийоми служб 
Обухівського району

АДМІНІСТРАТОР

Служба цілодобового реагування
 сall-центр 2 00 00

Бюро технічної 
інвентаризації

Спеціаліст з питань сім’ї, 
молоді, охорони дитин-

ства та соціального 
захисту населення

Управління 
праці та 

соціального 
захисту 

населення 

Спеціаліст 
військово-
облікового 

столу

Спеціаліст з 
гуманітарних 

питань

Спеціаліст з 
квартобліку

Організаційний 
відділ

Електронний 
документообіг

Спеціаліст 
ДРАЦСу

Земельний 
відділ

Спеціаліст-
секретар 

адмінкомісії

Відділ житлово-
комунального та 

будівельного контролю

Районний 
мобільний 
соціальний 

офіс

Інспекція 
державного 
архітектур-

но-будівельно-
го контролю в 

Київській 
області
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рупційні дії, оскільки процес прозорий, а доступ до 
документів надають на першу вимогу.

Для організації надійного зв’язку громадян з 
владою у виконкомі почав працювати call-центр. 
Кожний житель Українки, зателефонувавши за номе-
ром 2-00-00, має змогу отримати якісну консульта-
тивну допомогу з будь-якого питання та звернутися 
з проблемою. У практику роботи call-центру запро-
ваджено зворотні дзвінки до громадян, які звертали-
ся, щоб дізнатися, чи задоволені вони якістю нада-
них послуг, чи вирішено проблему.

інфобокси, встановлені на першому поверсі 
виконкому, надають доступ до джерел важливої ін-
формації, серед яких міський портал, довідник місь-
ких і районних служб та організацій, перелік послуг, 
а також інтернет. Користувачі – комунальні підпри-
ємства, установи та жителі міста, які звертаються до 
органу місцевого самоврядування.

як дОлали 
прОблеми та складнОщі?

Діяльність бюджетних установ жорстко рег-
ламентується державними нормативними актами, 
тому в їхній роботі важко що-небудь змінити. Крім 
того, останніми роками їх фінансування вистачає 
лише на елементарне виживання, а життя висуває 

український міський 
голова павло козирєв:

«Головна ідея, яку 
ми закладали у створення 
Центру муніципальних 
послуг, – покращення, 
полегшення, централізація 
та більша комфортність 
надання адміністративних 
послуг населенню. 

У рамках такого Центру відкрито відділ, де 
приймають виїзні служби Обухівського району, 
розпочато роботу центру, куди мешканці можуть 
звертатися з усіх питань, що їх хвилюють. Дуже 
зручним є і те, що поряд розташовані відділення банку, 
Державна нотаріальна контора та відділ Держкомзему. 
Отже, прийшовши до Центру муніципальних послуг, 
громадянин може вирішити майже всі свої питання. 
Проте в планах виконкому – не зупинятися на 
досягненому і розвивати переваги, які зроблять життя 
нашої громади ще комфортнішим.

Нове завдання, яке ставить перед собою міська 
влада Українки, – сертифікація системи якості надання 
послуг комунальних служб. Для зручності громадян 
планується також перенесення всіх комунальних 
служб на перший поверх будівлі, де вже діє Центр 
муніципальних послуг».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ

Надання якісних і зручних послуг громадянам най-
краще забезпечує організація роботи за системою єди-
ного вікна. Її здійснюють за принципом максимальної 
зручності для відвідувачів, скорочення часу на отримання 
послуг. Окрім того, завдяки діяльності таких центрів нала-
годжується зворотний зв’язок влади з громадою, підвищу-
ється довіра громадян до влади. Тому ця практика дуже 
ефективна та її може застосовувати будь-який орган міс-
цевого самоврядування.

для того, щоб успішно повторити досвід україн-
ки, необхідно:
 • сформувати коло однодумців серед керівництва ви-

конкому та довести працівникам необхідність вдоскона-
лення роботи і впровадження новацій;
 • створити ефективну управлінську структуру виконко-

му з урахуванням взаємодії її підрозділів;
 • забезпечити взаємоузгоджену та налагоджену роботу 

команди;
 • цілеспрямовано шукати фінанси на реалізацію задума-

ного – брати участь у проектах для залучення коштів;
 • забезпечити навчання персоналу виконкому.

Для здобуття підтримки, а відтак і фінансування не-
обхідно здійснювати потужну інформаційну кампа-
нію.

Інформацію про відкриття Центру муніципальних 
послуг і заснування call-центру в Українці поширювали 
через розповсюдження рекламних листівок, публікації 
новин про нововведення у місцевих ЗМІ та на міському 
порталі в інтернеті.

Досвід створення Центру поширено також через 
Асоціацію малих міст України. Ефективним методом є про-
ведення практичних семінарів з виїздом у міста.

важливі технічні деталі, про які не можна забути 
в жодному разі:
 • щоб запобігти перешкодам у роботі Центру від само-

го початку необхідно виконати точний розрахунок площі 
приміщення з урахуванням кількості спеціалістів, які пра-
цюватимуть у ньому;
 • необхідно передбачити місця для сидіння громадян, 

які звертатимуться за отриманням послуги.

КлЮЧОві сКлаДнИКИ усПіХу: ДОсвіД уКраЇнКИ
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щораз нові потреби. Тому запроваджувати щось 
нове дуже складно.

Матеріально-технічна база також не змінюєть-
ся, і з кожним роком потрібно дедалі більше коштів 
на її утримання. Однак виконком повинен жити та 
розвиватися. Це не викликає сумніву, і тому міська 
влада докладає багато зусиль до залучення коштів і 
пошуку можливостей підтримки розвитку.

Для повторення практики створення Центру 
муніципальних послуг необхідно звернути увагу на 
такі проблеми:
1. Складність в організації виїзних прийомів через 

те, що важко зрушити з місця стереотип мислен-
ня працівників місцевої адміністрації.

2. Незацікавленість недержавних структур брати 
участь у виїзних прийомах (обленерго, БТІ).

3. Заборона Постановою Кабінету Міністрів роби-
ти ремонти у приміщеннях та оновлювати орг-
техніку.

В Українці перешкоди, що виникали в процесі 
реалізації проекту, долали:
 • наполегливістю у спілкуванні з працівниками 

державних і недержавних установ;

 • кількаразовими письмовими зверненнями до 
державних і недержавних установ;

 • особистими зустрічами керівництва виконкому 
з керівниками установ;

 • залученням вищих органів до участі у нарадах з 
питання необхідності створення Центру муніци-
пальних послуг;

 • переконуванням недержавних установ у необ-
хідності відкриття Центру;

 • шукаючи кошти через участь у різноманітних 
проектах.

Однак найважливішим чинником успіху є ко-
манда, яка ставить перед собою мету та втілює її у 
життя.

українка. дОвідка

Місто районного значення
Населення: 15 458 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Катерина Проценко, керуюча справами виконкому
Адреса: пл. Т.  Шевченка, 1, 
м. Українка, Київська обл., 08720
Тел.: (04572)7-43-11
E-mail: secretar@rada.ukrainka.net
Веб-сторінка: www.ukrainka.org

Найважливіша людина: робота call-центру суттєво підвищила 
задоволення мешканців роботою влади, адже дзвінок сюди дає 

змогу вирішити 90% питань
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Причини: 
чому необхідно було робити саме це?

Застаріла система збирання та вивезення по-
бутових відходів у Верхньодніпровську працювала 
неефективно. Передусім тому, що комунальне під-
приємство «Житловик» не мало необхідних ресурсів 
(і людських, і матеріальних) і не могло забезпечити 
контроль за своєчасним вивезенням побутових 
відходів та ефективною роботою сміттєвозів. Адже 
необхідно було стежити, щоб вони забирали 100% 
відходів, проходили повний заданий маршрут і раці-
онально витрачали пальне. Оскільки сміття своєчас-
но не вивозили, постійно виникали стихійні звали-

ща, деякі з них з часом перетворювалися на вогни-
ща і могли перекинутися на житлові будинки. Окрім 
того, звалища завдавали шкоди повітрю та екології 
в цілому.

Отже, низька якість збору та вивезення побуто-
вих відходів у місті стала причиною доволі гострої 
незадоволеності жителів.

Ключові вигоди: 
що ПроеКт дав змогу отримати?

Верхньодніпровська міська рада за сприяння 
обласної влади, у співпраці з комунальним підпри-
ємством «Житловик» і компаніями-партнерами, які 
підтримали ініціативу, з 1 січня 2010 року до 30 квіт-
ня 2012 року реалізовувала проект із запроваджен-
ня системи збирання твердих побутових відходів з 
організацією GPS-моніторингу сміттєвозів.

У результаті передусім було практично виключе-
но забруднення міста побутовим сміттям. Нові євро-
контейнери, встановлені на спеціальних майданчи-
ках, мають таку конструкцію, яка зменшує або зовсім 
перешкоджає рознесенню побутових відходів вітром 
чи собаками. А завантаження сміття у сміттєвози зза-
ду (а не згори, як було раніше) у кілька разів зменши-
ло або взагалі виключило розсипання сміття.

Покращилися й показники роботи комуналь-
ного підприємства. Заміна сміттєвозів на сучасні, 
які мають вищий коефіцієнт ущільнення, дала змогу 
збільшити кількість відходів на одне перевезення, а 
відтак зменшити кількість автомобілів на маршру-
ті та витрати палива на вивезення сміття. Зросла й 
швидкість спорожнення контейнерів. Кількість кон-

Чистий ВерхньодніпроВськ: 
досВід зменшення Витрат  
на ВиВезення сміття

Побудова чітКої та дієвої системи збору і вивезення Побутових відходів дала місту 
змогу не тільКи Позбутися неПриємного заПаху та стихійних звалищ, а й зменшити 
витрати бюджету на вивезення сміття в середньому на 30%. і це ще не всі вигоди

Суб’єктами утворення побутових відходів є 105 
підприємств, установ і організацій, 584 приватних під-
приємців, населення міста – 16 970 осіб.

Для реалізації програми з підвищення якості 
збору побутових відходів міська рада придбала:
 • сміттєвози європейського типу КО-437-50 на шасі 

МАЗ 533702 з механічним заднім завантаженням;
 • КО-433-01 на шасі ГАЗ 3309 з ручним завантажен-

ням для приватного сектору;
 • КО-437-550 на шасі МАЗ 533703 з ручним заванта-

женням для приватного сектору;
 • 126 євроконтейнерів для побутових відходів;
 • 11 євроконтейнерів для збору пластикових пля-

шок;
 • дробарку дискову для подрібнення гілля дерев і 

стовбурів з діаметром 160 мм;
 • а також обладнано контейнерні майданчики.

Проблема сміття у цифрах
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тейнерів зменшилася за рахунок більшого об’єму 
кожного з них.

Чого вдалося досягти яскраво ілюструють по-
казники:
 • на 30% зменшено кількість техніки, задіяної од-

ночасно в експлуатації;
 • на 30% зменшено витрати на запчастини;
 • на 23% зменшено пробіг сміттєвозів;
 • на 35–40% зменшено витрати на паль-

но-мастильні матеріали і, незважаючи на постій-
не зростання їхньої вартості, вдається стримува-
ти зростання тарифів.

Окрім того, підприємство поступово зменшує 
кількість обслуговуючого персоналу.

У результаті виграли жителі міста. Адже сміття 
тепер вивозять систематично та вчасно. Тарифи не 
зросли, а робота комунальних служб покращилася. 
Відтак виграла і міська влада – у питанні, яке, образ-
но кажучи, має неприємний запах, наведено лад.

технологія: 
що було зроблено, КроК за КроКом

2010 року міська влада визначила налагоджен-
ня системи збору побутових відходів одним із 

пріоритетів розвитку Верхньодніпровська. Розро-
блений проект у сфері поводження з відходами пе-
редбачав комплексний поступовий підхід до поліп-
шення системи санітарного очищення міста і мав 
такі складники: запровадження системи якісного 
та повного збирання побутових відходів із засто-
суванням європейського типу сміттєвозів і контей-
нерів, налагодження переробки відходів деревини 

верхньодніпровський місь-
кий голова геннадій лебідь:

«Мета нашої роботи по-
лягає в реалізації державної 
політики у сфері благоустрою 
населених пунктів, підвищення 
ефективності використаних 
об’єктів благоустрою відповід-
но до їхнього функціонального 
призначення для забезпечення 
сприятливих умов життєдіяль-

ності людини. Основні завдання, які ми вирішили та вирі-
шуємо, – підвищення рівня благоустрою міста Верхньод-
ніпровська, моніторинг стану благоустрою вулиць міста, 
забезпечення сталої та ефективної роботи комунальних 
підприємств з утримання об’єктів благоустрою, зменшення 
рівня забруднення міста».

слово 
місЬКоГо Голови

Сміттєвози із заднім 
завантаженням 

швидші, практично не 
розсипають сміття, 
а за рахунок більшого 

ущільнення збирають 
і перевозять більше 

сміття, аніж їхні 
попередники
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(гілля дерев) і запровадження GPS-моніторингу ро-
боти сміттєвозів.

Найпершим завданням, яке поставила перед 
собою міська влада, було зниження на 40% витрат 
бюджетних коштів на вивезення сміття. Планувалося 
досягти економії за рахунок зменшення кількості за-
діяної техніки та обслуговуючого персоналу. Відпові-
дальним було визначено комунальне підприємство 
«Житловик».
ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ:
 • затвердження «Правил благоустрою  

м. Верхньодніпровська»;
 • побудова контейнерних майданчиків;
 • придбання сміттєвозів;
 • придбання євроконтейнерів;

 • запровадження системи GPS-моніторингу робо-
ти сміттєвозів;

 • придбання дискової дробарки для гілля дерев.

Окрім вже названих вигод, нова система зби-
рання відходів приносить місту й інші корисні ре-
зультати. Так, придбання дробарки не лише дає 
змогу запобігати виникненню стихійних звалищ у 
період обрізання дерев і після новорічних свят. У 
результаті подрібнення деревини місто отримує 
вторинну сировину (чіпи), яку використовують для 
обігріву господарських приміщень підприємств 
житлово-комунального господарства, для естетич-
ного оформлення зон озеленення та як добриво. 
А все це зумовлює додаткову суттєву економію ко-
штів міського бюджету.

Запровадження системи GPS-моніторингу ро-
боти сміттєвозів дало змогу визначити оптимальну 
кількість автомобілів на маршрутах із вивезення 
сміття. Окрім того, вона дає змогу в режимі реаль-
ного часу контролювати роботу техніки і за потреби 
(наприклад, під час технічного обслуговування, капі-
тальних ремонтів чи нестандартних ситуацій) спла-
нувати необхідні заміни таким чином, щоб графік 
прибирання не порушувався або відхилення були 
мінімальними.

механізм планування в м. верхньодніпровськ

БК/ ОСН/ ЖЕО, ОСББ; БО; ГО/ 
бізнес-структури, навчальні 

заклади, міська рада

Семінар із питань планування на рівні 
мікрорайонів

Будинкові комітети/ ОСН; ОСББ; ГО; ЖЕО; 
бізнесові структури, навчальні заклади, 

благодійні організації (БО)

Затвердження 
річного плану

Міська рада

Підготовка 
річних планів

Участь депутатів, 
начальників відділів 

виконкому, Ресурсного 
Центру та МВП

ПРОЦЕС СПІЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

Будинкові 
комітети/ ОСН; 
ОСББ; БО; ГО/

бізнес-структу-
ри, навчальні 

заклади

 Збір 
пріоритетів від 

мешканців
Визначення 

пріоритетів за 
кожним сектором 
на наступний рік

Огляд 
результатів 
діяльності 

поточного року
Процес 

спільного 
планування

Визначення 
пріоритетів

Громадські 
слухання

Загальний бюджет проекту – 1,848 млн грн. Його було 
наповнено таким чином:
 • внесок місцевого бюджету – 230 тис. грн
 • внесок обласного бюджету – 1,6 млн грн
 • кошти комунального підприємства «Житловик» – 

10,0 тис. грн
 • співфінансування (бізнес-партнери) – 8,5 тис. грн

Джерела фінансування
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Контролюйте найважливіше: 
без чого не досягти результату

Досвід реалізації цього проекту показав кілька 
важливих правил, дотримання яких практично га-
рантує такі самі високі результати в будь-якому ін-

шому місті. Зусилля та увагу потрібно сфокусувати 
на такому:
 • постійна та кропітка праця, орієнтація на резуль-

тат (а не на процес);
 • чітке розуміння та точне виконання планів по-

Дробарка переробляє 
сміття (деревину) на 
корисні похідні – чіпси 

для опалення, сировину 
для озеленення та 

добриво

«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»
ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

нормативно-
Правове реГулЮвання 
вПроваДження ПраКтиКи

закони україни:
 • «Про місцеве самоврядування в Україні», 

який визначає повноваження та обов’язок ор-
гану місцевого самоврядування забезпечувати 
благоустрій населених пунктів, у тому числі ор-
ганізацію поводження з відходами
 • «Про благоустрій населених пунктів», який 

визначає повноваження та обов’язок органу 
місцевого самоврядування забезпечувати бла-
гоустрій населених пунктів, у тому числі поря-
док організації поводження з відходами

рішення верхньодніпровської міської ради:
 • від 31.12.2010 р. № 48-4/УІ «Про затверджен-

ня Довгострокової програми благоустрою 
міста Верхньодніпровська на 2011–2015 рр.», 
яким визначається перелік заходів, об’єктів і 
методів організації благоустрою міста
 • від 31.12.2010 р. № 47-4/УІ «Про затверджен-

ня Довгострокової програми соціально-еконо-
мічного розвитку міста Верхньодніпровська на 
2011–2015 рр.», яким визначаються пріоритет-
ні напрями соціально-економічного розвитку 
міста, у тому числі у сфері його благоустрою
 • від 24.09.2009 р. № 840-32-У «Про участь в 

обласному конкурсі проектів та програм роз-
витку місцевого самоврядування», яким за-
тверджено проект «Запровадження системи 
роздільного збирання твердих побутових від-
ходів – ефективний метод екологічного вихо-
вання мешканців»
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кращення благоустрою та порядку свого міста 
чи села;

 • уважне вивчення статистичних звітів і моніто-
ринг роботи підприємства, відповідального за 
вивезення та перероблення твердих побутових 
відходів у місті;

 • усвідомлення, що лише придбання сміттєвозів 
чи іншої техніки, матеріалів для перероблення 
або перевезення сміття не вирішує проблему 
благоустрою території. Тільки комплексний і, го-
ловне, логічно побудований підхід вирішить це 
питання;

 • фінансова та організаційна підтримка обласної 
влади;

 • залучення до проекту суб’єктів місцевого бізнесу;
 • робота місцевих ЗМІ, які допомагають донес-

ти інформацію, привернути увагу, сформувати 
думку та згуртувати навколо спільного питання 
мешканців міста;

 • участь і внесок самої громади, в інтересах якої 
цей проект реалізовують. Мається на увазі не 
лише участь у роботах і фінансуванні, а й щоден-
не дотримання правил збирання відходів, без 
чого не можна досягти ефективності проекту.

У процесі реалізації проекту суттєвих неочі-
куваних проблем не виникало. Головний здобутий 
урок – це розуміння необхідності і технології  взає-
модії та гармонійної співпраці всіх елементів єдино-
го ланцюга: орган місцевого самоврядування – ко-
мунальна служба міста – територіальна громада. Без 
такої взаємодії не вдалося б задовольнити потреби 
громади, покращити санітарний та екологічний стан 
міста, підвищити якість надання комунальних послуг 
і забезпечити ефективність використання ресурсів.

що далі?
Тепер, коли питання вирішено і поява стихійних 

звалищ і загоряння відходів не загрожує безпеці жи-
телів та екології  міста, влада Верхньодніпровська 
планує розробити проект і побудувати сучасне сміт-
тєзвалище. Для цього планується залучити ресурси 
місцевого бюджету, кошти комунального підприєм-
ства «Житловик», а також отримати співфінансуван-
ня від партнерів з комерційного сектору та допомо-
гу з обласного бюджету.

Верхньодніпровська міська рада охоче ділиться 
набутим досвідом і поширює його серед інших орга-
нів місцевого самоврядування, беручи участь у ра-
йонних та обласних семінарах.

* * *
Проблема поводження з відходами та несвоє-

часність санітарного очищення територій є актуаль-
ною не лише для Верхньодніпровська. Тому для за-
стосування цього досвіду в інших містах необхідно, 
після досконалого вивчення цього питання у своєму 
регіоні, напрацювати план дій і послідовно реалізо-
вувати все заплановане. Результатом буде розквіт 
територіальної громади.

верхньодніПровсьК. довідКа

Місто районного значення
Населення: 16 930 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основна галузь еко-
номіки – машинобудування
Бюджет 2011 року – 93,5 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Перший заступник міського голови: 
Леонід Калініченко, 
Тел.: (05658) 3-10-05
Факс: (05658) 6-05-01
E-mail: verh.rada@ukrpost.ua
Веб-сторінка: www.verhmrada.dp.ua
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Проблема підтоплення Скадовська виникла 
після спорудження Північно-Кримського та 
Краснознам’янського зрошувальних каналів. 

Раніше місто було захищеним від ґрунтових вод сис-
темою вертикальних дренажів, від липневих вод  – 
системою горизонтальних зливних канав. Уздовж 
вулиць у бік моря сходили величезні канави для ски-
ду дощової води. Проте минав час, місто розбудову-
вали, прокладали дороги, канави засипали. Напри-
кінці 2000-х років припинилося фінансування витрат 
електроенергії на роботу вертикальних дренажів, і 
ґрунтові води почали підійматися. За даними Кахов-

ської гідромеліоративної експедиції, рівень ґрунто-
вих вод підіймався на 8–10 см на рік.

Сьогодні від підтоплення та затоплення потер-
пає приблизно третина мешканців міста. У гірші 
роки, наприклад, 1998 року, площа підтоплених те-
риторій міста становила 50%. А в інші, наприклад, у 
2008–2010 роках, – 24%. Такий стан стає причиною 
руйнування житлових будинків, погіршення еколо-
гічних показників та якості земельних ресурсів і ме-
ліоративних земель.

Наприкінці 1990-х років, коли держава востан-
нє фінансувала запобіжні заходи через управління 
житлово-комунального господарства та капіталь-
ного будівництва обласної державної адміністрації, 
було розпочато виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на виконання будівельних робіт з 
удосконалення системи водовідведення. Проте за-
вершити задум не вдалося, оскільки останні п’ять 
років місто не отримує державних субвенцій. Вар-
тість реконструкції очисних споруд міста з будівни-
цтвом другої черги напірного колектора становить 
більш як 5 млн грн.

Головне досяГнення – скорочення площі 
підтоплення на 30% за рік

Для запобігання підтопленням і затопленням 
потрібно було виконати низку заходів, серед яких:
1. Відновлення роботи вертикальних дренажів.
2. Відновлення роботи горизонтальних дренажів і 

системи зливної каналізації.
3. Забезпечення водовідведення в місцях підтоп-

ДосвіД скаДовська: 
як спільні Дії Дали змогу 
збуДувати кілометри Дренажів

У приморськомУ скадовськУ давно існУвала проблема підтоплення внаслідок 
рясних опадів або підвищення рівня ґрУнтових вод. раніше рятУвали скидні канали, 
прокладені по всьомУ містУ, але з часом вони почали працювати неефективно. най-
Гірша ситУація склалася 1998 рокУ, коли бУло підтоплено половинУ міста, проте й в 
інші роки потерпало близько чверті міської території. отже, виникла наГальна потре-
ба У бУдівництві сУчасної дренажної системи та міської каналізації

Місцевий бюджет, грн:

види робіт факт 2011 р. план 2012 р.

Каналізування 327 908,00 1 175 896,00

Улаштування дренажів і 
зливної каналізації

126 900,00 92 560,00

Внесок місцевої громади, грн:

види робіт факт 2011 р. план 2012 р.

Каналізування 354 268,00 1 022 900,00

Співфінансування витрат мешканцями обов’язкове і стано-
вить до 50% вартості робіт.
Користувачі – третина мешканців міста, чиї будинки рані-
ше підтоплювало.

Джерела фінансування
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лення та затоплення (ліквідація вигрібних ям, які 
створюють підпір).

4. Відновлення роботи обвідних каналів.

Упродовж 2011–2012 років за кошти Скадов-
ської міської ради та жителів міста споруджено 
більш як 7 км каналізаційних мереж, 3 км зливної 
каналізації та горизонтального дренажу. Окрім того, 
планово виконуються роботи з підтримки водовід-
відних систем у належному стані.

Це дало змогу забезпечити відведення ґрунто-
вих і дощових вод з третини підтоплених територій, 
площа яких раніше становила більш як 138 га. Від-
повідно, упродовж 2011–2012 років кількість скарг 
щодо підтоплення житлових будинків суттєво змен-
шилася.

перший крок – найважливіший. 
однак і найважчий

У ситуації, що склалася в Скадовську, єдиним 
варіантом вирішення проблеми було запроваджен-
ня практики співфінансування. Вперше міська рада 
почала залучати громаду до спільної участі у фінан-
суванні у січні 2011 року. Це робиться і нині. Спо-
чатку жителі міста поставилися до нововведення з 
пересторогою, але позитивні результати поступово 
переконували кожного, хто мав сумнів.

Все почалось із звернення ініціативної групи з 
26 городян до міської влади з проханням про допо-

могу у вирішенні проблеми відведення земельної 
ділянки під будівництво. Під час вивчення проект-
ної документації «Реконструкція системи водовід-
ведення по вул. Чкалова–Ворошилова–Чапаєва в 
м. Скадовську» з’ясувалося, що не всі охочі можуть 
підключитися до мережі водовідведення через фі-
нансові причини. Проте кількість жителів, готових 
взяти участь у співфінансуванні, зросла до 36, коли 
міська рада погодилася виступити замовником бу-
дівництва та оформити декларацію про початок 
будівництва через комунальне підприємство, яке 
обслуговує мережі, а також передбачила в міському 
бюджеті 50% вартості робіт.

Загальний розподіл витрат:
види робіт кошторисна 

вартість ре-
алізованого 
проекту, 
всього, тис. 
грн

дольова 
участь чле-
нів міської 
громади у 
проекті, тис. 
грн

% дольової 
частки чле-
нів міської 
громади у 
проекті

Каналізуван-
ня, 2011 р. 
(факт)

682,2 354,3 52

Каналізуван-
ня, 2012 р. 
(план)

2 198,8 1 022,9 46

Послідовність спільного вирішення проблеми:
1. Організація жителів у квартальні, будинкові та 

вуличні об’єднання.
2. Проведення загальних (квартальних, вуличних, 

Щорічне підтоплення 
тривалий час 

ускладнювало життя 
мешканців Скадовська 

(На фото – підтоплення 
2008 року, коли 50% 

території міста 
занурилося під воду)
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будинкових) зборів для вирішення проблеми.
3. Розробка проектно-кошторисної документації.
4. Проведення зборів для визначення відсотка фі-

нансування учасників.
5. Проведення робіт з подвійним контролем (меш-

канці та міська рада).
6. Прийняття виконаних робіт і передача в експлу-

атацію готових споруд. У подальшому систему 
обслуговує комунальне підприємство.

Отже, на загальних зборах жителі будинку, квар-
талу чи вулиці спільно з представниками міської вла-

ди та фахівцями підрядних організацій визначають 
обсяги робіт, обговорюють їх кошторисну вартість, а 
також відсоток дольової участі. Для багатоповерхівок 
він зменшується порівняно з приватними будинками і 
становить 10–50%. Дольова участь у фінансуванні вно-
ситься грошима або матеріалами чи роботами. Однією 
з найпоширеніших є схема, коли мешканці надають 
матеріали, а комунальне підприємство, яке обслуговує 
будинок, мережі тощо, виконує роботи. Якщо мешка-
нець не погоджується на внесення своєї частки гро-
шима, її можуть включити до щомісячних комунальних 
платежів із розстрочкою виплати на три–п’ять років.

вид робіт відповідальний результат

Організація жителів у квартальні, 
будинкові та вуличні об’єднання

Ініціативна група вули-
ці, кварталу, будинку

Визнання проблеми та можливість об’єднання мешканців навколо 
неї

Проведення загальних (кварталь-
них, вуличних, будинкових) збо-
рів для вирішення проблеми

Містяни, представники 
виконавчих органів 
міської ради

На загальні збори громадян запрошують представників виконав-
чих органів міської ради для розгляду проблеми на місці. Якщо її 
можливо вирішити позитивно, приймають рішення щодо розроб-
ки проектно-кошторисної документації. Якщо ні – для глибшого 
вивчення питання залучають фахівців

Розробка проектно-кошторисної 
документації

Обране загальними 
зборами керівництво

Розробляють проектно-кошторисну документацію, здійснюють 
державну експертизу та подають на розгляд міської ради

Проведення зборів для визна-
чення відсотка фінансування 
учасників

Міська рада, жителі На загальних зборах приймають рішення про фінансування робіт – 
за рахунок міського бюджету фінансують складні переходи, проко-
ли, вузли, що зазвичай становить 50% загальної вартості

Проведення робіт з подвійним 
контролем

Міська рада, жителі Фактично замовником робіт є міська рада та жителі міста, тому 
роботи контролюють і влада, і містяни

Прийняття виконаних робіт і 
передача в експлуатацію готових 
споруд

Міська рада, жителі Після прийняття виконаних робіт споруди передають на обслуго-
вування комунальному підприємству, проте підключення нових 
абонентів здійснюють за згоди жителів міста

Детально алгоритм дій наведено в таблиці:

Є чим пишатися: 10 км 
дренажів і каналізації – 

результат ефективної 
співпраці мешканців 

і місцевої влади 
Скадовська
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Роботи виконують під подвійним контролем 
виконкому міської ради та жителів міста. Після за-
вершення підписують акт приймання–здавання ви-
конаних підрядних будівельних робіт. Важливо, що 
на роботи обов’язково надають гарантійний термін, 
і підрядна організація несе відповідальність за їхню 
якість згідно з договором підряду та чинним законо-
давством України.

довіра – запорУка УспіхУ спільних 
проектів. як її досяГти та зміцнити?

Досвід Скадовська підтверджує відому істину – 
найскладніше почати справу, далі буде легше. Коли 
отримано перший позитивний результат, жителі вже 
самі проводять збори і звертаються до міської влади 
з проханням залучити їх до співфінансування.

Проте міська влада має фокусувати свою увагу на 
створенні постійного механізму вирішення проблем і 
підтримки роботи наявних систем. Ефективність діяль-
ності органів місцевого самоврядування підвищуєть-
ся, якщо вона ґрунтується на активності громадян та 
їхній ініціативі у прийнятті рішень. Опрацювання спіль-
ного рішення, його втілення та вміла експлуатація ви-
робленого продукту є рушіями у формуванні громад-
ської відповідальності за спільне майно і як наслідок 
– за розвиток міста. Саме тому найважливіше завдання 
–  підвищення соціальної активності громадян у вирі-
шенні місцевих проблем, стимулювання прийняття 
жителями відповідальності за життя у своєму місті.

Ефективне місцеве 
самоврядування 

починається з 
громадянина: особиста 

участь у роботі та 
контроль дій влади 

починаються з чіткої 
постановки завдання

скадовський міський 
голова олександр Гавриш:

«Практика 
співфінансування проектів 
коштом міської ради та 
мешканців локальних зон 
міста починалася впевнено 
та з великими сподіваннями. 
Адже мета була більш 
аніж необхідною – житлу 
мешканців загрожувало 

руйнування. Завдяки вчасним і злагодженим діям влади і 
громади мети було досягнено – житло людей врятовано 
від руйнування.

Контроль реалізації проекту, процесу будівництва 
чи реконструкції є прозорим завдяки залученню 
місцевих проектантів і будівельних бригад. Водночас 
це забезпечення роботою скадовців і зручність у 
постійному процесі співпраці всіх учасників проекту, 
його корегуванні та адаптації до потреб замовників.

Сьогодні є гідні результати – кілометри 
прокладених підземних комунікацій, реконструкція 
житлового фонду, проектування нових сміливих планів 
зі збереження територій від географічно невід’ємних 
складників у розташуванні міста. Разом із цим руйнуються 
стереотипи про ізоляцію громадського впливу на 
рішення влади. Міська рада запрошує до опрацювання 
нових ідей, що будуть корисними для скадовців, а 
реалізація їх завдяки співфінансуванню робить кожного 
учасника власником проекту, зацікавленим господарем, 
який піклуватиметься й надалі про експлуатацію та 
збереження цілісності результату спільної праці».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ
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Крім того, що завдяки спільній роботі збільшу-
ється рівень довіри громадян до влади і кожний 
може долучитися до розбудови міста, така співпраця 
дає змогу ефективніше витрачати кошти місцевого 
бюджету – вивільнені гроші спрямовують на вирі-
шення більшої кількості потреб громади.

Проте сьогодні ще діють колишні стереотипи 
про недосяжність впливу на владу, люди пасивні, не 
вірять у можливість здолати негаразди. Тому для на-
лагодження конструктивної співпраці органів місце-
вого самоврядування і громадськості, становлення 
інституту публічно-приватного партнерства в Укра-
їні необхідний постійний діалог, тобто двосторонній 
зв’язок.

У Скадовську, невеликому місті з населенням 
трохи більш як 19 тисяч людей, інформація швидко 
поширюється сама собою. Про перебіг реалізації 
проекту також постійно розповідає місцеве телеба-
чення, газета, інтернет-портал міста.

Одним з основних напрямів подальшого впро-
вадження дольової участі жителів міста є питання 
утримання житлових багатоквартирних будинків, 
а саме – капітальні ремонти фасадів (утеплення) та 
ліф тів, відновлення внутрішньобудинкового освіт-
лення, реконструкція покрівель. Широко впрова-
джується та знаходить підтримку програма освітлен-
ня вулиць міста.

У Скадовську триває процес створення будин-
кових комітетів. Проведено десятки зборів, в яких 
зазвичай брали участь 90% мешканців.

Три будинкових комітети подали заявку на 
включення в бюджет 2013 року проектів рекон-
струкції покрівель з дольовою участю мешканців у 
співфінансуванні робіт.

скадовськ. довідка

Місто районного значення
Населення: 19 069 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основні галузі: ту-
ризм, сільське господарство, дитячий курорт
Бюджет 2011 року – 15 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Міський голова – Олександр Гавриш
Радник міського голови – Наталія Тангел
Перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради – Олег Сокольчук
Адреса: вул. Гагаріна, 63,
м. Скадовськ, Херсонська обл., 75700
Тел.: (055) 375-24-94
Факс: (055) 375-22-20
Електронна пошта: qorsovet@askad.net
Веб-сторінка: www.skadowsk.ks.ua
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Положення про виконавчі комітети міських рад 
в Україні зазвичай написано аналогічно до від-
повідних документів органів державної влади. 

У багатьох положеннях їхні повноваження не випи-
сано на підставі Законів України, а виходять з так 
званих питань доцільності – економічної, політичної 
тощо. Рішення, прийняті виходячи з таких повнова-
жень, так само як вчинені чи не вчинені дії, легко 
оскаржити в суді та скасувати. Крім того, в поло-
женнях про структурні підрозділи виконкомів місь-
ких рад зазвичай немає посилань на певні Закони 
України. Замість чіткого переліку дій і повноважень 
там записано загальні слова «сприяти, покращити, 
залучати, підвищити, надавати, інформувати» тощо. 
Є ціла низка загальних формулювань, що не мають 
конкретних кількісних показників, за якими можна 
було б визначити рівень виконання, результатив-
ність роботи кожного працівника.

Такий підхід призводить до:
 • відсутності чітких повноважень і конкретних 

функцій посадової особи: немає показників оцін-
ки роботи працівника, немає і мотивації до по-
кращення своєї роботи;

 • залежності процедури отримання муніципаль-
ної послуги від конкретної особи. У таких випад-
ках, наприклад, процедура приватизації земель-
ної ділянки для приватного підприємця та для 
пенсіонера може суттєво відрізнятися. Легко 
можуть виникати і корупційні мотиви.

У Вознесенську міська рада обрала головними 
пріоритетами у своїй роботі конкретику, реальну 
можливість оцінки результативності та ефектив-
ності діяльності кожного працівника, мотивацію до 
самовдосконалення, а в кінцевому підсумку – на-

дання якісних адміністративних послуг громаді. 
Тому в рамках другого етапу вдосконалення системи 
управління якістю ISO 9001 виконано низку заходів 
для впровадження процесного підходу у виконав-
чих органах Вознесенської міської ради. Потрібно 
було систематизувати потік документів, розподіли-
ти повноваження між міською радою, управліннями 
та відділами виконкому. Спочатку варто визначити 
повноваження, прописані у законах України. А далі 
за кожним повноваженням скласти чіткий перелік 
дій, детально описати процедури. У кінцевому під-
сумку все це уможливить чітку відповідальність за 
конкретні дії.

1260 повноважень: цифри, за якими 
стоїть ефективність роботи

Аналіз законодавства України дав змогу зі 150 
Законів України визначити 1260 повноважень органів 
місцевого самоврядування, структурування і класифі-
кація яких стали підставою для того, щоб переписати 
всі положення про структурні підрозділи виконкому 
міськради та посадові інструкції співробітників.

ДосвіД вознесенська: 
сила процесного піДхоДу

Увідповіднення повноважень посадових осіб міськради до вимог законодавства 
дало змогУ вознесенськУ покращити якість надання адміністративних послУг насе-
ленню та підвищити самооцінкУ кожного працівника. оперативність, компетентність 
та якість обслУговУвання – цілком реальні, а не теоретичні показники, за якими меш-
канці міста сьогодні оцінюють дії посадовців та ефективність міської влади в ціломУ

На реалізацію цього проекту з місцевого бюджету 
впродовж 2009–2010 років витрачено 50 тис. грн на оп-
лату роботи тренера.

Крім того, усіх працівників виконкому залучали до 
розробки положень і посадових інструкцій безплатно.

Користувачі – працівники виконавчих органів Воз-
несенської міської ради. На момент початку проекту їх 
було 132 особи, на сьогодні – 120 осіб. Користувачами 
також є всі споживачі послуг цих органів.

Джерела фінансування
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У результаті було розроблено:
 • 14 нових положень про самостійні структурні 

підрозділи міської ради;
 • 26 положень про відділи в складі управлінь і са-

мостійних відділів;
 • 132 посадові інструкції.

У цих документах прописано 1260 повноважень 
і близько 3000 функцій. У процесі їх підготовки:
1. Усі 1260 повноважень органів місцевого само-

врядування, наданих законами України владі на 
місцях, розподілено:

 • між заступниками міського голови, секрета-
рем міської ради та секретарем виконавчо-
го комітету;

 • за напрямами (земельні питання, депутат-
ська діяльність, надзвичайні ситуації тощо).

2. Виявлено повноваження, які виконували водно-
час кілька посадовців у різних відділах. Такі ду-
блювання виключено.

3. Виявлено так звані білі плями – повноваження, 
надані законом України, про які ніхто з посадов-
ців нічого не знає і тому не виконує. Тепер таких 
«дірок» немає – усі повноваження закріплено за 
відповідними посадовцями.

У нових положеннях і посадових інструкціях 
Вознесенської міської ради для кожного працівника 
чітко прописано:
 • що робити;

 • як робити;
 • коли робити;
 • згідно з якою статтею якого закону.

Для кожного підрозділу також передбачено ма-
трицю відповідальності – хто робить, хто інформує, 
хто відповідає.

Прописано всі зв’язки з іншими структурними 
підрозділами та іншими органами – з ким співпра-
цюємо, з якого питання, яким чином.

головний результат – наявність чітких 
обов’язків і не менш чіткої відповідальності кож-
ного працівника за виконання своїх повноважень. 
Це важливо і для працівників, і для мешканців міста, 
які звертаються до виконавчих органів міської ради. 
Оперативність, компетентність та якість обслугову-
вання – це найважливіші показники, за якими меш-
канці оцінюють дії посадовців і міської влади в цілому.

Отже, тепер діяльність міської влади Вознесен-
ська характеризують:
 • конкретність та ясність в організації роботи ви-

конавчого комітету та всіх управлінь і відділів;
 • раціональність у виконанні своїх функцій кож-

ним посадовцем;
 • чітка відповідальність конкретної особи за кон-

кретне повноваження;
 • орієнтованість на кінцевий результат;
 • самостійність та ефективність у роботі кожного 

працівника і виконкому в цілому.

Впровадження 
системи ISO – 

гарантія, що міська 
влада буде постійно 
вдосконалюватися, 

адже система 
побудована таким 

чином, що нікому не дає 
стояти на місці
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Окрім того, вже не існує проблем під час кадро-
вих змін. Новопризначена особа відкриває посадову 
інструкцію, вивчає її самостійно і може виконувати 
свої функції з першого дня.

Компетентні працівники надають мешканцям 
міста якісні послуги.

що робити і з чого починати?
Рішення щодо впровадження нового проекту 

«Від Закону – до посадовця» було прийнято Возне-
сенським міським головою Юрієм Гержовим за про-
позицією колишнього першого заступника міського 
голови В. Федорова в грудні 2008 року. Воно стало 
логічним продовженням впровадження системи 
управління якістю ISO 9001 і було спрямоване на 
встановлення чіткого розподілу повноважень між 
заступниками міського голови, управліннями та 
відділами міської ради. Головною метою було увід-
повіднення повноважень і функцій працівників ор-
ганів місцевого самоврядування до чинного законо-
давства України.

Виконком Вознесенської міської ради здійс-
нював цей проект з січня 2009 року до травня 2010 
року. На початку було видано розпорядження місь-
кого голови від 23.12.2008 № 226-р «Про реалізацію 
проекту «Поліпшення системи управління. Наскріз-
не впровадження процесного підходу «Від Закону – 
до посадовця». Для ефективної розробки та впрова-
дження змін було створено робочу групу. А в січні 
2009 року почалися перші тренінги, навчання та 
практичні заняття з представниками всіх управлінь 
і відділів міської ради. Для їх проведення запросили 
тренера-координатора проекту В. Гулія.

Спочатку повноваження органів місцевого са-
моврядування було вибрано з усіх законів України, 
розписано за кожним заступником міського голови 
згідно з напрямами його роботи: освіта, соціальний 
захист, приватний бізнес, транспорт, енергетика 
тощо. Для цього всі керівники виконавчих органів 
Вознесенської міської ради:
 • проаналізували наявні положення про відділи та 

управління;
 • визначили головні напрями своєї діяльності згід-

но з цими положеннями;
 • намагалися знайти статті законів України, де 

йшлося б про ці повноваження.

Потім ці повноваження розписали за відповід-
ним відділом, управлінням, а також за кожним пра-
цівником відділу. Після цього члени робочої групи 
порівняли повноваження управлінь і відділів, які 

виконуються впродовж багатьох років, з тими пов-
новаженнями, які ці підрозділи повинні виконувати 
згідно з чинним законодавством. У результаті вияви-
лося, що деякі відділи не мають жодного повнова-
ження згідно з чинним законодавством, а створені 
за аналогією з органами державної влади. Напри-
клад, відділ з питань внутрішньої політики. Його 
створено 2005 року згідно з рекомендаціями обл-
держадміністрації. Проте з усіх 150 Законів України 
не було знайдено жодного повноваження для цього 

вознесенський міський 
голова юрій гержов:

«Місто Вознесенськ – 
це скарбниця ідей, втілених 
проектів та інновацій. Наше 
місто завжди на крок попереду.

Місто Вознесенськ – член 
Асоціації енергоефективних 
міст Європи згідно з Угодою 
мерів, підписаною у Брюсселі 
2009 року. Одними з перших 

ми розробили План сталого енергетичного розвитку 
міста до 2020 року. У нас також розроблено і втілюються 
Стратегічний план розвитку міста до 2020 року та 
Генеральний план міста до 2031 року.

98% користувачів переведено на індивідуальне 
опалення. Використовуються альтернативні види енергії – 
пресовані брикети, дрова, сонячна та вітрова енергія.

З 1997 року в місті працює лікарняна каса, з 2006 
року – амбулаторії сімейної медицини, з 2011 року 
запроваджується страхова медицина. У Вознесенську 
вперше в Україні розроблено нову модель управління 
медициною. Цей досвід розглянуто на виїзному засіданні 
Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я та 
рекомендовано для поширення в Україні 2008 року.

Місто Вознесенськ – господар Чемпіонату Європи з 
мотоболу 2011 року, Чемпіонату України зі спідвею.

У жовтні 2012 року в місті відкрито Фізкультурно-
оздоровчий комплекс з двома плавальними басейнами.

2008 року місто пройшло сертифікацію за 
Міжнародною системою управління якістю ISO 9001:2000.

2011 року місто отримало два Сертифікати якості ISO 
9001:2008 – міжнародний та український.

Як другий етап Удосконалення системи управління 
якістю ISO 9001 в нашому місті, вперше в Україні, 
запроваджено процесний підхід до діяльності виконавчих 
органів Вознесенської міської ради, розроблено проект 
«Від Закону – до посадовця».

Система ISO не дає стояти на місці. Вона постійно 
потребує зміни застарілих методів роботи, впровадження 
нових, чітких, зрозумілих і працівникам, і населенню 
правил гри».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ
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відділу (Закон України «Про засади внутрішньої та 
зовнішньої політики» прийнято лише 01.07.2010). 
Тому цей відділ реформували у відділ забезпечення 
депутатської діяльності та зв’язків з громадськістю з 
переліком чітких повноважень і функцій.

Наступним етапом стала розробка функцій з 
виконання кожного повноваження – перелік чітких 
дій і термінів. Ключовим завданням було точне ви-
конання своїх повноважень кожним працівником у 
всіх управліннях і відділах, задоволення мешканців 
діями окремих посадовців і міською владою взагалі. 
А вже після розробки повноважень кожного пра-
цівника, конкретних функцій з його виконання було 
підготовлено нові положення про управління та від-
діли, і потім – нові посадові інструкції для кожного 
працівника.

Запроваджено також щомісячне оцінювання 
працівників, визначено цілу низку показників ре-
зультативності дій працівника на певній посаді.

Уроки вознесенська: У чомУ сила 
процесного підходУ?

головний успіх і найперший урок цього про-
екту для Вознесенської міськради – набуття досві-
ду роботи в команді. До впровадження ISO у вико-
навчому комітеті його колектив ніколи не збирався 
разом для прийняття якогось рішення чи розробки 
відповідних документів. Кожен працював сам по собі 
або виконував доручення свого безпосереднього 
керівника чи міського голови.

другий урок – підвищення рівня самооцінки 
кожного працівника. Тепер, коли кожний знає свої 
обов’язки та відповідає за їх якісне виконання, він 
може оцінювати і свою ефективність як фахівця, і 
свій персональний внесок у загальну справу.

основною проблемою впровадження виявив-
ся брак часу. Крім роботи над проектом, у кожного 
працівника виконкому була поточна робота, яку 
необхідно було виконувати вчасно та якісно. Вони 
вирішували цю проблему по-різному – хтось зали-
шався в позаробочий час, хтось виходив у вихідні на 
роботу, хтось брав цю роботу додому.

Проте є ще зовнішній чинник, який неодмін-
но треба тримати під контролем, – постійна зміна 
законодавства України. Тому потрібно стежити за за-
конодавчими змінами повноважень органів місце-
вого самоврядування та вносити відповідні зміни в 
положення про управління та відділи.

Важливо призначити окремого працівника, 
який відповідатиме за актуальність розроблених по-
ложень і своєчасне внесення змін до них.

Проект «Від Закону – до посадовця» впровадже-
но у Вознесенську вперше в Україні. Його важливість 
складно переоцінити, адже кожний представник 
міської влади на своєму робочому місті повинен 
бути компетентним, розумним, надавати зрозумілі 
пояснення та вчиняти прозорі дії. Якщо він не знає 
чіткого алгоритму надання послуги, виконання про-
цедур оформлення документів, то він:

Навички та розуміння 
цінності роботи в 

команді – надзвичайно 
важливий результат, 

який отримують і 
працівники міськради, і 
містяни в результаті 

впровадження 
процесного підходу
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 • завдасть шкоди авторитету міської влади;
 • не задовольнить відвідувача.

Запобігти цим ризикам дає змогу чітке зістав-
лення положень про структурні підрозділи і поса-
дових інструкцій співробітників із певними повнова-
женнями місцевого самоврядування згідно із зако-
нами України. Тому ця практика не тільки корисна, 
а й повинна бути необхідною для кожного органу 
місцевого самоврядування, який хоче покращити 
управлінську роботу та якість надання послуг грома-
дянам, а також підвищити авторитет та імідж свого 
міста.

Ідеальним варіантом використання досвіду 
Вознесенська було б створення єдиного переліку 
повноважень органів місцевого самоврядування в 
паперовому (книжка) та електронному вигляді для 
потреб 450 міст України. Щоб кожна міська рада 
могла скористатися готовим переліком своїх повно-
важень, складеним згідно з чинним законодавством 
України, розписати їх за своїми працівниками відпо-
відно до штатного розпису і працювати, не займаю-
чись винаходженням велосипеда.

вознесенськ. довідка

Місто обласного значення
Населення: 36 841 особа на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основні галузі еко-
номіки – легка та харчова промисловості
Бюджет 2011 року – 118,225 тис. грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: пл. Центральна, 1,
Вознесенськ, Миколаївська область, 56500
Тел.: (05134) 4-25-70
Факс: (05134) 4-26-75
Електронна пошта: vozmer2@gmail.com
Веб-сторінка: www.voznesensk.org
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З 2005 року державній бюджет не фінансує при-
дбання санаторно-курортних путівок для ве-
теранів праці, як це було раніше. Відсутнє і фі-

нансування соціальних послуг, надаваних молодим 
інвалідам у реабілітаційних установах.

За ініціативи заслуженого працівника соціаль-
ної сфери України Галини Кучер Управління праці 
та соціального захисту населення Уманської місь-
кої ради впровадило проект створення Реабіліта-
ційного комплексу для людей з особливими потре-
бами  – спеціальної реабілітаційної установи – со-
ціально-медичного відділення Центру соціальної 
допомоги управління праці та соціального захисту 
населення. Чудовою можливістю для цього стала 

передача в комунальну власність міста приміщення 
колишньої офіцерської їдальні.

Бачити мету: 
перетворення занедБаної їдальні 
в сучасний комплекс

Сьогодні в Умані працює Реабілітаційний комп-
лекс для людей з особливими потребами, який на-
дає сучасну комплексну систему реабілітаційних по-
слуг. З 2009 до 2011 року тут отримали послуги 2 658 
ветеранів та інвалідів, загальний стан здоров’я яких 
після проходження реабілітації покращився.

У комплексі працюють відділення соціально-ме-
дичних послуг, водне відділення, фізіопроцедурний 
кабінет, фітобар, тренажерна зала, а також організо-
вано заняття з бодіфлексу та бальних танців. Психо-
терапевтичну корекцію проводить лікар-психолог. 
Для відвідувачів передбачено разове харчування.

Реабілітаційний комплекс в Умані – єдиний у 
Черкаській області, на базі якого проводять Все-
українські семінари «Соціальні закони – в життя», 
круглі столи із впровадження передового досвіду з 
надання інноваційних видів соціально-реабілітацій-
них послуг.

Ветерани та інваліди вдячні за створення комп-
лексу, адже тепер вони мають змогу отримувати 
реабілітаційні послуги, які не поступаються тим, що 
надають санаторно-курортні заклади.

Умань: 
досвід залУчення 
громади для створення 
реабілітаційного комплексУ

завдяки активній позиції кількох людей в умані створили реаБілітаційну установу, 
яка надає кращі послуги, аніж їх раніше заБезпечували санаторно-курортні заклади. 
тепер пенсіонери та інваліди отримують соціальні послуги з урахуванням індивіду-
альних потреБ і мають можливість тимчасового денного переБування

Місцевий бюджет: 2,1 млн грн.

Внесок місцевої громади: більш як 56 тис. грн з Уманського 
міського благодійного фонду соціальної допомоги  
ім. О. Коллонтай.

Інші види участі: міська толока.

Користувачі – ветерани війни, праці, інваліди, які за станом 
здоров’я не можуть поїхати на лікування в інші міста Украї-
ни, – загалом 2 718 осіб.

Джерела фінансування
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сила наполегливості: 
ніколи не припиняти Боротися

Галина Кучер домагалася передачі колишньої 
офіцерської їдальні в комунальну власність міста 
давно. П’ять років вона листувалася з Міністерством 
оборони. А 2007 року за сприяння народного депу-
тата України Петра Цюрка та завдяки дорученню на 
той час Прем’єр-міністра України Віктора Януковича 

будівлю колишньої їдальні по вул. Комарова, 7-Б пе-
редано Уманській міській раді. Це приміщення пере-
бувало у вкрай занедбаному стані і для створення 
Реабілітаційного комплексу необхідно було знайти 
джерела фінансування реконструкції будівлі, адже 
дефіцит міського бюджету унеможливлював такі ви-
трати.

У цей момент ініціативу підтримав міський голо-
ва Юрій Бодров, який залучив до вирішення пробле-
ми депутатський корпус, громадські організації та 
бізнесові структури. І міська громада почала пошук 
нових незадіяних ресурсів, визначальним з яких ста-
ло залучення самої громади та благодійних фондів.

Управління праці та соціального захисту на-
селення Уманської міської ради почало роботу зі 
створення Реабілітаційного комплексу у жовтні 
2009 року. Міська рада за участі керівників підпри-
ємств, установ, міського благодійного фонду ім. 
О. Коллонтай провели акції зі збирання коштів, 
організували благодійні бали «Кохання. Весна» та 
«Українські вечорниці», кулінарний конкурс «Силь-
ні, мужні та завзяті», інші заходи. За участю міського 
голови Юрія Бодрова в приміщенні Реабілітаційно-
го комплексу не раз відбувалися наради з керівни-
ками підприємств, бізнесменами та підприємцями, 
під час яких ініціатори зустрічі зверталися до при-
сутніх з проханням надати посильну благодійну до-

уманський міський голова 
юрій Бодров:

«Спрямування спіль-
них зусиль в єдине русло 
добрих справ стає надійним 
підґрунтям поліпшення життя 
кожного жителя міської гро-
мади. У цьому запорука ав-
торитету влади міста та його 
соціальних структур. І саме 
це сповнює людські серця 

світлом довіри і надії. Бо вчасно засіяна дорідним зерном 
нива завжди дає гарний врожай.

Майбутнє нашого суспільства – за створенням у 
кожному місті таких реабілітаційних комплексів, адже 
покликання кожного з нас допомогти тим людям, яким 
справді потрібна наша підтримка та допомога».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ

Пенсіонери в Умані 
тепер отримують 

соціальні послуги 
з урахуванням 

індивідуальних потреб, 
є навіть кріосауна
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помогу коштами, матеріалами, обладнанням. Було 
визначено способи вирішення нагальних проблем, 
складено план роботи з реконструкції приміщення 
та розподілено обов’язки з виконання ремонтних 
робіт.

Сьогодні цей заклад соціального захисту на-
селення працює і надає інноваційні види соціаль-
но-реабілітаційних послуг.

важливість оБ’єднання зусиль: 
Без цього комплексу не Було Б

Найважливіші складники успіху проекту:
1. Бажання вдосконалювати методи роботи з на-

дання соціальних послуг людям, які цього по-
требують.

2. Авторитет і довіра у міської громади.
3. Згуртованість міської громади у вирішенні про-

блемних питань.
4. Тісна співпраця з міською владою, керівниками 

підприємств, бізнесовими структурами, громад-
ськими організаціями.

Проект не відбувся б без згуртованості від-
ділів і служб Уманської міської ради, керівників 
підприємств різних форм власності, бізнесу, гро-
мадських організацій, які щораз ставлять перед 
собою нові завдання. Саме завдяки такій взаємо-

дії все працює як чітко налагоджений механізм, 
а форми роботи з людьми постійно вдосконалю-
ються.

Виконавці проекту кажуть, що якби все було не-
обхідно починати спочатку, вони б діяли так само і 
пишаються досягненими результатами, визнаними 
на найвищому рівні. Адже в Уманський реабілітаці-
йний комплекс вже приїжджали Голова Верховної 
Ради України Володимир Литвин, голова Черкаської 
облдержадміністрації Сергій Тулуб, голова Черкась-

57

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Закон України «Про соціальні послуги»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 
29.12.2009 № 1417 «Про деякі питання діяль-
ності територіальних центрів соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг)» (із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 
від 09.06.2010 № 408).

Реабілітаційний 
комплекс оснащений 

сучасним обладнанням 
і надає кращі 

послуги, аніж раніше 
їх забезпечували 

санаторно-курортні 
заклади
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кої обласної ради Валерій Черняк та інші посадові 
особи найвищого рівня.

Отриманий досвід в Умані використовують у 
реалізації нового проекту, який переміг у Всеукра-
їнському конкурсі проектів і програм розвитку міс-
цевого самоврядування. Державний ґрант у сумі 
250 тис. грн використовують для організації роботи 
майстерень з пошиття одягу на базі Центру обслуго-
вування бездомних і звільнених осіб. Цей проект та-
кож підтримав міський фонд ім. О. Коллонтай. Його 
виконання, як розраховують в Управлінні праці та 
соціального захисту населення Уманської міської 
ради, дасть позитивні результати з надання послуг 
для безхатченків і людей, які звільнилися з місць 
позбавлення волі.

умань. довідка

Місто обласного значення
Населення: 87 425 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основна галузь еко-
номіки – промисловість
Бюджет міста 2011 року  – 261,5 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Галина Кучер – заступник міського голови, начальник 
управління праці та соціального захисту населення, депу-
тат Черкаської обласної ради.
Адреса: пл. Леніна, 1,
м. Умань, Черкаська область, 20300
Тел.: (04744) 3-32-34
Факс: (04744) 3-30-63
Електронна пошта: uch@mediat.com.ua
Веб-сторінка: www.uman-rada.gov.ua
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Тримати все під контролем та оперативно ви-
рішувати різнорідні завдання у великому місті 
дуже непросто. Адже неможливо у повному 

обсязі уявити, що і де територіально відбувається. 
От і виконавчі органи Одеської міської ради не мог-
ли контролювати великі обсяги інформації та опера-
тивно вирішувати проблеми, з якими до них зверта-
лися громадяни. Тому було запропоновано ув’язати 
об’єкти міста із зображеннями та мапою. Головними 
завданнями були підвищення швидкості реагуван-
ня на виникнення проблем, створення можливості 
для оперативного передавання громадянами ін-
формації про проблеми, збільшення прозорості та 
ефективності під час видачі дозволів і запобігання 
корупції, а також низка інших питань, в яких потріб-
но було підвищувати ефективність роботи міських і 
комунальних служб.

Вражаючі результати 
прозорості та контролю

Одеська міська рада створювала та запрова-
джувала в роботу централізовану міську геоін-
формаційну систему з грудня 2008 року до квіт-
ня 2012 року. Це електронна інтерактивна мапа, 
на якій позначено всі міські об’єкти (більше 100 
тис.). Система має 280 шарів, кожний з яких від-
повідальний за певний напрям. Зокрема на мапу 
нанесено:
 • території (забудови, зелені зони тощо);
 • будівлі і споруди (житлові та інші будинки, лікар-

ні, підприємства, траверси, причали тощо);
 • об’єкти інфраструктури (водопровід, газопровід, 

телефонні кабелі, електромережі тощо);
 • дорожні об’єкти;

 • місця проведення робіт (дорожніх, будівельних 
тощо);

 • малі архітектурні форми та об’єкти благоустрою 
(лавки, клумби, урни, чагарники, дитячі майдан-
чики, ліхтарі тощо);

 • інші об’єкти.

Основні результати, які вже отримала міська 
рада, захоплюють:
 • відображення даних багатьох галузей міського 

господарства на одній мапі дає змогу обґрунто-
вано розраховувати тарифи на обслуговування 

Одеса: 
280 шарів кОнтрОлю 
та ефективнОгО управління

розроблення та ВпроВадження електронної інтерактиВної мапи з нанесеними на 
неї міськими об’єктами дали змогу одесі суттєВо покращити роботу одразу за багать-
ма напрямами. і якщо добре порахуВати, Вже заощаджуВати чималі кошти

Місцевий бюджет: 212 тис. грн, зокрема 2010 року – 85 тис. 
грн, 2011 року – 97 тис. грн, 2012 року – 30 тис. грн.

Цільова аудиторія:
1.   Органи місцевого самоврядування (повний контроль 
стану міської інфраструктури).
2.   Інвестори (доступ до звітів про вільні приміщення, 
грінфілди, браунфілди, інвестиційні проекти і діючі підпри-
ємства міста, інвестиційно привабливі території).
3.   Населення міста (доступ до шарів на мапі: земні та 
водні поверхні, будівлі, дороги, дорожня розмітка, троту-
ари). Вільна версія: www.mapster.od.ua/free, відкрита без 
пароля, містить інформацію про мапу, розмітку, дорожні 
знаки. Реалізація алгоритмів для дорожньої розмітки 
унікальна, аналогів у світі немає. Фінансування бюджету 
2013 року дасть змогу придбати додаткові сервери для 
генерації мап і таким чином збільшити кількість шарів мап 
для інтернету без пароля. Нині систему обслуговують два 
сервери (mapserver), а потрібно мінімум вісім.

Джерела фінансування
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міських об’єктів, таких як дерева, лавки, урни, 
квітники, і, що важливо, – виключати ситуації, 
коли нараховуються суми за обслуговування 
неіснуючих об’єктів. Надання мешканцям досту-
пу до цієї інформації зумовило додатковий кон-
троль стану та якості обслуговування об’єктів. 
А за підсумками такої роботи 2011 року за об-
рахованими показниками було в середньому 
на 20% знижено квартирну плату. Окрім того, 
точний облік дав змогу суттєво підняти вико-
навську дисципліну. 2011 року, на початку реалі-
зації цієї практики, лише 20% проблем, про які 
повідомили мешканці, було вирішено. Вже через 
рік, на початку 2012 року, цей показник становив 
60%. А зараз 86% звернень громадян вирішу-
ються позитивно;

 • прив’язка дозвільної документації до об’єктів, які 
встановлюють підприємці (рекламні щити, тор-
гові кіоски, гаражі, паркувальні місця), унемож-
ливила корупцію під час видачі дозволів. Тепер 
видно: хто, кому, на що, коли видав дозвіл і яким 
є його термін дії. На підставі аналізу наданих 
дозволів і фактично встановлених торговельних 
об’єктів вже прийнято рішення виконкому про 
демонтаж більш як 70 самобудів;

 • міжквартальні дерева раніше ніколи не врахо-
вували в екологічному довкіллі Одеси, а вони 
становлять суттєву частку зелених насаджень. 
Облік і своєчасне оновлення пошкоджених сти-
хіями та старих дерев покращує екологічний 
стан і підвищує привабливість міста. Наявність 
надаваних містянами фото з фіксацією проблем 
дають змогу оперативно реагувати. Такий зво-
ротний зв’язок є дуже ефективним;

 • застосування мапи у міській службі швидкої ме-
дичної допомоги разом із системою GPS приско-
рило вибір вільного і найближчого до адреси 
виклику спецтранспорту. Передача коротким 

повідомленням на телефон лікаря інформації, 
отриманої диспетчером, зменшує відсоток по-
милки. Вдвічі скорочено термін надходження 
інформації до бригад «швидкої», а відтак і час 
прибуття на виклик. Система дала змогу отрима-
ти достовірну інформацію про всі пересування виклику спецтранспорту. Передача коротким 

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Закон України «Про благоустрій населених 
пунктів» (ст. 34 визначає, що Правила бла-
гоустрою міста повинні, крім текстової, мати 
графічну частину, План заходів з благоустрою)

 • Розпорядження міського голови (2008, 
2009, 2011 рр.)

 • План заходів з впровадження Правил бла-
гоустрою міста

одеський міський голова 
олексій костусєв:

«Хочу висловити подяку 
Раді Європи за можливість 
участі в конкурсі кращих 
практик у рамках Програми 
«Посилення інституційної 
спроможності органів місце-
вого самоврядування в Украї-
ні». Участь у подібних заходах 
дає змогу нашому місту 

приєднатися до розгалуженої мережі обміну досвідом, 
проаналізувати власну діяльність і запозичити найкраще 
від інших міст.

Практика, якою хоче поділитись Одеська міська 
рада, – створення електронної інтерактивної мапи з 
нанесеними на неї міськими об’єктами. Вона забезпечує 
збір і систематизацію інформації, необхідної для того, 
щоб більш комплексно та оперативно приймати управ-
лінські рішення та реагувати на потреби громадян міста.

Серед проблем, які вирішує впровадження систе-
ми, – інвентаризація та формування єдиної бази даних 
міських об’єктів, справедливіше нарахування тарифів, під-
вищення ефективності роботи служби «Швидкої медичної 
допомоги», покращення зворотного зв’язку з населенням 
і багато інших. Мапа вимагає мінімум бюджетних видатків, 
експлуатується та наповнюється фахівцями структурних 
підрозділів міської ради і потребує якнайбільшого бажан-
ня та відповідальності виконавчих органів.

Представники Одеської міської ради будуть раді 
поділитися досвідом і допомогти всім охочим реалізувати 
запропоновану нами практику».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ
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карет швидкої допомоги і таким чином здійсню-
вати реальний підрахунок пробігу і відповідно 
витрат на утримання медичного автотранспор-
ту. Вся історія пересувань кожної карети збері-
гається у системі;

 • застосування мапи в міській службі «Єдиний 
центр звернень громадян» уможливило позиці-
онування скарг, що надходять від громадян, за 
типом і місцем локалізації. Тепер можна швидко 
визначити, є проблема масштабною чи має ло-
кальний характер, а відтак передбачити необхід-
ні ресурси для її вирішення.

Додатково варто зазначити, що:
 • інтеграція всіх підсистем міста у відкриту карто-

графічну платформу дала змогу суттєво заоща-
дити кошти, адже розробка кожної системи ок-
ремо була б набагато дорожчою;

 • зменшилися витрати на виявлення проблем, 
збір інформації, формування звітів і здійснен-
ня контролю за діяльністю виконавчих органів 
міської ради;

 • оскільки мапу експлуатують і наповнюють фахів-
ці структурних підрозділів міськради, то міський 
бюджет вже заощадив кошти: на навчанні робіт-
ників, на впровадженні і тестуванні, на доопра-
цюванні алгоритмів і процедур. Орієнтовний об-
сяг економії – до 500 тис. грн;

 • економічний ефект від впровадження мапи є 
довгостроковим.

Можливості мапи надзвичайно широкі. Напри-
клад, саме за допомогою цієї мапи було розрахова-
но щільність розміщення дитячих дворових ігрових 
і спортивних майданчиків у місті. Це дало змогу кан-
дидатам у депутати в рамках передвиборчої агітації 
надати необхідну допомогу саме тим територіям 
(дворам), які її потребували, а також аргументовано 
дискутувати з виборцями про реальну фактичну не-
обхідність в установці майданчиків у разі, коли така 
необхідність була під сумнівом.

як запроВадити: тонкощі Величезної 
роботи з «оцифроВуВання» міста

Передусім було підготовлено спеціальне роз-
порядження міського голови. Контроль за його ви-
конанням поклали на заступника міського голови, 
а організаційну роботу та методичну допомогу – на 
керівника Інспекції з благоустрою міста. Виконав-
цями Плану заходів  призначили керівників міських 
структур (більш як 20), вони ж були відповідальними.

Однак бюджетне фінансування, необхідне для 
реалізації проекту, було недостатнім. Тому для по-
долання проблеми на договірних засадах залучили 
матеріально-технічні ресурси юридичних осіб (спон-
сорів).

Зважаючи на складне економічне становище в 
країні (2008 рік) та обмеженість коштів у міському 
бюджеті, прийняли рішення організувати перший 
етап наповнення мапи інформацією силами місь-
ких підрозділів і розробників програмного забезпе-

Приклад використання 
мапи: аналіз щільності 

дитячих майданчиків 
дає змогу точно 

визначати місця, де їх 
не вистачає
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чення. Для цього проводилися методичні наради з 
представниками міських структур, на яких було ви-
значено їхні потреби і можливості. Потім розробни-
ки програмного забезпечення «Мапстер» проводи-
ли навчання з роботи із системою усіх, кому це було 
необхідно. Кожному структурному підрозділу вида-
ли логін і пароль доступу до електронної мапи. Ро-
боту з її наповнення працівники виконують на своїх 
робочих місцях без відриву від основної діяльності.

Впровадження системи відбувалося в такій послі-
довності: навчання працівників структурних підроз-
ділів – регулярні збори відповідальних за наповнення 
мапи (всього проведено близько 25 зборів) – роз’яс-
нення, інструктування щодо роботи із системою.

З початку роботи і дотепер розробники про-
грамного забезпечення «Мапстер» – єдиний опера-
тор системи, який технічно підтримує процеси дода-
вання інформації на мапу. Вони виїжджають у місь-
кі управління для надання методичної допомоги, 
проводять необхідні консультації з безпосередніми 
виконавцями на місцях, постійно надають поради 
користувачам у телефонному режимі.

Інспекція з благоустрою організовує роботу 
структур і зв’язок між керівництвом міста, усіма під-
розділами, задіяними в проекті, та оператором сис-
теми, а також готує проекти розпоряджень місько-
го голови, звернення щодо фінансування проекту, 
проведення робочих груп, семінарів, демонстрацій 
і презентацій карти-схеми.

Комунальне підприємство «Міський інформа-
ційно-аналітичний центр» відповідає за взаємодію з 
громадянами. Технічну підтримку проекту надає ТОВ 
«Ван Телеком».

2010 року проведено експеримент з відкриття 
деяких шарів і створення можливості для жителів са-
мостійно наносити на мапу інформацію про пошко-
дження дорожнього полотна та непрацюючі світло-
фори (доступний за електронною адресою: www.
odessa.ua/ru/announcements/33675/). Єдиний 
оператор системи дуже швидко дійшов висновку 
про необхідність модерації інформації, що надхо-
дила від громадян, адже кожен, хто повідомляв про 
проблему, вважав її найголовнішою. За підсумками 

схема організації роботи з інформацією електронної мапи благоустрою 
території м. одеса та підземних інженерних комунікаціЙ
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ШАР КАРТИ-СХЕМИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

НАСЕЛЕННЯ
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проведення цього експерименту впродовж року 
було визначено, що оператори-модератори мають 
працювати на постійній основі, тобто у фінансування 
проекту  потрібно ввести нові штатні одиниці. Проте 
ці додаткові витрати нижчі порівняно з витратами на 
пошук проблем силами працівників адміністрації мі-
ста. Тому у разі отримання відповідного бюджетного 
фінансування 2013 року роботу буде продовжено.

Планується, що жителі матимуть також змогу на-
давати інформацію щодо якості прибирання терито-
рії комунальними службами, вивезення сміття, стану 
дерев, проблем у роботі зливної каналізації, прори-
вів водогонів, стану дорожньої розмітки, незаконної 
торгівлі і незаконної реклами, розкопок і неіденти-
фікованого будівництва.

Люди будуть більш задоволеними від можливо-
сті впливати на прийняття рішень міською владою 
та краще контролюватимуть їх виконання. Швидше 

будуть вирішуватися особливо нагальні місцеві про-
блеми, підвищиться якість обслуговування міських 
об’єктів. А відтак збільшиться довіра населення до 
місцевої влади.

кілька корисних зауВаг
Досвід запровадження електронної мапи в Оде-

сі дає змогу виокремити кілька ключових тез, від 
яких залежить успіх такого проекту:
 • Необхідна зацікавленість керівництва міста в ре-

алізації проекту.
 • Участь у проекті професіоналів (управлінців – 

організаторів процесів, фахівців комп’ютерних 
технологій, фахівців структур – учасників проек-
ту, які володіють інформацією і мають право від 
керівництва вносити цю інформацію в загальну 
базу даних).

 • Особисте ставлення та можливості учасників 
проекту, в тому числі здатність працювати в ко-
манді, розуміння і підтримка ідеї проекту влас-
ними конкретними діями.

 • Підвищення ефективності без відповідної фінан-
сової підтримки можливе тільки за вольового 
рішення керівництва або на ентузіазмі окремих 
учасників. Це й відбувалося на окремих етапах 
проекту.

Корисні поради для тих, хто впроваджуватиме 
цей досвід у своєму місті:
 • Мапа не є необхідною. Можна цілком обходи-

тися традиційними паперовими схемами про-
вадження господарства. Проте мапа підвищує 
оперативність та ефективність роботи.

 • Суттєву економію коштів і часу працівників, за-
йнятих на виявленні проблем, можна забезпе-
чити завдяки наданню громадянам можливості 
самостійно інформувати про негаразди через 
інтерактивний картографічний сервіс.

 • У версії мапи, яка є у вільному доступі, немає ін-
терактивних сервісів. Їх використовують лише 
оператори під час звернень громадян за теле-
фоном. У бюджеті Одеської міськради фінан-
сування на організацію інтерактивної роботи 
населення з мапою на 2012 рік не передбачено 
(а це не тільки обладнання, а й персонал, який 
обробляє заявки). Тому зараз це відбувається за 
телефоном 705-55-55.

 • Відсутність прив’язки практики до кліматичних, 
географічних та інших умов і її базування на ін-
формаційних технологіях дає змогу легко засто-
совувати цей досвід Одеси в інших містах.

одеса. доВідка

Місто обласного значення – обласний центр
Населення: 1 млн осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. 
Основні галузі економіки – переробна промисловість, 
послуги транспорту та зв’язку, 
морегосподарський комплекс, 
курортно-рекреаційний комплекс
Бюджет 2011 року – 2,9 млрд грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Зоя Лісовська – керівник проекту, 
начальник відділу благоустрою 
Інспекції з благоустрою Одеської міської ради.
Сергій Соболєв – взаємодія з громадськістю.
Олександр Сидоренко – архітектор проекту 
та провідний розробник.
Роман Перельштейн – розробник.
Адреса: пл. Думська, 1,
м. Одеса, 65004
Тел.: (048) 705-46-28, 722-75-01, 725-00-39
Електронна пошта: depeconomy_invest@omr.gov.ua
Веб-сторінка: www.odessa.ua
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Попри те, що у Рівному створено та функціо-
нують Асоціація ОСББ «Перспектива» та 100 
об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (далі ОСББ), багато з них не справляються 
з вирішенням проблем. А деякі, як і раніше, переко-
нані, що все мусить робити влада, хоча вони є влас-
никами своїх помешкань.

Від нестачі коштів – і бюджетних, і громадських, 
та відсутності поступових, бодай невеликих кро-
ків уперед, проблеми об’єднань накопичуються.  
А містяни зневірюються у можливості коли-небудь 
їх вирішити, залишаються незадоволеними якістю 
роботи влади. З іншого боку, спроби міської влади 
вирішувати наявні проблеми власними силами, не 
залучаючи місцеве населення та не отримуючи зов-
нішньої підтримки, у тому числі від держави, не да-
ють позитивних результатів. Тому вона постійно ак-
тивно шукає та випробовує різні механізми і спосо-
би врегулювання цих нагальних питань. Ефективним 

рішенням стала «Муніципальна програма сталого 
розвитку на 2009–2012 роки», спрямована на вирі-
шення місцевих проблем за широкої участі громад.

101 аргумент «за»
Виконавчий комітет Рівненської міської ради з 

квітня 2009 року до грудня 2012 року в рамках «Му-
ніципальної програми сталого розвитку на 2009–
2012 роки» реалізував 101 проект загальною вартіс-
тю більш як 14 млн грн. Вирішено такі проблеми:
 • 32 проекти – ремонт покрівлі;
 • 12 проектів – ремонт системи водопостачання 

та водовідведення;
 • 11 проектів – ремонт системи опалення, газових 

приладів і встановлення регуляторів споживан-
ня тепла;

 • 15 проектів – утеплення будинків, ремонт міжпа-
нельних стиків і козирків;

 • 8 проектів – ремонт під’їздів, сміттєзбірників і 
облаштування ринв;

 • 6 проектів – капітальний ремонт фундаменту, 
ліф тів, електромереж і встановлення індивіду-
альних лічильників;

 • 17 проектів – заміна віконних блоків і дверей.

Вже затверджено сесією Рівненської міської 
ради «Муніципальну програму сталого розвитку на 
2013–2017 роки». А щоб створити базу даних про-
блем і потреб громади міста, головам усіх ОСББ, ЖБК 
і ОК ЖБК, зареєстрованим у місті, надіслано інфор-
маційні листи про прийом заявок і складання попе-
редніх планів на 2013 рік.

Рівне: 
пРогРама, яка допомогла 
активізувати гРомаду

незважаючи на існування об’єднань громадян, проблеми в місті накопичували-
ся, а містяни зневірювались у здатності їх колись вирішити. рішення, яке знайшла 
міська влада, – програма розвитку, створена завдяки спільному плануванню. ефект – 
100 вирішених проблем громади, підвищена якість життя. а головне – люди повірили у 
власні сили змінювати життя на краще

Структура фінансування проектів за 2009–2012 роки:
Місцевий бюджет – 10,5 млн грн
Внесок місцевої громади – 3,2 млн грн
Співфінансування – ПРООН/МПВСР – 572,70 тис. грн
Інші види участі – спонсори – 27,0 тис. грн
Нефінансова участь громади – близько 350,0 тис. грн
Користь від реалізації проектів отримали більш як 46 тис. 
осіб (чоловіків – 9 948; жінок – 12 807; дітей – 23 290).

Джерела фінансування
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Рівень довіри громадян до місцевої влади зріс, 
скарги громадян перетворилися на пропозиції, а 
мешканці стали більш впевненими, що самостійно 
можуть чимало зробити для власного добробуту, не 
чекаючи втручання міської влади чи будь-кого іншо-
го. Отже, найважливіший результат цього проекту: 
люди почали вірити в те, що можуть бути господаря-
ми самостійно.

технологія впровадження: 
як це зробити?

Найпершим і найважливішим завданням Рів-
ненської міськради була зміна стереотипів і став-
лення людей до вирішення питань громади, підви-
щення їхньої активності. Оскільки з 2004 року місто 
є партнером Муніципальної програми врядування 
та сталого розвитку, що впроваджується Програмою 
розвитку ООН в Україні, участь в якій багато дала і 
міській владі, і громаді, то саме цей досвід і було 
вирішено використати. Програма довела високу 
ефективність методів спільного планування «знизу 
догори», співфінансування проектів, оглядові візи-
ти успішних об’єднань громадян для обміну досві-

дом. Окрім того, програма ПРООН/МПВСР перейшла 
у завершальну фазу, відсоток фінансування для 
міст-партнерів було зменшено, а кількість об’єднань 
громадян, які хотіли взяти участь у проекті, ставала 
дедалі більшою.

Оскільки об’єднання громадян знали про Про-
граму МПВСР і мали успішний досвід реалізації 
проектів, переконувати та вмовляти людей не було 
необхідності. Вже у квітні 2009 року рішенням сесії 
Рівненської міської ради було затверджено власну 
«Муніципальну програму сталого розвитку на 2009–
2012 роки». Формувалася вона через спільне пла-
нування, коли проблеми об’єднань громадян вклю-
чають до планів роботи міськвиконкому. Спільне 
планування місцевої стратегії сталого розвитку дає 
змогу об’єднанням громадян реалізовувати власні 
мікропроекти за власні кошти, покладаючи відпові-
дальність за власний добробут на самих себе.

У рамках муніципальної програми здійснюється 
співфінансування проектів. Підтримуються проекти 
вартістю до 300 тис. грн на таких умовах:
 • муніципалітет – 50–80% вартості проекту;
 • об’єднання громадян, донори – 20% і більше.

Утеплення фасаду – 
це той проект, який 

варто робити всім 
разом. І зовнішній 

вигляд будинку 
привабливий, і в 

помешканнях тепліше, і 
кожному дешевше
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Одне об’єднання може подати на співфінансу-
вання лише один проект за один фінансовий рік. 
Об’єднання, яке вдруге прагне взяти участь у проек-
ті та отримати співфінансування, повинно бути гото-
вим до збільшення власного внеску.

До заходів Програми залучають об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків (вже взя-
ли або беруть участь близько 37 зі 100 наявних), 
житлово-будівельні кооперативи (близько 18), гро-
мадські організації при освітніх закладах (близько 
17). Місцевий бізнес на конкурентній основі реалізо-
вує проекти, а ЗМІ висвітлюють процес і результати.

Технологія реалізації проекту дуже проста: 
об’єднання громадян самостійно визначає основну 
проблему своєї життєдіяльності та ініціює реаліза-
цію певного місцевого проекту, самостійно здійснює 
відбір виконавців, підписує угоди, співфінансує про-
ект і проводить громадський аудит. Тобто бере на 
себе повну відповідальність за реалізацію проекту 
та якість проживання мешканців.

Для управління роботою Муніципальної про-
грами врядування та сталого розвитку створено 
виконавчий орган – Дорадчий комітет із питань 
сталого розвитку. Основна мета його діяльності – 
сприяння реалізації проектів об’єднань громадян 
Рівного, створення умов для реалізації принципів 
сталого розвитку в місті та активного залучення всіх 
верств населення, представників навчальних закла-
дів, недержавних об’єднань і бізнесових структур до 
діалогу з органами влади місцевого самоврядуван-
ня, вироблення прозорих та ефективних механізмів 
планування на місцевому рівні та залучення грома-
дян до управління.

Відбір і затвердження проектів покладається на До-
радчий комітет і проводиться за такими пріоритетами:
 • житлово-комунальна сфера;
 • соціальна сфера;
 • енергозбереження;

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Закон України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності» регулює відносини будівель-
ної галузі, вимоги до оформлення проект но-
кошторисної і дозвільної документації

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» – повноваження органів місцево-
го самоврядування, впровадження місцевих 
програм

 • Стратегічний план економічного розвитку 
міста Рівного, затверджений рішенням Рів-
ненської міської ради від 22 листопада 2006 р. 
№ 317

 • Розпорядження Рівненського міського го-
лови від 28.04.2009 р. № 580-р «Про дорадчий 
комітет з питань впровадження Муніципаль-
ної програми сталого розвитку на 2009–2012 
роки»

рівненський міський голова 
володимир хомко:

«Досвід показує, що 
найголовнішою цінністю 
Програми є навіть не ті 
безпосередні вигоди, які 
отримують бенефіціари. 
Важливо те, що вони 
усвідомили: чимало 
питань щодо власного 
добробуту вони можуть 

вирішити самостійно, не чекаючи втручання місцевих 
органів влади чи будь-кого іншого. Це вселяє надію в 
людей. Люди почали вірити, що можуть бути самі собі 
господарями. Ось чому цей проект можна вважати 
унікальним.

Ми покладаємося на свідомість громадськості, на 
бажання краще жити, вміння працювати та приймати 
рішення спільно, на зрілість і самодостатність об’єднань 
громадян, а також відродження почуття гідності та 
можливість відчувати себе господарями власних 
будинків.

Реалізація спільних проектів дала нашим 
громадянам упевненість у своїх силах, показала, що 
вони можуть вирішити та зробити усе гуртом і що їхній 
добробут у їхніх руках. Ніщо так не гуртує людей, як 
спільна мета. А ще мешканці побачили, що місцева влада 
може бути надійним партнером».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ
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 • екологія;
 • здоровий спосіб життя.

Склад Дорадчого комітету та Положення про 
його діяльність затверджено розпорядженням місь-
кого голови від 28.04.2009 року № 580-р. До складу 
Дорадчого комітету входять представники влади, 
громади, депутатського корпусу та бізнесових струк-
тур. Очолює його міський голова.

Крім участі у фінансуванні проектів, міська вла-
да надає об’єднанням навчально-методичну та ін-
формаційно-консультативну підтримку. Для обміну 
досвідом проводяться оглядові візити. Об’єднання, 
які успішно реалізували проекти, запрошують до 
себе членів правління об’єднань, які хочуть брати 
участь у заходах Програми. Такі огляди проводяться 
двічі–тричі на рік. Кінцевим результатом реалізації 
проекту є урочисте вручення інформаційної дошки 
об’єднанню, що реалізувало проект.

У місцевих ЗМІ та на офіційному сайті Рівнен-
ської міської ради оприлюднюють інформацію про 
впровадження заходів Програми й оголошують про 
відбір проектів, що можуть бути реалізовані. Після 
відбору оголошують результати.

досвід рівного: 
що є ключовим для успіху?

Стратегічним напрямом соціально-економічно-
го відродження населених пунктів має бути форму-
вання й сприяння розвитку дієвих конкурентоспро-
можних територіальних громад, які будуть такими, 
якщо формуватимуться з активних дієздатних об’єд-
нань громадян, спроможних самостійно вирішувати 
власні та долучитися до вирішення загальноміських 
проблем. Досвід Рівного свідчить: для того, щоб люди 
активніше долучалися до роботи, необхідно показа-
ти мешканцям, що їхні ініціативи не лише впливають 
на покращення якості життя, а й заслуговують на 
підтримку міською владою. Найкращим аргументом 
і важливим навчальним моментом є обмін досвідом.

Проте ініціювати проекти мають самі об’єд-
нання громадян. Тому лідери об’єднань відіграють 
ключову роль у реалізації місцевих ініціатив і жит-
тєдіяльності об’єднань громадян загалом. З іншого 
боку, міська влада має постійно надавати містянам 
інформаційно-консультативну, навчально-методич-
ну та фінансову підтримку. Якщо повернутися до 
досвіду Рівного, то у виконкомі кажуть: «Якби дове-
лося починати все з самого початку, ми, мабуть, все 
робили б так само. Єдине, що хотілося б покращи-
ти, – залучати більше коштів на реалізацію місцевих 
ініціатив».

рівне. довідка

Місто обласного значення – обласний центр
Населення: 250 174 особи на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основна галузь еко-
номіки – промисловість (хімічна, машинобудування, легка, 
харчова, торфяна)
Бюджет 2011 року – 722,8 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Заступник міського голови – 
Сергій Васильчук.
Начальник управління економіки міста –
Микола Кирея.
Начальник відділу підтримки проектів ООН – 
Петро Вахнюк.
Адреса: вул. Соборна, 12-а, м. Рівне, 33000
Тел.: (0362) 26-25-25
Факс: (0362) 22-20-42
Електронна пошта: nzag@city-adm.rv.ua
Веб-сторінка: www.city-adm.rv.ua
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Заповнення окремих бланків на оплату різних 
комунальних послуг спричиняло незручності 
для жителів і багато додаткової роботи кому-

нальників Тернополя, адже помилки виникали і під 
час заповнення, і під час оплати, і під час внесення 
даних до баз відповідних служб. А після збільшення 
2010 року кількості громадян, які отримують житлові 
субсидії та пільги з оплати житлово-комунальних по-
слуг, зросли не лише черги в організаціях, що нада-

ють послуги, а й кількість запитів на перевірку пра-
вильності нарахування та застосування пільг.

Міська влада вирішила здійснити перехід від 
використання окремих розрахункових книжок до 
єдиної квитанції на оплату житлово-комунальних 
послуг, яка формувалася б автоматично за даними 
відповідних служб і за вирахуванням усіх пільг і суб-
сидій, на які має право громадянин. Це дало б змогу 
споживачам самостійно через інтернет контролю-
вати поточний стан розрахунків з комунальниками 
і не звіряти їх з кожною службою окремо. Влада роз-
раховувала, що збільшення прозорості призведе до 
зниження заборгованості і зменшення негативу у 
відносинах між мешканцями та комунальниками.

Якщо зміни бажані – 
впровадженнЯ швидке

Тернопільська міська рада реалізовувала про-
ект із запровадження єдиної квитанції з лютого 2011 
року до травня 2012 року, нині триває другий етап. 
За основу було взято базу адрес, до якої було увід-
повіднено всі інформаційні бази різних служб, звіре-
но всі особові рахунки, зареєстровано лічильники, 
звірено пільги мешканців.

ДосвіД Тернополя: 
зручнісТь нарахувань 
і сплаТи – запорука вчасних 
розрахунків за спожиТі 
комунальні послуги

питаннЯ оплати комунальних послуг – одне з найболючіших в україні. вчасна 
сплата та зменшеннЯ заборгованості дають змогу забезпечувати нормальну жит-
тєдіЯльність міста, тому цЯ проблема потребувала швидкого і простого вирішеннЯ.  
у тернополі запровадили єдину квитанцію та єдину базу даних нарахувань і вже от-
римали ефект у виглЯді зростаннЯ фінансової дисципліни мешканців і вчасних розра-
хунків між комунальними підприємствами

З місцевого бюджету не витрачено жодної копійки. Си-
стема працює за рахунок госпрозрахунку, а саме – оплати 
банками наданих інформаційних послуг.

Внесок місцевої громади: 0.
Співфінансування: 0.

Користувачами є населення Тернополя – більш як 217 тис. 
мешканців, це близько 75 тис. власників помешкань, а 
також мешканці Тернопільської області – близько 250 тис. 
власників житла.

Джерела фінансування
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Сьогодні близько 96% населення Тернополя 
користується цими єдиними квитанціями, а кому-
нальники контролюють нарахування за 77 тисячами 
особових карток. Крім цього, вже близько 250 тисяч 
власників житла Тернопільської області також пере-
йшли на використання єдиної квитанції на оплату 
житлово-комунальних послуг.

Запровадження цієї системи дало змогу:
 • звільнити населення від необхідності відвідува-

ти комунальні служби для здійснення перера-
хунків у зв’язку зі змінами тарифів, складу сім’ї, 
пільг, площі, приладів обліку;

 • суттєво спростити процес щомісячної оплати: 
платник тепер легко робить це через інтернет 
або у відділенні Ощадбанку чи Укрпошти, куди 

він приходить, і йому на місці роздруковують 
квитанцію, яку він сплачує;

 • припинити сортування та обробку корінців кви-
танцій, які здійснюють банки й комунальні служби, 
і вивільнити час працівників, які цим займалися;

 • припинити доставку паперових квитанцій меш-
канцям і скасувати ці витрати;

 • скоротити терміни проходження інформації та 
коштів;

 • зменшити заборгованість з оплати комунальних 
послуг;

 • отримати достовірну та прозору інформацію 
про поточний стан оплати комунальних послуг, 
яку щомісячно можна надавати міській владі, ко-
мунальним службам і широкій громадськості.

Запровадження єдиної 
квитанції з оплати 

житлово-комунальних 
послуг підтримали 

96% мешканців, і рівень 
оплати зріс

ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 
1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єди-
ного підходу до формування тарифів на житло-
во-комунальні послуги»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 
21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження 
Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води 

і водовідведення та типового договору про 
надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовід-
ведення»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 
21 травня 2009 р. № 529 «Про затвердження 
Типового договору про надання послуг з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових те-
риторій»
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Важливо також, що мешканці почали відпові-
дальніше ставитися до оплати комунальних послуг, 
і рівень заборгованості знизився.

Отже, повний облік зробив повністю прозори-
ми і нарахування, включаючи пільги, і сплату. Систе-
ма постійно нагадує про борг, автоматичне внесення 
даних про оплату в білінгові системи служб зменшує 
витрати часу на введення сум (раніше це вручну 
робили кілька операторів), а автоматичне переда-
вання показників лічильників дає змогу зменшити 
кількість контролерів і зосередити їх на роботі з не-
платниками.

ключове питаннЯ – 
створити зручну та точну базу даних

Після прийняття рішення про запровадження 
єдиної квитанції та єдиної бази даних нарахувань 
роботу розподілено на три логічні блоки:
 • формування перевіреної єдиної бази даних;
 • заміна лічильників на сучасні, які автоматично 

передають інформацію про спожитий обсяг ре-
сурсу;

 • розроблення та впровадження відповідного 
програмного забезпечення.
Переконувати мешканців у доцільності змін по-

треби не було – вони самі виявляли зацікавленість 
мати повну та оперативну інформацію про те, що їм 
нараховують та в якому розмірі, чи враховують їхні 
пільги та субсидії, чи коректно проведено попередні 
платежі. Комунальні служби також були на боці сис-
теми, адже вона полегшувала їхню подальшу робо-
ту та допомагала зменшити кількість боржників. А в 
розробленні та впровадженні програмного рішен-
ня була зацікавлена компанія ПП «Укрспецінформ». 

Прагнучи надалі обслуговувати систему на плат-
ній основі, вона безплатно виконала розроблення, 
встановлення й налаштування роботи програмного 
забезпечення та єдиної бази даних. Звісно, все опи-
сане реалізовано у тісній співпраці та за підтримки 
органів місцевого самоврядування, керівників ЖЕ-
Ків і підприємств газо- та електропостачання.

Кроки із запровадження системи:
 • Розроблено програмне забезпечення на основі 

вільної (безплатної) системи Linux, забезпечено 
доступ до єдиної бази даних усіх служб і поста-
чальних підприємств (енерго-, газо- та водопо-
стачальні компанії, ЖЕКи).

 • Створено єдину базу даних, перевірено та уточ-
нено всі дані за кожним абонентом (адреса, піль-
ги, формула нарахувань, кількість прописаних 
тощо).

 • Розроблено бланк єдиної квитанції.
 • Замінено лічильники на такі, які автоматично 

передають інформацію про обсяги спожитого 
ресурсу до відповідного постачального підпри-
ємства (електроенергія, газ). Показники лічиль-
ників води мешканці передають безпосередньо 
під час проведення оплати.

 • Забезпечено можливість друкування квитанції 
на сплату безпосередньо у відділенні Ощадбанку 
чи Укрпошти.

 • Проведено інформаційно-роз’яснювальну кам-
панію серед мешканців.

У результаті містяни отримали можливість спла-
чувати за комунальні послуги незалежно від місця 
проживання. У пункті приймання платежів платник 

Саме прозора система 
нарахувань і зручна 

оплата – те, чого 
хочуть мешканці і що 

дає змогу збільшити 
рівень оплати за 

житлово-комунальні 
послуги
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отримує повну інформацію про стан сплати та забор-
гованість, зокрема нарахування за кількома лічиль-
никами (теплової та електричної енергії, води тощо), 
і роздруковану квитанцію. Для цього відповідні 
служби подають інформацію в електронній формі, 
і вона автоматично додається до загальної бази да-
них на сервері системи в режимі on-line щоденно, 
щотижнево або щомісячно (за вибором служби).

Можливість оплати через інтернет використо-
вують переважно молодь і громадяни, які отриму-
ють заробітну плату на картку. Пенсіонери сплачу-
ють у відділеннях Ощадбанку та Укрпошти.

Розробником, адміністратором і власником 
проекту є ПП «Укрспецінформ». На підставі укладе-
них договорів з надавачами послуг воно отримує від 
них інформацію про нарахування, яка надходить з 
їхніх білінгових систем. Адміністратори увідповідню-
ють інформацію від різних служб до однієї адреси та 
особового рахунку і через інтернет-ресурс надають 
її банкам, з якими також укладено угоди про співпра-

цю. Банки на основі цієї інформації приймають пла-
тіж однією квитанцією по усіх службах. Таким чином 
банки отримують більший оборот коштів, швидше 
обслуговування (для прикладу, поштове відділення 
№1 Тернополя приймає платежі на 15 комп’ютерах 
одночасно), мешканці менше стоять у черзі на оп-
лату (або зовсім не стоять, якщо сплачують через 
інтернет), служби автоматично отримують усі оплати 
разом з показниками лічильників – ручної роботи 
немає, отже, немає помилок. 

три корисні висновки
перше. Практика показала: якщо є бажання 

представників комунальної сфери модернізувати 
систему оплати та нарахування за спожиті послу-
ги, можна не лише вирішити проблему відсутності 
комп’ютерної техніки та навченого персоналу, а й 
здолати інертність і небажання освоювати щось 
нове.

друге. Поширення цього досвіду можливе через 
безплатне розповсюдження програмного продукту з 
подальшою підтримкою в актуальному режимі та об-

тернопільський міський 
голова сергій надал:

«Підвищення рівня 
збору платежів є однією 
з передумов фінансової 
стабільності у сфері надання 
комунальних послуг. Щоб 
досягти цього у місті створено 
систему збору та обробки 
платежів за житлово-
комунальні послуги. Вже 

отримано такі результати:
 • прискорилася швидкість надходження коштів на ра-

хунки комунальних підприємств у повному обсязі;
 • завдяки стимулюванню громадян до оплати спожитих 

послуг зменшився рівень заборгованості. Тепер абонен-
ти можуть оплачувати всі комунальні послуги в одному 
пункті прийому платежів;
 • підвищились оперативність, повнота й достовірність 

інформації про комунальні платежі, пільги та житлові 
субсидії;
 • створено умови для планування та формування до-

ходів від реалізації комунальних послуг за рахунок опе-
ративного надходження та обробки інформації з питань 
вартості послуг, надання пільг і субсидій;
 • стабілізувалася робота комунальних служб, комуналь-

ні підприємства вчасно оплачують платежі за використа-
ну електроенергію та газ. Зросла фінансова дисципліна».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ

тернопіль. довідка

Місто обласного значення – обласний центр
Населення: 217 300 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. 
Основна галузь економіки – промисловість
Бюджет 2011 року – 643,55 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Вікторія Остапчук – 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
Адреса: вул. Листопадова, 5, 
м. Тернопіль, 46001
Тел.: (0352) 52-20-21
Факс: (0352) 52-20-21
Електронна пошта: rada.te.ua@ukr.net
Веб-сторінка: www.rada.te.ua
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слуговуванням на госпрозрахунковій основі. Найваж-
ливішим моментом є узгодженість між виконавцями 
та службами надавачів послуг у поєднанні баз даних 
та адресних частин, а саме – швидке виправлення по-
милок у всіх службах одразу. Так, у Тернополі головни-
ми проблемами під час впровадження практики були 
неточні адресні дані мешканців, неякісні дані про 
пільги в службах надавачів послуг, недобросовісне 
ведення показів домашніх засобів обліку, неточності 
в особистих даних квартиронаймачів. Проблему ви-
рішено через звернення жителів у відповідні служби 
для усунення виявлених неточностей.

третє. Система та єдина розрахункова квитан-
ція для оплати комунальних платежів мають бути 
зручними (охоплювати всі платежі – електрика, газ, 
вода, тепло, квартплата, вивезення твердих побуто-
вих відходів, інтернет, кабельне телебачення та ін.) 
та сучасними (надавати мешканцю можливість пере-
дачі та перегляду через інтернет показів домашніх 
приладів обліку, суми оплат і заборгованостей). Тому 
таку систему необхідно постійно розвивати, інтегру-
ючи до неї нові функції, які дають змогу покращити 
сервіс для споживачів (наприклад, додавати модулі, 
пов’язані з роботою ремонтних і диспетчерських 
служб). Сьогодні в Тернополі здійснюють модерніза-
цію програмного забезпечення для вдосконалення 
роботи модуля оплат за комунальні послуги через 
інтернет і за допомогою кредитних карток.

Забезпечити 
комфортне проживання 

у сучасному місті 
неможливо, якщо 

спожиті комунальні 
послуги не будуть 

вчасно оплачені. Отже, 
зручні квитанції та 

простота їх оплати 
– важлива складова 

комфортного міста
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У Миргороді, як і у багатьох містах України, пробле-
ма неефективного поводження з твердими побу-
товими відходами є застарілою. Стихійні звалища 

регулярно з’являлися на території міста та його око-
лицях. Проте для курорту, відомого своєю цілющою 
мінеральною водою, це було не лише неприпустимо, 
а й створювало великий ризик втрати потоку туристів, 
відпочивальників і тих, хто їде на оздоровлення. А це – 
пряма загроза втрат для міського бюджету.

Тому Миргородська міська рада з лютого 2006 
року до вересня 2011 року реалізовувала спеціаль-
ний проект із запровадження у Миргороді і Мирго-
родському районі роздільного збирання побутових 
відходів з подальшим сортуванням на комуналь-

ному підприємстві «Спецкомунтранс» і здаванням 
вторинної сировини на переробні підприємства і 
заводи України. Головна його мета – зменшення на-
вантаження на полігон побутових відходів.

Якщо є контейнери – 
буде і роздільний збір

Найважливіше, чого вже вдалося досягти, – 
зменшити навантаження на полігон ТПВ приблизно 
на 20%, тобто на 11 тис. куб. м на рік. А за здану вто-
ринну сировину підприємство «Спецкомунтранс» 
отримало додатковий дохід 2011 року в розмірі май-
же 300 тис. грн. Суттєво зменшилася кількість стихій-
них звалищ у лісопарковій зоні міста.

Чистий Миргород: 
досвід роздільного збору 
сМіття

Стихійні звалища та екологічні проблеми полігону побутових відходів почали за-
грожувати міСькому бюджету і благополуччю курортного миргорода. запроваджен-
нЯ роздільного збору СміттЯ дало змогу знЯти ці ризики – полігон поСтупово розван-
тажують від СміттЯ, і це ще й додаткові надходженнЯ в міСький бюджет

Технологія сортування сміття у Миргороді починається з контейнерів 
і роздільного вивезення сміття різних типів
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Сьогодні роздільним збором сміття на 100% охо-
плено багатоповерхову забудову і на 60% – приват-
ний сектор Миргорода. Окрім того, побутові відходи 
вивозять із семи сіл Миргородського району (Білики, 
Любівщина, Трудолюб, Зубівка, Ромодан, Гаркушен-
ці, Кибинці). І ще близько 500 власників приватних 
будинків хочуть отримати євроконтейнери, що під-
тверджує підтримку жителями ідеї роздільного збору 
твердих побутових відходів і збереження екології.

технологіЯ очищеннЯ: 
від інФормуваннЯ до контейнерів

Підготовка до впровадження роздільного збо-
ру ТПВ почалася за три місяці до старту проекту. Це, 
зокрема, роз’яснювальна робота за допомогою міс-
цевих засобів масової інформації, а також розповсю-
дження листівок, оголошень і плакатів. Просвітниць-
ка робота триває донині. Так, у середніх навчальних 
закладах фахівці КП «Спецкомунтранс» зустрічають-
ся з дітьми та розповідають про необхідність, пе-
реваги й доцільність роздільного збору побутових 
відходів. У ЗМІ використовують рекламний матеріал, 
спеціально розроблений фахівцем-екологом.

А 9 лютого 2006 року розпочався проект Мир-
городської міської ради з роздільного збирання по-
бутових відходів у багатоповерховій забудові міста. 
На 24-х контейнерних майданчиках було встанов-
лено перші 144 металеві євроконтейнери об’ємом 
1,1 куб. м для роздільного збору вторинних ресурсів. 
2007 року за кошти міського бюджету придбано ще 
одну партію євроконтейнерів у кількості 92 штуки. 
Наприкінці 2012 року придбано сміттєвоз Mercedes 
Benz Econic для подальшого вдосконалення програ-
ми з роздільного збору ТПВ. За рахунок коштів еко-
логічного фонду придбано також 17 металевих євро-
контейнерів виробництва ТОВ «ЕкоЛьвів».

Сьогодні ТПВ організовано вивозять не тільки з 
міста, а й з приватного сектору, де на 1 вересня 2011 
року було встановлено 2837 індивідуальних плас-
тикових євроконтейнерів для залишкових відходів 
(об’ємом 240 літрів), ще 656 – у семи селах Мирго-
родського району. Контейнери встановлено у дворі 
кожного будинку, а вартість вивезення сміття стано-
вить 6,98 грн на місяць. Створена та постійно розши-
рюється база даних абонентів у місті та районі.

Після збирання сміття з контейнерів комунальне 
підприємство «Спецкомунтранс» на своїй базі здійс-
нює додаткове ручне сортування зібраних відходів. 
Виокремлюють пет-пляшки за кольорами, ціни на які 
різні (біла, синя, зелена, коричнева), і відсортовують 

НОРМАТИВНО
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 • Закон України «Про відходи» від 5.03.1998 
року

 • Державна «Програма поводження з тверди-
ми побутовими відходами», затверджена Кабі-
нетом Міністрів України 4.03.1998

 • «Програма поводження з твердими побу-
товими відходами в місті Миргороді на 2011–
2016 роки», затверджена сесією міської Ради 
9.12.2012

миргородський міський 
голова Сергій Соломаха: 

«Миргород – це місто-
курорт, відоме своїми 
цілющими природними 
чинниками не тільки в 
Україні, а й у всьому світі. 
Щорічно у нас бувають тисячі 
туристів, які обирають для 
себе лікування у санаторіях 
і тури вихідного дня. І тому 

питання поводження з твердими побутовими відходами 
та забезпечення чистоти у місті для нас – принципове 
і одне з головних. Запроваджуючи дев’ять років тому 
такий масштабний екологічний проект, сьогодні можна 
впевнено сказати про його економічні, екологічні 
та естетичні переваги. А найголовніше – про рівень 
екологічної культури миргородців. Тепер нам не соромно 
зустрічати гостей і справляти на них враження справжніх 
господарів».

СЛОВО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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поліетиленову плівку. Макулатуру поділяють на два 
сорти – картон і архів. Відсортовані матеріали скла-
дають у великі мішки та передають на пресування. 
Після цього вторинну сировину «Спецкомунтранс» 
здає на переробні підприємства та заводи України й 
отримує за це гроші.

Навіть для Миргорода це доволі великі обсяги: 
за період впровадження роздільного збору зібрано 
битого скла – 864,5 тонни, пет-пляшки – 108,2 тонни, 
макулатури – 238,1 тонни. Загалом це 16,8 тис. куб. м 
вторинної сировини на загальну суму 881,7 тис. грн. 
Заощаджено коштів на вивезенні та захороненні ТПВ 
на суму 228,5 тис. грн.

важливий виСновок
Жителі українських міст готові долучитися  до 

програми роздільного збору твердих побутових 
відходів. Потрібно лише провести широку роз’ясню-
вальну роботу та встановити спеціальні контейнери.

Роздільний збір 
дав змогу здавати 

вторинну 
сировину та 

отримувати 
близько 300 тис. 
грн доходу на рік

миргород. довідка

Місто обласного значення
Населення: 41 240 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто, місто-курорт дер-
жавного значення. Спеціалізація – туризм, санаторно-ку-
рортна сфера
Видатки бюджету 2011 року – 93,533 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: вул. Незалежності, 17,
м. Миргород, Полтавська обл., 37600
Тел.: (05355) 5-25-01
Факс: (05355) 5-22-21
Електронна пошта: mirgorod_miskrada@ukrpost.net 
Веб-сторінка: myrgorod.pl.ua
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Вивчаючи перешкоди для провадження бізнесу 
у місті, Бердянська міськрада встановила, що 
орендарі земельних ділянок територіальної 

громади змушені здавати зайві документи, витрача-
ти час на їх отримання в кабінетах органів місцевого 
самоврядування і податкової, нести непотрібні ви-
трати. Це уможливлює корупцію, зменшує привабли-
вість бізнесу та знижує доходи місцевого бюджету. 
Тоді міська влада ініціювала створення прозорого 
та зрозумілого механізму контролю нарахувань та 
оплати за використання земельних ділянок громади 
та місць розташування рекламоносіїв – прозорого і 
для влади, і для орендарів. Його мета – суттєве ско-
рочення часу та витрат клієнтів органу місцевого са-
моврядування, а також зменшення впливу корупцій-
ного складника. Це не було абсолютно нове рішення 
– у виконкомі з 2000 року вже діяла  перша версія 
відповідного програмного забезпечення. Проте з 
програмою не могли працювати кілька користувачів 
водночас, що робило її дуже незручною. Виходило 
так, що для того, щоб заплатити за землю, потрібно 
було отримати нарахування на рік у фінансовому 
управлінні міськради, віднести ці нарахування до 
податкової, а потім щомісячно сплачувати у банку за 
користування земельними ділянками.

Тепер все це можна робити за допомогою 
комп’ютера чи мобільного телефону – просто не ви-

ходячи з дому. Через інтернет можна і сплатити за 
землю, і перевірити стан розрахунків з міською ра-
дою. Зі свого боку, структурні підрозділи виконкому 
(управління економіки, відділ підприємницької ді-
яльності) та державні установи (податкова інспекція) 
працюють в єдиному програмному забезпеченні і 
вже не вимагають додаткових паперів від землеко-
ристувачів.

СучаСні технології 
для боротьби 
із заборгованіСтю 
перед бюджетом міСта

У БердянськУ визнали, що система зБирання регУлярних платежів за користУван-
ня земельними ділянками потреБУє першочергового докорінного вдосконалення, 
оскільки Без цього Бюджет міста щорічно може втрачати Близько 5 млн грн, а Більше 
двох тисяч підприємців, які є сУБ’єктами сплати цих зБорів, БУдУть незадоволені ро-
Ботою місцевої влади. реалізоване рішення дало змогУ зБільшити надходження до 
БюджетУ і зменшити заБоргованість

У Бердянську діє:
 • 1883 чинні договори на земельні ділянки;
 • 370 чинних договорів на розміщення рекламоносіїв;
 • 24 957 000 грн надійшло 2011 року за оренду земель-

них ділянок;
 • 266 442 грн надійшло 2011 року за оренду місць під 

рекламоносіями;
 • 1393 га площа під орендою об’єктів.

Загалом у місті працюють 13 206 підприємців (фізичних 
осіб – 10 716, юридичних осіб – 2 490). 18% загальної 
кількості підприємців є користувачами – орендаря-
ми земель місцевої громади. Ці суб’єкти є платниками 
орендної плати за землю.

Ключові цифри: 
масштабність проеКту
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простіша сплата – 
менша заБоргованість

Після запровадження нової системи середній 
щорічний приріст оплати за оренду земельних 
ділянок становить 3,2 млн грн. А завдяки постій-
ному моніторингу та контролю динаміки оплати за 
користування об’єктами рівень несплати нараху-
вань щорічно зменшується на 2% загальної суми 
надходжень до міського бюджету за оренду об’єктів 
(24 млн грн за рік). Сьогодні він становить 500 тис. 
грн. Без існування системи обліку надходжень до 
місцевого бюджету за користування об’єктами бю-
джет міста втрачав би 5 млн грн, а це більше 20% 
загальних надходжень до бюджету за оренду зе-
мельних ділянок.

Динаміка надходжень до міського бюджету за 
оренду земельних ділянок:

рік сума, тис. грн приріст до попе-
реднього року, %

2012 (10 місяців) 20 760

2011 24 957 17,8%

2010 21 181 15,4%

2009 18 351 19,5%

2008 15 351

Цих результатів досягнено за допомогою впро-
вадження інформаційних технологій у такі процеси:
 • облік надходжень до місцевого бюджету за ви-

користання земельних ділянок громади та місць 
розташування об’єктів зовнішньої реклами (далі 
– об’єкти);

 • контроль за використанням об’єктів;

 • доступ до особистої інформації платників та оп-
лата за користування об’єктами, не виходячи з 
дому, за допомогою інтернету та платіжних тер-
міналів.

Зараз у системі зареєстровано 2334 користу-
вачі, у тому числі 100% суб’єктів господарювання 
(фізичні та юридичні особи), які мають в оренді зе-
мельні ділянки та земельні ділянки під розміщення 
рекламоносіїв. Це доволі велика кількість – 18% 
загальної кількості суб’єктів господарювання міста. 
Винятків немає: щойно суб’єкт господарювання реє-
струє договір оренди, дані про нього одразу вносять 
до системи.

Усіх користувачів програми поділено на три 
групи:
 • виконавча влада (фінансове управління, управ-

ління архітектури та земельних відносин, відділ 
підприємницької діяльності та регуляторної по-
літики, адміністративний відділ) – загалом 8 ко-
ристувачів, які за своїми завданнями та функці-
ональними обов’язками використовують інфор-
мацію системи;

 • зовнішні організації (податкова інспекція) – 2 ко-
ристувачі;

 • платники за користування земельними ділянка-
ми громади міста – 2324 користувачі.

Система дає змогу ефективно проводити:
 • облік орендарів земельних ділянок і місць під 

розміщення рекламоносіїв;
 • облік земельних ділянок;
 • облік нарахувань і надходжень;
 • автоматизований розрахунок нарахувань 

Перехід до нової технології – це не просто стрибок від купи паперів до інтернет-технологій. 
Це і наповнення бюджету, і зручність у користуванні
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орендної плати за користування об’єктами;
 • аналіз фінансових надходжень для планування 

бюджету міста на наступні роки;
 • швидке формування переліку боржників;
 • створення таких документів, як нарахування на 

рік, особистий рахунок платника, повідомлення, 
акт звірки на основі єдиної бази даних;

 • доступ до особистої інформації платників та оп-
лати за користування об’єктами, не виходячи з 
дому, за допомогою інтернету та платіжних тер-
міналів;

 • зв’язок з податковою, відділом підприємницької 
діяльності, відділом земельних відносин, від-
ділом архітектури, адміністративним відділом, 
фінансовим відділом для контролю за викорис-
танням об’єктів.

Крім того, у розробці перебувають такі функції:
• перегляд особистої інформації щодо нараху-

вань і надходжень за допомогою інтернету;
• сповіщення платників на мобільний теле-

фон і за допомогою електронної пошти про 

Прозорість і простота користування: ці два компоненти дають змогу Бердянську 
щомісячно знижувати рівень несплати за користування землею на 2%

нормативно-
правове реГулюваннЯ 
впроваДЖеннЯ праКтиКи

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» від 21.05.1997 (ст. 26. Виключна 
компетенція міських рад. Пункт 34. Вирішення 
відповідно до закону питань регулювання зе-
мельних відносин)

 • Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 
№ 270/96-ВР (ст.16 – зовнішня реклама)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами» від 29.12.2003 № 2067 
(п. 32, 33 – плата за тимчасове користування 
місцем розташування рекламних засобів)

 • Закон України «Про оренду землі» від 
06.10.1998 № 161-XIV (ст. 21. Орендна плата 
за землю. Розмір, форма і строки внесення 
орендної плати за землю встановлюються за 
згодою сторін у договорі оренди (крім строків 
внесення орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності, які вста-
новлюються відповідно до Податкового кодек-
су України)

 • Земельний кодекс України (ст. 206. 1. Вико-
ристання землі в Україні є платним. Об’єктом 
плати за землю є земельна ділянка. 2. Плата за 
землю справляється відповідно до закону).

 • Окрім цього – Рішення сесії міської ради 
«Порядок розміщення об’єктів зовнішньої ре-
клами» від 01.11.2007 № 12.
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будь-які зміни в їхніх особистих документах;
• оплата за послуги з використання земель-

них ділянок і місць під рекламоносіями за 
допомогою платіжних терміналів та інтер-
нет-банкінгу (наприклад, «Приват24»);

• локалізація місця розташування об’єктів на 
електронній карті міста («геоінформаційна 
система») для його планування.

нові потреБи – нові рішення. 
технологія крок за кроком

Першу версію локальної системи «Оренда зем-
лі» було розроблено 2000 року, але 2011 року ви-
никла гостра необхідність створення її мережевої 
версії – щоб кілька користувачів могли водночас 
здійснювати кілька операцій, виконувати оплату за 
користування об’єктами через інтернет. Без чіткої 
системи (програмне забезпечення «Оренда землі») 
бюджет втрачав би гроші від несистемних нараху-
вань і надходжень (ведення паперових журналів, 
Excel таблиць), як це було з орендою земельних ді-
лянок для розміщення об’єктів зовнішньої реклами 
(бюджет недоотримував 50 тис. грн щорічно).

Проте розробники першої версії залишили про-
ект і відмовилися надавати йому будь-яку підтримку. 
Тому постало питання про нове програмне рішення. 
А наслідком стала необхідність перенесення даних зі 
старої системи, яка працювала десять років, до зов-
сім іншої, побудованої за відмінними принципами.

Бердянська міська рада реалізовувала проект з 
січня 2011 року до січня 2012 року.

До його виконання було залучено експертів з 
фінансового управління, адже саме це управління за 
своїми функціональними обов’язками відповідає за 
облік надходжень до місцевого бюджету від викори-
стання земельних ділянок громади та місць під роз-
міщення рекламоносіїв.

Для виконання завдання проекту здійснено такі дії:
1. Створено систему реєстрації договорів оренди 

земельних ділянок, а також нарахувань і плате-
жів за оренду.

2. Перенесено дані зі старої системи (яка існувала з 
2000 року до 2011 року) до нової.

3. Створено системи реєстрації оренди земельних 
ділянок, наданих для розміщення об’єктів зов-
нішньої реклами.

4. Поєднано нову систему з внутрішнім електро-
нним документообігом міськради.

5. Тестування системи та виправлення помилок.

цінні рекомендації: важливо врахУвати
Для того, щоб система запрацювала і забезпечи-

ла необхідний результат, необхідно виконати кілька 
важливих умов.
1. Подібний проект просто не буде реалізовано, 

якщо немає лідера і якщо керівництво міськради 
не підтримує впровадження сучасних інформа-
ційних технологій у діяльність місцевої влади. У 
Бердянську керівництво мало відповідну волю 

Внесок місцевого бюджету – поточні витрати 22 тис. грн.
Кількість користувачів – 2324 платники (1586 – фізичних 
осіб, 738 – юридичних осіб).

ДЖерела фінансуваннЯ

Бердянський міський голова 
олексій Бакай: 

«Земля є національним 
багатством, об’єктом 
державного контролю та 
охорони, а передусім для міста 
– важливим ресурсом громади. 
Саме оренда землі щорічно дає 
7%, або 24 млн грн надходжень 
до загального бюджету міста. 
Особливий статус і значення 

відносин у сфері нарахування орендної плати, а також 
обліку та контролю за своєчасним і належним внесенням 
орендної плати за землю, потребують нових підходів 
для ефективного здійснення управління цією сферою 
діяльності органів місцевого самоврядування.

Завдяки впровадженню інформаційних технологій 
у цю сферу діяльності з’явилася можливість швидко 
приймати управлінські рішення щодо погашення 
загальної заборгованості з орендної плати за землю, 
вживати оперативних заходів до підприємств-боржників, 
провадити спільну діяльність різних структурних 
підрозділів виконавчого комітету, таких як фінансове 
управління, управління економіки, управління земельних 
відносин, управління архітектури, а також взаємодіяти з 
державною податковою службою з питання забезпечення 
своєчасності та повноти надходжень орендної плати. 
Однак найбільш важливим внеском такої інноваційної 
практики є створення ефективного зворотного зв’язку 
влади з громадянами міста за допомогою новітніх 
технологій, що є важливим кроком до формування 
ефективної співпраці та довіри між владою та громадою».

слово 
місьКоГо Голови

076-080_Бердянськ.indd   79 18.03.13   13:53



80 

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ З ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

та ініціювало створення системи контролю всіх 
нарахувань і платежів за оренду земельних ді-
лянок громади, а також забезпечило необхідну 
організаційну та фінансову підтримку.

2. Суттєва умова створення якісного програмного 
продукту – співпраця з досвідченими експерта-
ми у предметній області. Найскладнішим було 
створення автоматичної підсистеми нарахувань, 
тому що це дуже складна багатофакторна про-
цедура. Саме спеціалісти фінансового управ-
ління допомогли розібратися та склали робочу 
процедуру для виконання розрахунків, яку до-
опрацювали в процесі тестувань і перевірок ро-
боти програмного забезпечення.

3. Не менш важливе значення має наявність висо-
кокваліфікованих та ініціативних спеціалістів у 
відділі інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Фахівці цього відділу власними силами роз-
робили програмне забезпечення, впровадили 
його в діяльність виконкому, здійснюють постій-
ну підтримку та вдосконалення. Таким чином, ця 
система була впроваджена без виділення додат-
кових коштів з бюджету, без залучення сторонніх 
спеціалістів, а тільки силами працівників відділу.

У разі використання цього досвіду в іншому мі-
сті необхідно:
1. Зберегти старі дані та коректно перенести їх у 

нову систему.
2. Постійно спілкуватися з експертами у цій сфері.
3. Забезпечити роботу системи через інтернет, 

тому що тільки таким чином з’являється двосто-
ронній зв’язок і забезпечується прозорість взає-
мовідносин по лінії влада – громадянин.

4. Орієнтуватися на мобільні телефони та планше-
ти: «Інформація має бути доступною у будь-якому 
місці, з будь-якого пристрою, у будь-який час».

5. Долучатися до соціальних мереж.

Яких помилок треба уникнути:
1. Нерозуміння керівництвом високого потенціалу 

роботи з використанням інтернету. Треба забез-
печувати підвищення кваліфікації співробітників 
через проведення презентацій і навчання щодо 
впровадження інформаційних технологій, обмі-
ну досвідом з іншими містами чи установами.

2. Консервативність і недостатня кваліфікація спів-
робітників, професійна старість великої кілько-
сті співробітників. Інновації в більшості випадків 
наражаються на спротив, оскільки люди завжди 
лякаються чогось нового та всіма своїми силами 

протидіють йому. Потрібно постійно проводити 
навчання апарату організації.

3. Недостатня підтримка керівництвом. Необхідно 
зрозуміти, що на сьогодні інформаційні техноло-
гії вже використовуються в усіх сферах діяльності 
влади і їх впровадження є вимогою сучасності.

До речі, своїм найближчим завданням міська 
влада Бердянська бачить приєднання до нової сис-
теми управління комунальної власності, оскільки 
три його штатних співробітники не встигають зро-
бити стільки, скільки один працівник фінансового 
управління. Причина – застаріла система та немож-
ливість працювати в ній кільком спеціалістам одно-
часно.

Бердянськ. довідка

Місто обласного значення
Населення: 117 тис. осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основні галузі еко-
номіки – морський транспорт і курортна сфера
Бюджет 2011 року – 324,5 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: площа 1 Бердянської Ради, 2
Бердянськ, Запорізька область, 71100
Тел.: (06153) 3-64-63
Факс: (06153) 3-84-44
Електронна пошта:  ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua
Веб-сторінка: www.rada.berdyansk.net
Виконавчий комітет Бердянської міської ради:
 • Олександр Лов’янніков, головний спеціаліст відділу 

інформаційно-комунікаційних ресурсів.
 • Олександра Романовська, помічник міського голови, 

уповноважений у справах системи управління якістю.
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Ще кілька років тому машинобудівна галузь 
Мелітополя працювала не на повну вироб-
ничу потужність через брак коштів на утри-

мання служб аналітики та маркетингу на підприєм-
ствах. Компанії не мали достатньо інформації про 
потреби споживачів, були не захищеними від дій 
конкурентів і тиску контролюючими і фіскальними 

органами. Науковці не могли займатися розробкою 
та впровадженням нових технологій внаслідок від-
сутності матеріально-технічної бази. Кінцеві спожи-
вачі продукції машинобудування для АПК – ферме-
ри Запорізької області – потребували нових засобів 
виробництва, але влада області та міста не мала 
можливості координувати та відстежувати процеси 

МЕЛІТОПОЛЬ: 
ЗРОСТАННЯ ЧЕРЕЗ 
КЛАСТЕРИ

За неповних чотири роки Мелітополь перетворився в очах підприєМців і чиновни-
ків З «Міста ЗаліЗячників» на «Місто Майстрів». теМп росту податкових надходжень 
до бюджету становить 15% на рік, а лише За 2011 рік створено більш як 1700 робочих 
Місць. усе це – реЗультат роботи поки що одного інноваційно-технологічного клас-
теру «агробуМ». проте оскільки Модель покаЗує реЗультати тільки череЗ 7–10 років, по-
переду ще більші успіхи. досвід роЗвитку еконоМіки Міста череЗ побудову ефективно 
працюючих кластерів Заслуговує на увагу

Кластерна ініціатива об’єднання бізнесу, науки та влади – діючий інноваційний механізм розвитку галузей місце-
вої економіки. Головна перевага цієї практики в тому, що кожна зі сторін, яка бере участь у проекті, отримує реальний 
результат. Бізнес – додатковий прибуток і розвиток, наука – можливість впровадження розробок у життя, влада – ста-
більний і відповідальний у всіх відношеннях бізнес, створення робочих місць і додаткових джерел поповнення бюджету 
всіх рівнів.

У рамках своєї роботи кластер є базою для навчання та підбору персоналу, спрямування внутрішніх інвестицій і ре-
інвестицій, формування та спільного використання експортних мереж, комплексного забезпечення та збуту, сприяння 
науково-дослідним розробкам. Він також проводить постійну виставкову діяльність, сприяє захисту інтересів учасників 
кластеру, забезпечує спільне юридичне, страхове та фінансове обслуговування.

На етапі впровадження внесок місцевого бюджету Мелітополя у створення кластеру «АгроБУМ» становив 10 тис. 
грн. Надалі кожний проект – інструмент і його вартість – учасники кластеру та Координаційна рада з питань розвитку ма-
шинобудування та промисловості міста Мелітополя – обговорють перед впровадженням. Визначаєть доцільність такого 
заходу та коло учасників, які його фінансують.

Вигоди для влади очевидні – впродовж 2009–2012 років:
 • машинобудівний бізнес міста збільшив обсяги виробництва та реалізації продукції близько 15 млн грн;
 • темп росту податкових надходжень до бюджету становить 15%;
 • створено більш як 1700 робочих місць тільки за 2011 рік.

Кластер «АгроБУМ» – це:
 • Громада в кількості понад 10 тис. осіб
 • Підприємства – близько 40
 • Вищі навчальні заклади - 2

ЩО ТАКЕ КЛАСТЕР І ХТО ФІНАНСУЄ «АГРОБУМ»
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кооперації між підприємствами, наукою та спожива-
чем. Поширювалася тіньова зайнятість, а системних 
механізмів підтримки та сприяння розвитку бізнесу 
не було. Саме тоді, 2008 року, підприємці вийшли з 
ідеєю про налагодження кооперації та попросили 
підтримки у міської влади.

2008 року група підприємців організувала фо-
рум малого та середнього машинобудівного бізнесу 
у формі круглого столу з питань підтримки промис-
лового бізнесу. Місто безплатно надало приміщення 
для проведення виставки та круглого столу. Не маю-
чи особливого досвіду, просто на ентузіазмі, бізнес-
мени повністю самостійно організували і провели 
подію міжнародного рівня. У ті дні місто відвідали 
близько 200 компаній з 15 країн світу – ті, кого на-
зивають бізнес-туристами. Тоді ж народилась ідея 
організації кластеру «АгроБУМ».

Влітку 2009 було презентовано новостворену 
громадську організацію «Інноваційно-технологіч-
ний кластер «АгроБУМ». Тепер, врахувавши досвід 
цієї практики, обговорюється можливість кластери-
зації ще однієї важливої для міста галузі – харчової.

ключові покаЗники: беЗпрецедентне 
Зростання За три роки. і це лише початок

За ініціативою керівників підприємств малого та 
середнього бізнесу міська влада Мелітополя з лип-

ня 2009 року до березня 2012 року реалізовувала 
проект зі створення кластеру «АгроБУМ», до якого 
увійшли 40 учасників. Головна мета – сприяти роз-
витку та консолідації малих і середніх підприємств, 
фізичних осіб-підприємців, науки у галузі машинобу-
дування для агропромислового комплексу міста Ме-
літополя, привертати увагу до проблем, пов’язаних з 
машинобудуванням, розвитку активної виробничої 
кооперації та субконтракції в машинобудівній галузі.

Головні результати роботи кластеру «АгроБУМ»:
 • Упродовж кризових 2008–2009 років люди мали 

робочі місця та заробітну плату.
 • Зареєстровано 15 підприємств, обсяги вироб-

ництва малого та середнього бізнесу у зіставних 
цінах зросли на 32% 2012 року порівняно з 2011 
роком. Зросла середня зарплата, на 35% збіль-
шилися відрахування прибуткового податку до 
місцевого бюджету. Відповідно місто реалізовує 
більше програм благоустрою.

 • Започаткована та розвивається практика спіль-
ного збуту – в місті з’явилася спочатку одна, а 
потім ще дві спілки виробників. Ефект полягає в 
тому, що в групі компанії отримують додаткові 
замовлення (в середньому до 700 тис. дол. США 
в рік на групу). У групу входять 5–6 представни-
ків бізнесу, і кожний виконує власні функції.

 • Компанії отримали прекрасну нову можливість 
оптимізувати бізнес-процеси завдяки коопера-

Агрофорум: саме 
тут, в умовах 

жорсткої конкуренції, 
мелітопольські 

бізнесмени знайшли нові 
шляхи для кооперації, 

для змін у продуктових 
лінійках, у маркетингу 

та нові доходи
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ції, адже до кластеру входять і виробники комп-
лектуючих, і компанія, яка займається складан-
ням готової продукції, і компанія, яка відповідає 
за збут.

 • Завдяки кооперації почалося залучення нових 
замовлень у місто – таких, які не є властивими 
для працюючих тут компаній. Проте тепер, вихо-
дячи з технологічних можливостей усіх учасни-
ків кластеру, такі замовлення можна виконати. 
Сьогодні в цьому беруть участь 5 виробників, 
а сумарна вартість залучених замовлень стано-
вить близько 1 млн грн лише за 2012 рік.

 • Спільна участь 10 компаній – учасників кластеру у 
виставках, що дає змогу кожній з них економити 
кошти (якби компанія брала участь у виставці са-
мостійно, то витрачала б у 15 разів більше коштів).

 • Проведення щорічного Агрофоруму, який дає 
змогу 40 учасникам кластеру економити сумар-
но за рік близько 2–2,5 млн грн.

Отже, якщо підсумувати, кластерна модель дає 
змогу Мелітополю розвиватися тому, що встановлю-

ються робочі зв’язки між потенційними можливостя-
ми, вже наявними розробками – їх має наука, і рані-
ше вони «припадали пилом» на полицях – та ресур-
сним потенціалом бізнесу (обладнання, ТМЦ, люди). 
У результаті налагоджується нове виробництво, 
адже наукові винаходи реалізовують «у металі», і 
бізнес отримує нові види продукції, яка має суттєві 
переваги, оскільки перебуває поза конкуренцією 
як інноваційна. Влада отримує дивіденди у вигляді 
стабільної економіки, зайнятості населення, додат-
кових доходів бюджету.

ключові кроки: 
якиМ чиноМ це було Зроблено?

Органи місцевого самоврядування ставили пе-
ред собою два завдання:
1. Вибір оптимальної форми взаємодії промисло-

вого бізнесу у місті для взаємної підтримки біз-
несу.

2. Як результат виконання першого завдання – 
збільшення дохідної частини бюджету через 
зростання надходжень від малого та середньо-
го бізнесу.

Обираючи модель для вирішення цих завдань, 
ініціатори проаналізували можливості Мелітополя і 
дійшли висновку, що місто має три основні компо-
ненти класичної моделі кластерного розвитку – біз-
нес, науку та владу, взаємодія між якими і стане її 
фундаментом. До складу кластеру увійшли вироб-
ничий бізнес, який працює у сфері сільськогоспо-
дарського машинобудування (40 машинобудівних 
компаній і підприємці міста), галузеві вищі навчальні 
заклади (Таврійський державний агротехнологічний 
університет, Мелітопольський державний педагогіч-
ний університет, Мелітопольський промислово-еко-
номічний коледж), міська влада (виконавчий комітет 
Мелітопольської міської ради, Мелітопольська місь-
ка рада) та влада області. Варто зауважити, що клас-
тер ефективно розвивається за двох умов: спільна 
для учасників територія та готовнїсть їх до інвести-
цій.

Враховуючи недостатнє врегулювання роботи 
кластерів українським законодавством (відсутність 
спеціальної організаційно-правової форми юридич-
ної особи для такого об’єднання), формалізовано 
кластер утворено через об’єднання учасників у гро-
мадську організацію.

Наступні кроки – розробка та реалізація плану 
створення кластеру. Цей план був таким:

Мелітополь. довідка
Місто обласного значення
Населення – 156 885 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка - поліфукціональне місто, основні галузі 
економіки – машинобудування, харчова та легка 
промисловість
Бюджет 2011 року – 450 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Заступник міського голови – 
Валерій Говорков 
Адреса: вул. К. Маркса, 5 
м. Мелітополь, Запорізька область, 72312
Тел.: (0619) 44-01-67 
Факс: (0619) 26-34-70
Електронна пошта:  gvv_73@mail.ru
Веб-сторінки: 
www.mlt.gov.ua та 
http://invest-melitopol.gov.ua/
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Січень–лютий 2009
Моніторинг економічного стану області:
 • Дослідження Мелітополя та району на відповід-

ність кластерному підходу в машинобудуванні.

Формування бачення кластеру:
 • Визначення фасилітатора (проектна команда).
 • Визначення активних членів кластеру та зв’язків 

між ними.
 • Організаційні зустрічі, семінари.

Березень–квітень 2009
Формалізація кластерної ініціативи:
 • Створення положення про кластер.
 • Меморандум між учасниками кластеру.
 • Угода з науковцями.

Створення інфраструктури кластеру:
 • Створення юридичної особи – громадської ор-

ганізації «Інноваційно-технологічний машино-
будівний кластер «АгроБУМ».

 • Оренда офісу.
 • Закупівля оргтехніки.
 • Підбір персоналу.

Травень–червень 2009
Початок кластерної ініціативи:
 • Визначення виробів для виробництва в рамках 

кластеру.

 • Спільний маркетинг ринку.
 • Розробка спільних поставок ТМЦ.
 • Визначення інших форм взаємодії для досягнен-

ня результату.
 • Пошук міжнародних грантів та інвестиційних 

ресурсів.
Презентація кластеру:
 • Презентація для влади (круглий стіл).
 • Реклама у ЗМІ.
 • Презентація для бізнес-структур Мелітополя.

ключове Запитання: чоМу конкуренти 
об’єднуються у кластери?

Справді, чому компанії, які є конкурентами, 
зацікавлені поєднувати зусилля в таких зазвичай 
закритих питаннях, як збут, маркетинг (включно із 
ціновою політикою), просування? На початку діяль-
ності «АгроБУМу» питання конкуренції було гострим 
саме за напрямами – «субконтракція», «кооперація», 
«спільний збут» та «участь у виставках». Однак через 
деякий час компанії дійшли висновку, що внутріш-
ня конкуренція стимулює передусім їх самих, дає їм 
змогу поглянути на себе з боку. Тому крок за кро-
ком, через створення невеликих груп для спільного 
збуту готової продукції (по 5–7 компаній), виникало 
розуміння переваг, які дають спільні дії. Так, ці групи 
конкурували між собою на ринках. І саме тому кожна 
з них була змушена покращувати власну продукцію, 
сервіс, маркетинг, розробляти нові види продукції. 
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Тому конкурентоспроможність і всієї групи, і кожної 
окремої компанії в ній зростала. А це давало змогу 
заробляти більше.

Друге важливе запитання: а які вигоди від робо-
ти в кластері мають маленькі компанії? Вони зазви-
чай дуже побоюються тісної співпраці з великим біз-
несом, оскільки можуть легко бути поглинутими або 
непотрібними (у разі, якщо велика компанія ство-
рить власний підрозділ, який буде займатися тим 
самим, що робила маленька компанія). Досвід Мелі-
тополя дає відповідь і на це запитання. Так, є кілька 
прикладів, коли саме у тандемі з колегами по класте-
ру одна з компаній виграла тендер у компанії-конку-
рента з відомим ім’ям (великий бізнес, білоруський 
завод). Зрозуміло, якби ця невелика компанія брала 
участь у тендері самостійно, її пропозицію, імовірно, 
навіть не розглядали б.

На завершення про Агрофорум. Це велика ви-
ставка, на якій підприємства кластеру виставляють 
свою продукцію. Звісно, рівень конкуренції тут най-
вищий. Проте після четвертого форуму компанії 
переконалися, що це чудова можливість побачити і 
нові ніші на ринку, і привернути увагу споживачів до 
інноваційних рішень. А отже, виділитися та отрима-
ти конкурентні переваги. Так, саме інноваційний на-
прям активізувався в Мелітополі завдяки прийняттю 
Комплексної програми розвитку машинобудування 
та промисловості міста, розробником якої був клас-
тер «АгроБУМ». І сьогодні вже три науково-дослідні 
розробки проходять шлях комерціалізації на під-
приємствах міста. На стадії адаптації перебувають 
наступні розробки Таврійського державного агро-

технологічного університету – ротор-косилка (уні-
кальний винахід) і причепний модуль для посилення 
тяги трактора в польових умовах.

ключові риЗики: 
проблеМи та як Їх долали?

Як вже можна здогадатися, найбільші ризики 
створення кластерів має на початку. Однак і нада-
лі надзвичайно важливо координувати учасників 
і розвиток кластеру в цілому, спрямовувати всіх на 
розвиток і досягнення вагомих результатів спільно. 
Тому потрібно дуже чітко розуміти всі небезпечні 
зони та бути готовим до вирішення непростих пи-
тань. З досвіду Мелітополя можна виділити такі най-
важливіші моменти.

необ’єктивна оцінка проекту на початку 
впровадження навіть його учасниками. Адже сами-
ми закликами та лозунгами ОБ’ЄДНУВАТИСЯ бізнес 
«не візьмеш». Лише через конкретні приклади «по-
яви додаткового прибутку» можна залучати компанії 
до об’єднання в кластери. Саме на це й треба звер-
нути увагу.

У Мелітополі так і робили: щоб довести доціль-
ність проекту, його право на існування та подальший 
розвиток, перші вигоди від роботи кластерної моде-
лі отримали майже одразу, ще 2009 року. А успішне 
проведення першого Агрофоруму не лише «закріпи-
ло ефект», а й дало змогу розвивати ініціативи. Тому 
сьогодні в структуру кластеру входять майже всі 
активні підприємства машинобудівного комплексу 
Мелітополя.

конкуренція. Крім того, у 2010–2011 роках ста-
ла помітною тенденція локальних об’єднань у межах 
кластеру між підприємствами, які не є конкурента-

86

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 • Забезпечення розвитку інтегрованих кон-
курентоспроможних структур – кластерів – 
одна з операційних цілей Стратегії регіональ-
ного розвитку Запорізької області на період до 
2015 року, затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 06.06.2008 № 2. Ця ініціатива 
є також пріоритетним напрямком Комплексної 
програми розвитку підприємництва в Запо-
різькій області на 2009–2010, 2011–2012 роки, 

затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 26.02.2009 № 2
 • Постанова КМУ «Про затвердження Держав-

ної програми розвитку внутрішнього виробни-
цтва»
 • Закон України «Про інноваційну діяльність»
 • У липні 2006 р. ЄС схвалила та прийняла 

«Маніфест кластеризації в країнах ЄС»
 • У грудні 2007 р. схвалено та представлено 

до затвердження «Європейський кластерний 
Меморандум», який дістав фінальне затвер-
дження 21 січня 2008 р. в Стокгольмі на Євро-
пейській президентській конференції з іннова-
цій і кластерів
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ми: це заходи зі спільного збуту, постачання, коопе-
рації. Кластер вітає такі локальні та тимчасові об’єд-
нання. Головним є те, що у підсумку підприємства 
отримують результат і кластерна ініціатива працює.

Законодавчі обмеження та налагодження 
співпраці з владою. Керівництво кластеру як гро-
мадську організацію з активною позицією запрошу-
ють і залучають до участі в різноманітних робочих 
групах і комісіях – і виконавчий комітет Мелітополь-
ської міської ради, і Запорізька обласна державна 
адміністрація. Вони також беруть участь у роботі 
координаційних рад з промисловості та підприєм-
ництва на рівні міста та області, лобіюють прийняття 
комплексної програми з питань розвитку підприєм-
ництва та машинобудування, шукають способи ви-
рішення непростих питань у сфері оподаткування 
та митниці. Найскладніші та більш загальні питання 
виносять на рівень держави через відповідні мініс-
терства та відомства.

Отже, об’єднання бізнесу для досягнення певної 
мети неможливе за відсутності його прямої зацікав-
леності (лозунги, ідейність і прохання – недієві засо-
би). Пряма зацікавленість бізнесу – це отримання до-
даткового прибутку. І тут потрібні потужні приклади. 
Як от досвід компанії ТОВ «Агромастер-Плюс», яка 
за рахунок участі в Агрофорумі отримала додаткові 
замовлення лише 2012 року на 100 тис. дол. США, а 
за рахунок участі у проекті «спільний збут» – 50 тис. 
дол. США на місяць.

як діЗнатися, 
чи підійде цей досвід ваМ?

Практично кожна територія нашої країни має 
свій основний напрям активності бізнесу і, що важ-
ливо, свій індивідуальний економічний потенціал.  
У Мелітополі, наприклад, це сільськогосподарське 
машинобудування (в частині виробництва елемент-
ної бази для мобільної техніки). Цей потенціал якраз 
і відображає можливості для впровадження клас-
терної моделі розвитку бізнесу. Для цього необхідно 
вивчати та вміло застосовувати практику кластер-
них ініціатив Європи, Росії та України, висвітлених 
у відкритих джерелах, мати або створити авангард 
активних представників бізнесу та, звісно, зацікав-
леність і бажання представників місцевої влади роз-
вивати цей напрям.

Усім, хто зацікавився досвідом Мелітополя, 
можна порадити вивчити його докладніше. До того 
ж міська влада багато робить для його поширення. 
Ось неповний перелік, де це відбувається на регу-

лярній основі: Інноваційно-технологічний машино-
будівний кластер «АгроБУМ» запрошено як радника 
до складу робочих груп Комітету Верховної Ради 
України з питань промислової, регуляторної полі-
тики та підприємництва; міська влада налагодила 
зв’язки з міністерствами економічного розвитку Ка-
лузької та Новосибірської областей Російської Феде-
рації, керівництвом Кустанайської області Казахста-
ну; у 2010–2011 роках проведено презентації про-
екту для представників Вінниці, Запоріжжя, Києва, 
Львова, Полтави, Харкова, гостей з Італії (Модена), 
Казахстану (Кустанай), Росії (Калуга, Новосибірськ).

КЛЮЧОВІ СКЛАДНИКИ УСПІХУ

2

3
4

1 ВАЖЛИВО! Тільки бізнес може бути 
ініціатором кластеру. Досвід Мелітополя 
та досвід закордонних країн показують, 
що якщо ініціатива йде від влади, 
подібні проекти закриваються, так і не 
розпочавшись.

ВАЖЛИВО! Роль ініціатора. Це має бути 
бізнесмен, який готовий переконати колег 
зі своєї галузі (тим більше конкурентів) 
працювати спільно. Це можна зробити на 
конкретному прикладі. У Мелітополі таким 
прикладом стало проведення першого 
Агрофоруму малого та середнього 
машинобудівельного бізнесу 2008 року.

Чіткий та конкретний план роботи!

Розуміння місцевою владою важливості 
кластеризації економіки на локальному 
рівні.
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Традиційно поширення інформації про найкра-
щі підприємства не входить в коло питань, яки-
ми опікується керівництво міста. Так було і в 

Івано-Франківську: міська влада надавала суб’єктам 
господарювання в основному найважливішу офіцій-
ну інформацію – про зміни у чинному законодавстві, 
про місцеві податки і збори, про особливості здійс-
нення торгівлі влітку, про оренду землі тощо. А про-
суванням своїх послуг і формуванням довіри меш-

канців підприємці займалися самостійно. Висока 
вартість ефективних рекламних кампаній робила їх 
недоступними для багатьох суб’єктів господарюван-
ня міста, з яких 95% – малі підприємства та фізичні 
особи-підприємці.

Таким чином виходило, що розвиток бізнесу не 
потрапляв у коло пріоритетів міської влади, хоча 
вона мала б опікуватися створенням нових робочих 
місць і збільшенням податкових надходжень. Отже, 

«Тріумф» івано-франківська:
визнання кращих сТимулює 
загальний розвиТок 

Міська влада івано-Франківська вісіМ років поспіль Фінансує проведення конкур-
су та цереМонії вшанування лідерів еконоМічного розвитку Міста «тріуМФ». за цей час 
обсяги реалізації продукції зросли вшестеро, а інозеМні інвестиції – Майже у 40 разів. 
виграли і люди, і підприєМці, і влада. цей досвід варто використати

Проводить міська влада Івано-Франківська щорічно 
з лютого 2004 року донині.

100% фінансування з місцевого бюджету – 100 тис. 
грн на рік.

Користувачі: населення міста, суб’єкти господарю-
вання – виробники продукції (товарів, робіт, послуг), по-
тенційні бізнес-партнери.

З 2004 до 2012 року відбулося дев’ять церемоній, у 
номінаціях брали участь 285 суб’єктів господарювання мі-
ста, нагороджено 94 переможці.

У церемонії нагородження переможців щороку бере 
участь близько 1000 осіб.

Веб-сайт конкурсу – www.mvk.if.ua/triumf/
2011 року порівняно з 2005 роком обсяг реалізова-

ної промислової продукції збільшився у 5,9 разу, прямих 
іноземних інвестицій надійшло у 39,4 разу більше, експорт 
продукції зріс учетверо.

Інформацію про результати поширюють:
 • місцеві ЗМІ та електронні видання;
 • офіційний веб-сайт міста;
 • місцеве ТБ;

 • компакт-диски з відеосюжетами та відомостями про 
переможців (під час конференцій, виставок, форумів, діло-
вих зустрічей в Україні та за її межами).

Головні можливості та вигоди, які відкриває прове-
дення конкурсу «Тріумф»:
 • суб’єкти господарювання мають змогу заявити про 

власні здобутки у певній сфері діяльності, прорекламу-
вати свою продукцію і послуги, а також розширити сферу 
впливу, зокрема ринок збуту, клієнтську базу, кількість за-
мовників тощо;
 • покращується інвестиційний і підприємницький клімат 

у місті, що дає змогу залучити у розвиток бізнесу потен-
ційних інвесторів і донести інформацію про кращі підпри-
ємства та їхню продукцію до широкого кола споживачів в 
Україні та за її межами;
 • збільшуються надходження до міського бюджету вна-

слідок зростання обсягів продажу продукції, товарів і по-
слуг та залучення інвестицій;
 • зміцнюється позитивний імідж підприємництва, заохо-

чується підприємницька ініціатива;
 • зростає довіра громадян до місцевої продукції та по-

слуг і, відповідно, рівень задоволення їхньою якістю.

КонКурс і церемонія вшанування лідерів «Тріумфу»

088-092_IvanoFrankivsk.indd   88 18.03.13   17:27



підтриМка Місцевого підприєМництва

89 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

необхідно було знайти таку форму підтримки, яка б 
і бізнесу допомагала розвиватися, і була природною 
для влади.

Рішення було знайдено 2004 року.
Крім заходів, спрямованих на усунення пере-

шкод і бар’єрів у підприємницькому середовищі 
міста та покращення бізнес-клімату, міська влада 
приділила серйозну увагу визначенню кращих під-
приємств і поширенню інформації про них, прове-
денню різноманітних акцій і свят. Зокрема такими 
заходами стали «Купуємо івано-франківське – даємо 
роботу івано-франківцям», «День відкритих дверей 
на підприємстві», «Свято хліба», «Прикарпатський 
вернісаж», виставки-ярмарки продукції місцевих ви-
робників. Надзвичайно високі результати принесла 
щорічна церемонія вшанування лідерів економічно-
го розвитку Івано-Франківська «Тріумф». Ця практи-
ка варта повторення в інших містах України.

«тріуМФ» у циФраХ: 
вигоди для влади, бізнесу та гроМади

Перша церемонія вшанування лідерів еконо-
мічного розвитку Івано-Франківська «Тріумф» відбу-
лася в лютому 2004 року. За ідею було взято голлі-
вудську церемонію вручення «Оскара». Перша акція 
називалася «Тріумф–2003». У той час, коли розвалив-
ся СРСР і підприємства та економіка міста в цілому 
ще були в занепаді (раніше основними виробника-
ми продукції в місті були підприємства військового 
комплексу), поява нових виробників і цілих галузей, 
не пов’язаних з військовим комплексом, розвиток 

малого бізнесу, створення робочих місць і зростан-
ня заробітної плати стали справжнім тріумфом для 
жителів міста.

Від початку і донині – з 2004 до 2012 року – в Іва-
но-Франківську було проведено дев’ять церемоній, 
в їхніх номінаціях взяли участь 285 суб’єктів госпо-
дарювання, з яких 94 нагороджено. Кількість охочих 
брати участь у цій події щороку зростає, що свідчить 
і про довіру громади, і про привабливість заходу для 
підприємців.

За час проведення «Тріумфу» підприємства мі-
ста, малий бізнес отримали чималий стимул для 
свого розвитку. Сьогодні в Івано-Франківську один 
з найбільших в Україні показників кількості малих Перемога у «Тріумфі» – свідчення визнання успіху підприємства, 

яке необхідне і підприємцю, і муніципалітету, і споживачам. 
Тому популярність конкурсу зростає

івано-Франківський 
міський голова 
віктор анушкевичус: 

«Щорічна церемонія вша-
нування лідерів економічного 
розвитку Івано-Франківська 
«Тріумф», започаткована вісім 
років тому, досі залишаєть-
ся однією з кращих практик 
співпраці органів місцевого 
самоврядування із суб’єктами 

підприємницької діяльності, що працюють на території 
міської ради.

Власне сам формат церемонії, прозорі критерії відбо-
ру претендентів на отримання відзнаки «Тріумф», а також 
іміджевий складник роблять отримання цієї нагороди 
престижним. Практика вшанування лідерів економічного 
розвитку міста – один з елементів стимулювання суб’єктів 
підприємництва до покращення результатів своєї госпо-
дарської діяльності, зокрема збільшення обсягів виробни-
цтва та розширення асортименту продукції, впровадження 
передових технологій, оновлення та зміни форм і методів 
обслуговування споживачів і розширення переліку послуг. 
Внаслідок здорового конкурування між представниками 
бізнесу в різних сферах виникає тенденція до збільшення 
рівня комфорту для населення міста під час купівлі товарів 
чи отримання послуг, яку відповідно вітає та вшановує 
міська влада Івано-Франківська.

Щорічного відзначаючи кращих представників діло-
вих кіл і лідерів економічного розвитку Івано-Франківська, 
міська влада таким чином дякує підприємцям за їхній 
внесок у соціально-економічний розвиток міста. Крім того, 
відзначення «Тріумфом» у різних номінаціях допомагає по-
ширювати інформацію про кращі практики провадження 
підприємницької діяльності, а також переймати передовий 
досвід успішного провадження бізнесу, що поєднується з 
високими соціальними стандартами та соціальною відпо-
відальністю».

слово
місЬКоГо ГоловИ
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підприємств на 10 тисяч населення (116 проти 63 у 
середньому в Україні).

Постійно зростають макроекономічні показники. 
Так, 2011 року порівняно з 2005 роком обсяг реалізо-
ваної промислової продукції збільшився у 5,9 разу (з 
733 млн грн до 4302 млн грн), прямих іноземних ін-
вестицій надійшло у 39,4 разу більше (зростання з 3,9 
млн до 153,5 млн дол. США), експорт продукції зріс у 
4 рази (з 53,2 млн до 213 млн дол. США), впроваджено 
в експлуатацію житла у 2,4 разу більше (збільшення з 
124,4 тис. кв. м до 297,2 тис. кв. м).

Позитивний вплив проведення церемонії «Трі-
умф» можна простежувати таким чином:
• перемога у «Тріумфі» – це свідчення визнання 

успіху, лідерства та динамічності розвитку під-
приємства, адже церемонію проводить муні-
ципалітет, і це сприяє зміцненню іміджу підпри-
ємств і популяризації їхньої продукції;

• сам факт проведення церемонії муніципаліте-
том – це гарне свідчення постійного вдоскона-
лення державно-приватного партнерства, нала-
годженої співпраці між владою і громадою;

• у довгостроковій перспективі «Тріумф» сти-
мулює розвиток усього міста, а не лише окре-
мих, кращих, підприємств – розквіт і зміцнення 
лідерів слугує стимулом для покращення фінан-
сово-господарської діяльності інших суб’єктів 
господарювання, які з ними співпрацюють, що 
своєю чергою сприяє збільшенню надходжень 
до міського бюджету та подальшому економіч-
ному і соціальному розвитку міста;

• проведення церемонії «Тріумф» сприяє ство-
ренню позитивного іміджу підприємництва, 
пропагує кращі практики провадження підпри-
ємницької діяльності, стимулює поширення пе-
редового досвіду розвитку бізнесу, а все це ра-
зом заохочує підприємницьку ініціативу;

• містяни дізнаються про кращі компанії міста, а 
працівники цих підприємств отримують мораль-
не заохочення та відчуття власної необхідності.

теХнологія успіХу: крок за крокоМ
крок 1. Передусім було чітко окреслено завдан-

ня: організувати проведення конкурсу, на якому ви-
значали та відзначали б кращих суб’єктів господа-
рювання в різних сферах економіки за результатами 
роботи у попередньому році. Мета – покращувати 
інвестиційний і діловий клімат у місті, залучати ін-
весторів. Фінансувати проведення конкурсу та ін-
формаційної кампанії, а також витрати, пов’язані з 
проведенням церемонії нагородження і вшануван-
ня переможців, було вирішено з міського бюджету.

крок 2. Наступним кроком стало прийняття 
розпорядження міського голови, яким було ство-
рено організаційний комітет. Очолив оргкомітет за-
ступник міського голови з економічних питань.

Конкурсну комісію, склад якої також було за-
тверджено розпорядженням міського голови, було 
сформовано таким чином, щоб всебічно охопити і 
водночас врахувати специфіку діяльності в різних 
сферах і напрямах економіки міста. Зокрема до скла-
ду конкурсної комісії увійшли керівники Івано-Фран-
ківської торгово-промислової палати, регіональ-
ного представництва Українського національного 
комітету міжнародної торгової палати, регіональної 
Спілки промисловців і підприємців, Українсько-ка-
надського бізнес-центру, громадських організацій, 
Ради підприємців при міському голові; працівни-

івано-Франківськ. довідка
Місто обласного значення – обласний центр
Населення: 241 753 особи на 1 січня 2012 року
Економіка: диверсифікована економіка, основні 
галузі: промисловість, будівництво, торгівля, тран-
спорт тощо
Бюджет 2011 року – 688,6 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Богдан Білик, 
начальник Управління 
економічного та 
інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету 
Івано-Франківської 
міської ради

Адреса: вул. Грушевського, 21 
м. Івано-Франківськ, 76004 
Тел.: (0342)55-18-42
E-mail: bilyk@mvk.if.ua
Веб-сторінка: www.mvk.if.ua
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ки управління Національного банку України в Іва-
но-Франківській області, Державної податкової ін-
спекції в Івано-Франківську, депутати міської ради та 
члени її виконавчого комітету. Важливо наголосити, 
що витрати на організацію та проведення конкурсу 
«Тріумф» передбачаються щороку у міському бю-
джеті в заходах Програми економічного і соціально-
го розвитку міста.

крок 3. Оскільки головна мета конкурсу – від-
значення суб’єктів господарювання в різних сферах 
економіки за результатами роботи у попередньому 
році, то для кожної номінації конкурсна комісія що-
року визначає та затверджує критерії оцінки. Оргко-
мітет вносить корективи в перелік номінацій, врахо-
вуючи економічну ситуацію в місті та відповідно до 
пріоритетних напрямів розвитку економіки.

крок 4. Проведення інформаційної кампанії по-
требує особливої уваги. Конкурс – це своєрідна ре-
кламна акція, що популяризує кращих, тому надзви-
чайно важливо забезпечити широке інформування, 
починаючи з етапу залучення учасників. Аудиторія – 
це широке коло споживачів і в Україні, і за її межами. 
Щороку все розпочинається з опублікування оголо-
шення про проведення акції «Тріумф» у ЗМІ, на офі-
ційному веб-сайті конкурсу, в теле- радіокомпаніях 
і на прес-конференціях. Упродовж місяця всі охочі 
суб’єкти господарювання подають заявки на участь 
у конкурсі, а конкурсна комісія, згідно з опублікова-
ними критеріями, визначає переможців у кожній з 
номінацій і формує коло запрошених на церемонію 
нагородження.

Інформацію про «Тріумф» розміщено та щорічно 
оновлюють на офіційному сайті виконавчого коміте-
ту міста Івано-Франківської міської ради (www.mvk.
if.ua/triumf/). Участь у конкурсі безплатна для учас-
ників, а «Тріумф» від самого запровадження фінансу-
ють з міського бюджету.

крок 5. Після підведення конкурсною комісією 
підсумків відбувається церемонія нагородження пе-
реможців. Щороку до участі в цій урочистій події за-
лучають близько 1000 осіб, серед яких номінанти на 
нагороду «Тріумф» (по 3–4 суб’єкти господарювання 
в 13–16 номінаціях); представники їхніх трудових 
колективів (близько 200 осіб); представники інших 
підприємств міста, Ради підприємців при виконав-
чому комітеті міської ради, Дорадчої ради при місь-
кому голові, громадських організацій (більш як 500 
осіб), виконавчого комітету міської ради та облас-

ної державної адміністрації, депутати міської ради, 
представники Івано-Франківської торгово-промис-
лової палати, Державної податкової інспекції в Іва-
но-Франківську (більш як 100 осіб). Окрему увагу 
приділяють запрошенню закордонних делегацій, 
представників міст-побратимів і консульських уста-
нов. Це найкращий спосіб привернення уваги до 
інвестиційного потенціалу та бізнес-можливостей 
міста.

Публічне вшанування переможців проводять в 
обласному музично-драматичному театрі ім. Івана 
Франка. Коли оголошуть переможця у певній но-
мінації, глядачам демонструють короткий відеоро-
лик про діяльність підприємства (чи підприємця), 
трудовий колектив, досягнення, плани на майбутнє 
тощо. Виготовлення цих сюжетів також здійснюють 

«Тріумф» стимулює розвиток усього міста, а не лише кращих 
підприємств. Зміцнення лідерів стимулює діяльність тих, хто 

з ними співпрацює. У результаті збільшуються надходження до 
міського бюджету, і місто розвивається

91«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

нормаТИвно-
Правове реГулЮвання 
вПровадЖення ПраКТИКИ

 • Програма економічного і соціального роз-
витку міста Івано-Франківська, затверджена се-
сією міської ради, передбачає фінансування за-
ходів з підготовки та проведення акції «Тріумф»
 • Розпорядження міського голови про підго-

товку до проведення акції «Тріумф», яким за-
тверджується склад організаційного комітету з 
проведення акції та склад конкурсної комісії з 
визначення переможців акції

088-092_IvanoFrankivsk.indd   91 18.03.13   17:28



92 

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ З ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

коштом міського бюджету. Для вручення нагород 
переможцям запрошують відомих місцевих діячів, 
підприємців, політиків, представників іноземних де-
легацій.

крок 6. Транслюють церемонію в прямому 
ефірі на місцевому телебаченні в прайм-тайм (з 18 
до 20 години). Програму розраховано на широку 
глядацьку аудиторію міста та області , щоб якомога 
більша кількість людей познайомилася з лідерами 
економічного розвитку міста і більше довіряла цим 
підприємствам та їхній продукції. Рейтинг трансляції 
зростає, оскільки до участі в церемонії запрошують 
видатних діячів, артистів, творчі колективи, а про-
граму проведення акції щорічно змінюють і урізно-
манітнюють. Телевізійну трансляцію також оплачу-
ють коштом міського бюджету.

крок 7. Для ширшого розповсюдження інфор-
мації про кращі підприємства Івано-Франківська, 
економічний потенціал і бізнес-можливості міста, ві-
деосюжети та відомості про суб’єктів господарюван-
ня розміщують на компакт-дисках, які поширюють 
на різноманітних заходах (конференції, виставки, 
форуми, ділові зустрічі тощо) в Україні та за її межа-
ми. Матеріали у ЗМІ, які журналісти готують неза-
лежно, підсилюють необхідний ефект.

ключові елеМенти практики 
та Майбутнє «тріуМФу»

За великим рахунком, нічого надзвичайного 
в результативності «Тріумфу» немає. Адже успіх (у 
тому числі досягнення кращих підприємств) потре-
бує визнання, а люди шукають перевірену інформа-
цію та кращу якість за нижчу ціну. Проте вирішальни-
ми чинниками тут є:

(а) точність виконання всіх важливих елементів: 
у разі помилок в організації та проведенні конкурсу 
його рейтинг може знизитися;

(б) авторитетність та об’єктивність роботи кон-
курсної комісії: її рішення мають відзначати справді 
кращих;

(в) проведення широкої рекламної та інформа-
ційної кампаній, адже само собою визначення кра-
щих дає слабкий результат.

За умови дотримання ключових елементів упро-
вадження цієї практики іншими органами місцевого 
самоврядування України сприятиме зміцненню сто-
сунків між владою та бізнесом, дасть змогу проде-

монструвати успіхи розвитку підприємництва та на-
дихатиме на зайняття підприємницькою діяльністю.

В Івано-Франківську, враховуючи набутий до-
свід організації та проведення заходу, розміркову-
ють над можливостями збільшення його масштабу. 
Зокрема планується проводити церемонію в рамках 
святкування видатних подій, наприклад, Дня міста. 
На це свято щорічно запрошують багато інозем-
них делегацій з міст-партнерів і представників усіх 
областей України, що створює можливість для ще 
ширшого висвітлення результатів конкурсу, у тому 
числі економічних досягнень і потенціалу міста. Та-
ким чином міська влада зможе активізувати свої дії в 
налагодженні співпраці підприємців Івано-Франків-
ська з бізнесовими структурами інших міст України 
та закордону.
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До 2000 року Славутич був монопрофільним 
містом, в якому працювало тільки одне під-
приємство – Чорнобильська атомна елек-

тростанція (ЧАЕС). Рішення про її закриття почали 
обговорювати ще 1996 року. Міська влада зрозу-
міла, що необхідно шукати абсолютно новий шлях 
розвитку економіки та створення робочих місць – і 
для звільнених працівників, і для молоді. Вже через 
чотири роки – 2000 року – уряд України прийняв 
остаточне рішення про дострокове виведення Чор-
нобильської АЕС з експлуатації. На той час 50% жи-

телів міста працювали на ЧАЕС, а місцеве підприєм-
ництво було слабо розвиненим. Це був в основно-
му малий бізнес, який обслуговував атомну станцію 
або її працівників. Отже, не було ані робочих місць, 
ані джерел надходження коштів до місцевого бю-
джету.

ОснОвні результати
Славутицька міська рада з липня 1996 року до-

тепер реалізує проект «Створення організаційно- 
економічного механізму підтримки місцевого під-
приємництва в м. Славутич Київської області». За 
роки послідовної роботи вдалося змінити картину 
так, що нині за деякими показниками місто лідирує 
не тільки в області, а й в Україні. Ось найважливіші 
результати:
• кількість суб’єктів господарювання – 2485, що на 

82% більше, аніж 1996 року;
• кількість малих підприємств на 10 тис. жителів – 

115, що вище за середній показник у Київській 
області та в Україні в цілому;

• рівень безробіття – 1,6%. У сфері малого під-
приємництва зайнято 46% загальної чисель-
ності працюючих у різних сферах економічної 
діяльності;

• за період 2000–2011 років створено 2763 додат-
кових робочих місць;

• середньомісячна заробітна плата – 5129 грн;
• реалізовано 40 інвестиційних проектів, у рам-

ках яких створено 940 нових робочих місць, за-
гальний обсяг інвестицій становив 48,8 млн дол. 
США;

• надано підтримку 154 компаніям-початківцям у 

Славутич: 
як розвиток підприємництва 
врятував міСто

за 16 рОків напОлегливОї рОбОти зОсередженість на рОзвитку екОнОміки та ствО-
ренні нОвих рОбОчих місць дала змОгу не прОстО врятувати містО від занепаду, а й ви-
вела йОгО за деякими пОказниками на лідерські пОзиції в україні. цей дОсвід мОжна 
пОвтОрити і в інших містах

Внесок місцевого бюджету – 1,5 млн грн
Внесок місцевої громади – 100 тис. грн
Співфінансування (структури підтримки бізнесу) – 
800 тис. грн
Кількість користувачів – все населення міста, 
24 700 осіб
Ці гроші працюють на громаду таким чином:
1. Створення нових робочих місць зумовлює зни-

ження безробіття.
2. Нові робочі місця збільшують надходження до 

бюджету міста від малого та середнього бізнесу, 
які використовуються на:
 • покращення соціальної інфраструктури 

(школи забезпечуються комп’ютерною техні-
кою, спортивні заклади – новим спортивним 
інвентарем, сфери культури – електронною 
бібліотекою тощо);

 • реалізацію цільових місцевих програм роз-
витку (комунальне господарство, енергозбе-
реження, інформаційні технології тощо).

Джерела фінансування
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рамках Бізнес-інкубатора, створено 466 нових 
робочих місць;

• міські структури підтримки підприємництва до-
помогли 1250 славутицьким підприємцям, зав-
дяки чому створено більш як 2500 тис. робочих 
місць;

• місто посідає друге місце в Київській області за 
рівнем соціально-економічного розвитку після 
столиці України;

• створено найбільш розвинену в Україні інфра-
структуру підтримки бізнесу;

• розвинено широку соціальну інфраструктуру 
(освіта, медицина, комунальні послуги, культу-
ра, спорт тощо).

Сьогодні Славутич позиціонується як інновацій-
не місто та є одним з найкращих міст України за ком-
фортністю проживання.

За 16 років у Славутичі здійснено:
 • Повне реформування комунальної сфери через 

впровадження сучасних енергоощадних техно-

логій, покращення технічного стану інженерних 
мереж і споруд житлово-комунального госпо-
дарства, налагодження сортування твердих по-
бутових відходів.

 • Покращено стан освіти: започатковано науковий 
складник, створено центр вищої освіти, центр 
професійного розвитку, які забезпечено комп’ю-
терною технікою, а також створено електронну 
бібліотеку.

 • Покращено стан медицини: створено систему 
сімейної медицини, працює програма «Здоров’я 
славутичан».

 • Створено комунальне підприємство «Управління 
з розвитку фізичної культури, спорту та туриз-
му», на базі якого діє 28 спортивних майданчиків 
і 32 приміщення для фізкультурно-оздоровчих 
занять. Щороку в місті проводиться більш як 100 
заходів міського, обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів.

 • Покращено стан правопорядку в місті, встанов-
лено системи відеоспостереження, створено на-
родну дружину.

Уряд.
Міністерства
та відомства.

Обласні державні
адміністрації

Соціально-психологіч-
ний центр. Кризовий 

центр (постійно діючий 
моніторінг, зворотний 

зв’язок)

Співпраця з засобами 
масової інформації на 
демократичній основі

Громадська рада з 
розвитку міста (пред-

ставники громади, 
громадських організацій 

та об’єднань, політичні 
партії)

Фонд підтримки
підприємництва

Лабораторія
малого
бізнесу

Фонд
«Славутич-

ЧАЕС-
Розвиток»

Спеціальна
економічна
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Гаряча

лінія

Агентство
з розвитку

бізнесу
Мікро-

фінансовий
банк

Бізнес-
інкубатор

Організаційно-економічний механізм соціального розвитку
міста в умовах формування ринкових відносин

та громадянського суспільства

Міжнародний 
центр розвитку 

бізнесу

Міжнародні 
інституції

Територіальна громада

Міський голова

Виконавчий комітет
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на схемі наведенО структуру  співпраці та взаЄмОзв’язків між партнерами
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технОлОгія змін: крОк за крОкОм
Основні завдання органів місцевого самовряду-

вання – забезпечення соціально-економічного роз-
витку Славутича через інтенсифікацію економіки, 
створення компенсуючих робочих місць, збережен-
ня та розширення соціальної інфраструктури. Пер-
шими кроками стали створення Громадської ради з 
розвитку міста та розробка Стратегічних документів 
соціально-економічного розвитку міста, які визнача-
ли основні напрями та заходи для досягнення голов-
ного завдання.

Подальші етапи реалізації проекту:
 • 1996–1997 роки. Розробка «Плану дій» для 

пом’якшення соціальних наслідків закриття 
Чорнобильської АЕС».

 • 1997–1999 роки. Створення структур підтрим-
ки та розвитку малого та середнього бізнесу  – 
Комунального підприємства «Агентство з роз-
витку бізнесу в м. Славутич» і його відокремле-
ного підрозділу «Бізнес-інкубатор».

 • 1999 рік. Створення комунального підприємства 
«Адміністрація спеціальної економічної зони 
«Славутич».

 • 2001 рік. Розробка Стратегічного плану розвитку 
Славутича до 2020 року.

 • 2001–2012 роки. Активна робота організацій-
но-економічного механізму підтримки місцево-
го підприємництва для розвитку бізнесу та ство-
рення нових робочих місць.

 • 2003 рік. Створення Славутицького міського 
Фонду підтримки підприємництва.

Для кардинальної перебудови економіки міста 
необхідно було запровадити таку систему, яка б під-
тримувала зміни на стартовому етапі. Особливо важ-
ливою підтримка була для малого бізнесу. Тому для 
досягнення поставленої мети в Славутичі створили 
мережу партнерств між різними структурами, які 
мають можливість надавати допомогу для розвитку 
місцевого підприємництва:
 • Славутицька міська рада та її виконавчий комітет.
 • Громадська організація «Громадська рада з роз-

витку міста».
 • Агентство з розвитку бізнесу – комунальне під-

приємство, діяльність якого підтримує міська 
влада і яке надає 29 видів консалтингових по-
слуг для підприємців міста.

 • Благодійний фонд «ЧАЕС. Славутич. Розвиток» 
як головний фінансовий механізм для пошуку і 
надання фінансових ресурсів підприємцям для 

структура системи пОслуг для підтримки бізнесу

СТРУКТУРА ПОСЛУГИ

СОЦІАЛЬНІ КОМЕРЦІЙНІ

Бізнес-консалтинг

Бізнес-інкубатор

Фонд мікрокредитів

Департамент 
регіонального розвитку

Підтримка початкового
бізнесу

Технагляд
за будівництвом

Бухгалтерське та 
юридичне 

супроводження

Експертна оцінка
майна, бізнесу

Реєстрація підприємств
«Під ключ»

Розробка бізнес-планів
та інвестиційних

проектів

Проведення семінарів,
круглих столів, виставок, 

презентацій

Проведення
конкурсів, тендерів,

експертиз

Проведення
тренінгових програм

Розробка проектів та
програм соціально-

економічного розвитку

Консультаційні
послуги

Бюро технічної
інвентаризації
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реалізації бізнес-проектів у регіоні і створення 
додаткових робочих місць.

 • Бізнес-інкубатор загальною площею 1375 кв.  м, 
який надає комплексну допомогу підприєм-
цям-початківцям і діяльність якого також підтри-
мує міська влада.

 • Міжнародний центр розвитку бізнесу 
«Славутич – ХХІ століття» як організаційно-еко-
номічний механізм розвитку та підтримки під-
приємництва, диверсифікації економіки міста в 
цілому. Основна мета – сприяння розвитку ма-
лого і середнього бізнесу Славутича і надання 
повного комплексу послуг для підприємців та 
інвесторів.

 • Комунальне підприємство «Адміністрація спе-
ціальної економічної зони «Славутич», яке під-
тримало інвестиційні проекти для місцевого під-
приємництва у рамках правового режиму спеці-
альної економічної зони «Славутич» і пільгового 
оподатковування.

 • Славутицький міський фонд підтримки підпри-
ємництва, який забезпечує реалізацію держав-
ної політики у сфері підтримки малого підприєм-
ництва.

 • Міська громадська організаціа «Лабораторія ма-
лого бізнесу», діяльність якої сприяє процесу ди-
версифікації економіки через залучення грома-
дян, громадських організацій, підприємців, усіх 
структур підтримки бізнесу для повнішого вико-
ристання природного, економічного, трудового, 
науково-технічного й іншого потенціалів міста.

 • Міський центр зайнятості.
 • Соціально-психологічний центр.

 • Міжнародний Чорнобильський центр.
 • Громадська організація «Центр розвитку громади».

цінні пОради: 
на чОму сФОкусуватися, 
 яких пОмилОк не пОвтОрЮвати?

Славутич – наймолодше місто в Україні, яке 
сьогодні вже не є монопрофільним, його економіка 
диверсифікована та постійно розвивається. Три най-
важливіші уроки з його досвіду доцільно врахувати 
владі будь-якого іншого міста під час впровадження 
подібної практики.

Перший, головний, урок: без зацікавленості 
та підтримки міської влади неможливо ефективно 
впровадити будь-який механізм розвитку.

Другий урок: без створення на місцевому рівні 
формули «Влада+Бізнес+Громада» неможливо обра-
ти правильний шлях економічного розвитку.

Третій урок: без створення та підтримки владою 
інфраструктури розвитку бізнесу неможливо швид-
ко та ефективно розвинути місцеве підприємництво.

варто також звернути увагу на такі важливі 
умови:
 • влада повинна бути зацікавлена в економічному 

розвитку регіону та брати в цьому процесі ак-
тивну участь, у тому числі й фінансову;

 • необхідно прийняти місцеві цільові програми, 
які чітко визначають заходи щодо економічного 
розвитку;

 • необхідно створити структуру, яка на постійній 
основі та за підтримки міської влади сприятиме 
підприємництву;

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Конституція України
 • Закон України «Про спеціальну економічну 

зону «Славутич». Зараз не працює. Закон регу-
лює спеціальні умови інвестування
 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні» регулює діяльність влади та ви-
значає її повноваження
 • Закон України «Про державну підтримку 

малого підприємництва», який визначає пра-
вові засади державної підтримки суб’єктів 

малого підприємництва незалежно від фор-
ми власності щодо створення умов для роз-
ширення впровадження ринкових реформ в 
Україні
 • Закон України «Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в 
Україні», який визначає напрями вдосконален-
ня нормативно-правової бази у сфері підпри-
ємницької діяльності, формує єдину державну 
регуляторну політику у сфері підприємницької 
діяльності, активізує фінансово-кредитну та ін-
вестиційну підтримку малого підприємництва, 
сприяє створенню інфраструктури розвитку 
малого підприємництва.
 • Місцеві програми.
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 • необхідно прийняти місцеві нормативно-правові 
акти, які стимулюють розвиток підприємництва.
помилки, яких треба уникати:

 • бездіяльність міської влади та небажання фінан-
сувати заходи з економічного розвитку регіону;

 • відсутність визначеної структури, відповідаль-
ної за економічний розвиток;

 • ігнорування владою співпраці з бізнесом і гро-
мадою, невраховування їхніх потреб;

 • відмова від застосування стимулювальних міс-
цевих механізмів підтримки підприємництва;

 • неінформування громади щодо економічних 
досягнень і невстановлення зв’язку між еконо-
мічним розвитком і підвищенням комфортності 
проживання громадян.

способи вирішення проблем, які виникали в 
славутичі в процесі впровадження практики:
1. Пошук додаткових коштів (міжнародних доно-

рів, вітчизняних інвесторів) на підтримку й роз-
виток підприємництва.

2. Впровадження додаткових місцевих механізмів 
стимулювання розвитку підприємництва (піль-
гова оренда, часткова компенсація експлуата-
ційних витрат, повний комплекс послуг щодо 
консалтингового супроводження діяльності ма-
лого та середнього бізнесу, надання безплатних 
консалтингових послуг підприємцям, надання в 
оренду оргтехніки на пільгових умовах тощо).

3. Проведення активного навчання фахівців струк-
тур підтримки підприємництва та постійне під-
вищення їхньої кваліфікації.

4. Пропагування іміджу підприємця.

дії міської влади славутича демонструють 
такі приклади:
1. Коли державної підтримки практично не було, 

міська влада взяла на себе всю відповідальність 
за створення та впровадження практики та її фі-
нансування.

2. У відповідь на неготовність персоналу атомної 
станції до зайняття підприємництвом у місті ро-
ками пропагували тезу, що підприємництво – це 
дієвий вихід з кризи та особистий розвиток.

3. Коли в країні запровадили мораторій на діяль-
ність спеціальних економічних зон, міська влада 
впровадила додаткові механізми стимулювання 
місцевого підприємництва.

надалі у славутичі планують створити:
 • інноваційний технопарк на території міста у 

славутицький міський 
голова володимир 
удовиченко, член 
конгресу місцевих і 
регіональних влад ради 
Європи, президент 
всеукраїнського 
громадського об’єднання 
«клуб мерів», доктор 
економічних наук, 
професор:

«Славутич – місто унікальної атмосфери, де 
живуть працьовиті й освічені люди, викликає у своїх 
мешканців особливе почуття патріотизму. У зв’язку з 
рішенням уряду України про дострокове виведення з 
експлуатації 15 грудня 2000 року Чорнобильської АЕС 
місто опинилося перед катастрофічною дилемою – бути 
йому чи не бути після закриття ЧАЕС.

Сьогодні Славутич будує нову економічну основу 
свого соціального розвитку. Ця велика єдина родина 
представлена 49 національностями. Чорнобильська 
біда не заполонила душі славутичан, а навпаки, 
зміцнила і згуртувала їх у єдину сім’ю, де дбають і 
думають про майбутнє нових поколінь. Місто славиться 
не тільки тим, що в ньому живуть енергетики – 
працівники Чорнобильської АЕС, а й тим, що тут 
відбувається постійний процес відродження духовних 
глибин, утвердження славних традицій не лише 
Славутича, а й усього українського народу.

Славутич стає містом міжнародних зв’язків. 
Цьому активно сприяє відкритий Міжнародний центр 
розвитку бізнесу «Славутич – ХХІ століття», Центр 
розвитку громади. Нині в місті реалізують інвестиційні 
проекти спеціальної економічної зони «Славутич». 
Багато зроблено у сфері комунальної реформи. 
Відпрацьовано унікальну модель єдиного замовника 
– житлово-комунального та єдиного розрахункового 
центру. Рівень соціальних послуг у Славутичі відповідає 
найсучаснішим вимогам.

Славутицька практика щодо створення 
організаційно-економічного механізму підтримки 
місцевого підприємництва є одним з найважливіших 
інструментів участі людей в економічному житті нашого 
міста, розподілі праці, одним із засобів існування 
та стимулів самовдосконалення. Мале та середнє 
підприємництво – найдемократичніший інститут, що 
забезпечує і суттєву частину доходів бюджетів різних 
рівнів, і переважну частину робочих місць. Саме тому 
міська влада Славутича проводить активну роботу 
щодо створення сприятливих умов для розвитку малого 
та середнього підприємництва і тим самим забезпечує 
подальший соціально-економічний розвиток міста. 
Використовуючи освіту, науку, виробництво, місто 
реалізовує стратегічний план свого розвитку.

Історію міста славутичани творять своєю працею, 
своїм натхненням».

слОвО МісЬКОГО ГОлОвИ
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сфері енергетики, інформаційних технологій та 
енергозбереження;

 • територію пріоритетного розвитку для інвесто-
рів міста.

де дізнатися дОкладніше прО дОсвід 
славутича?

Міська влада Славутича охоче ділиться своїм 
досвідом вирішення питань соціально-економічно-
го розвитку (презентація результатів на семінарах, 
конференціях, круглих столах), щоб його активно ви-
користовували інші міста України. Інформацію про 
досягнення поширюють у вигляді презентаційних і 
методичних матеріалів, а також через практичну де-
монстрацію напрацювань проекту.

Цей досвід може бути додатково поширений, 
якщо зацікавлені міста чи організації проводити-
муть у Славутичі спеціальні стажування для пред-
ставників органів місцевого самоврядування. Окрім 
того, важливим є розповсюдження напрацьованого 
методичного матеріалу, підготовка збірок кращих 
практик вирішення проблем соціально-економічно-
го розвитку та надання консультацій і рекомендацій.

славутич. дОвідка
Місто обласного значення
Населення: 24 726 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: до 2000 року – монофункціональне 
місто, після 2000 року ситуація змінилася й місто 
перетворилося на багатофункціональне
Бюджет 2011 року – 127, 4 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Cлавутицька міська рада
Адреса: Центральна площа, 7
м. Славутич, Київська обл., 07100
Тел.: (04579) 2-75-55, тел./факс 2-68-68
E-mail: lar@bda.org.ua
Веб-сторінка: www.e-slavutich.gov.ua
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Петриківський район – аграрний, і з впровад-
женням в агроформуваннях сучасної техніки 
проблема безробіття стала доволі гострою. 

Ситуацію суттєво погіршило банкрутство фабрики 
«Петриківський розпис», де працювало більше 200 
майстрів. Широко відомі вироби з петриківським 

розписом майстрині почали виробляти вдома, але 
системи збуту не було. Відтак заробітки були нерегу-
лярними. Перед місцевою владою одночасно поста-
ло два великих завдання: створити умови для залу-
чення інвестицій у розвиток території та зменшити 
рівень безробіття.

Розпис 
по-петРиківськи: 
кРасиве Рішення для 
гостРої пРоблеми

У ПетриківськомУ районі гостро Постала Проблема безробіття. місцева влада 
вирішила її дУже вишУкано, як і належить майстрам хУдожнього розПисУ. створені 
Умови для розвиткУ малого бізнесУ змінили ставлення людей з аПатії на зацікавле-
ність, а рівень безробіття знизився втричі. теПер цей досвід вартУє того, щоб його ви-
користали інші

Привернення широкої 
уваги до унікального 

петриківського розпису 
допомогло залучити 

гроші. 
Для налагодження 

збуту такі акції варто 
проводити регулярно
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головний резУльтат – 
зміна ставлення людей

Петриківська районна рада з січня 2008 року до 
травня 2012 року реалізовувала проект зі створен-
ня в районі умов для розвитку малого бізнесу через 
розбудову інфраструктури у сфері туризму, зеленого 
туризму та народних ремесел. Найперший резуль-
тат – зниження рівня безробіття з 6,3% 2008 року до 
1,9% 2011 року. Не менш важливо, що одночасно із 
цим вдалося впровадити зміни у характері співпраці 
малого бізнесу, громадян і влади.

Так, започатковано щорічне проведення облас-
ного фестивалю-ярмарку «Петриківський дивоцвіт», 
який за обсягами не поступається знаному в Україні 
Сорочинському ярмарку, – тут реалізовують продук-
цію близько 200 продавців, а відвідувачів буває до 5 
тисяч.

У районі працюють 20 зелених садиб, серед 
яких етнохутір «Козацька січ», козацький хутір «Га-
лушківка», маєток «Козацька скарбниця», Козацька 
Січ ім. Петра Калнишевського. Крім того, розвива-
ється хуторець «Бджілка», де працює вже 12 людей, 
а з травня 2013 року будуть надаватися послуги 
лікування та прийняття косметичних процедур на 
основі продукції бджолярства (мед, прополіс, віск). 
Хуторець працює за програмою зеленого туризму і 
проводить екскурсійну роботу.

Відновлено роботу районного «Музею етногра-
фії, побуту та народно-прикладного мистецтва» (не-
прибуткове комунальне підприємство), який при-
ймає близько 4 тисяч відвідувачів на рік.

технологія УсПіхУ крок за кроком
Першим кроком було визначення пріоритетів. 

Оскільки район є сільськогосподарським і славить-
ся неповторним петриківським розписом, районна 
рада визначила пріоритетними напрямами розви-
ток зеленого туризму та народних ремесел і запла-
нувала залучити громаду до цього бізнесу.

Наступним кроком стала участь Петриківської 
районної ради в обласному конкурсі проектів і 
програм розвитку місцевого самоврядування 2008 
року. Проект «Інноваційні технології становлення 
та розвитку історико-культурного та туристично-
го парку «Петриківський край» став переможцем, 
і районна рада отримала ґрант у сумі 150 тис. грн. 
Загальний бюджет проекту становив 250 тис. грн. 
Проект реалізовано 2009 року. У його рамках, се-
ред іншого, відновлено будівлю музею. Так, його 
газифіковано, реконструйовано системи опалення 
та освітлення, встановлено пожежну та охоронну 
сигналізацію, відремонтовано виставкову залу та 
коридор.

2010 року районна рада вдруге подала проект 
на обласний конкурс і знову перемогла. Тепер було 
замінено покрівлю будівлі музею, відремонтовано 
фасад і кімнату музею, зміцнено фундамент, віднов-
лено відмостку по всьому периметру будівлі.

голова Петриківської 
районної ради наталія 
коваленко:

«Для того, щоб 
петриківський розпис, 
єдиний в Україні центр 
декоративного малярства, 
мав свій подальший 
розвиток, повинна знайти 
своє втілення в життя ідея 
створення національного 

історико-культурного та туристичного центру 
«Петриківка». 

Це дасть змогу району, який нині є дотаційним, 
бути самодостатнім і головне – сприятиме тому, щоб 
тисячі людей жили гідно і заможно. Бо існує багато 
прикладів, коли території розвиваються лише за 
рахунок туристичного бізнесу, зеленого туризму. А у 
Петриківці, окрім тих, хто володіє секретами розпису, 
живуть майстри ще близько 40 видів народних 
ремесел.

Я вірю у велике майбутнє Петриківки!»

СЛово 
гоЛови рАЙоННоЇ рАди

НормАтивНо-
ПрАвовЕ рЕгуЛЮвАННЯ 
вПровАдЖЕННЯ ПрАКтиКи

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня», який визначає повноваження, в тому числі 
і районних рад

 • Проект «Інноваційні технології становлення 
та розвитку історико-культурного та туристич-
ного парку «Петриківський край»
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Звісно, ремонт музею був лише частиною стра-
тегічного плану району щодо створення належних 
умов для розвитку туристичного бізнесу. Так, 2011 
року відремонтовано приміщення центру народно-
го мистецтва «Петриківка», для чого використано 
коштів у сумі 101,9 тис. грн. Окрім того, створено та 
успішно працює туристичний маршрут «Чарівними 
стежками Петриківщини», який охоплює чотири 
об’єкти. Розвивається інфраструктура зеленого ту-
ризму.

Усе разом – ремонт музею, ремонт центру на-
родного мистецтва «Петриківка», створення район-
ного комунального підприємства з розвитку на-
родних ремесел – формує єдину систему допомоги 
влади громаді в розвитку власного бізнесу. Адже 
зусилля спрямовано на збільшення статків жителів 
району, що в результаті допомагає знижувати рі-
вень безробіття і збільшувати податкові надходжен-
ня до бюджету.

кілька важливих секретів
Не можна не зазначити ще один важливий 

складник успіху цього прикладу – партнерство.  
У впровадженні практики брали участь громадські 
організації, районна газета «Петриківські вісті», 
обласна газета «Зоря», приватні підприємства та 

Зміна ставлення людей і піднесення підприєм-
ницького духу – це не випадковий бонус реалізації 
проекту. Це логічний результат того, що все налашто-
вано на збільшення статків мешканців.

Ось перелік груп людей, які виграли від реалізації 
проекту:
 • майстри петриківського розпису, майстри із соло-

мо- і лозоплетіння, витинанки, ткацтва (більш як 300 
осіб);
 • працівники, які з реформуванням в агропромисло-

вому комплексі залишилися без роботи (більш як 800 
осіб);
 • приватні підприємства та фізичні особи-підприємці, 

які започаткували власну справу в галузі розвитку ту-
ризму, зеленого туризму та народних ремесел (близь-
ко 150 осіб);
 • фізичні особи-підприємці, які працюють у торго-

вельній галузі та сфері обслуговування (завдяки при-
пливу туристів збільшилася кількість покупців і корис-
тувачів місцевих послуг) (близько 30 осіб);
 • туристи та гості району (близько 50 тис. осіб на рік );
 • туристи і місцеві мешканці, які відвідують район-

ний музей, центр народного мистецтва «Петриківка», 
беруть участь в обласному фестивалі-ярмарку «Петри-
ківський дивоцвіт», відпочивають у зелених садибах і 
козацьких хуторах (близько 10 тис. осіб на рік).

Хто отримує вигоду?

Обласний 
фестиваль-ярмарок 

«Петриківський 
дивоцвіт» почав 

проводитись 
нещодавно, а вже 
не поступається 

обсягами відомому 
«Сорочинському 

ярмарку»
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фізичні особи-підприємці, сільські та селищні тери-
торіальні громади, відділ культури та туризму ра-
йонної держадміністрації. І в кожного учасника була 
власна роль і власна місія. Так, громадські органі-
зації проводили роз’яснювальну роботу і залучали 
громаду до розвитку бізнесу. Приватні підприємства 
та фізичні особи-підприємці надавали спонсорську 
допомогу в реалізації проектів, спрямованих на роз-
виток зеленого туризму та народних ремесел. Тери-
торіальні громади реалізовували свої проекти. ЗМІ 
висвітлювали хід реалізації проекту, його будні та 
досягнення.

Діяльність проекту координувала голова Пе-
триківської районної ради Наталія Коваленко.

Були й складнощі, про які не можна не згада-
ти. Великою перешкодою до впровадження прак-
тики стала закрита цінова політика підприємств і 
небажання деяких майстрів-надомників працю-
вати прозоро. Щоб запропонувати ефективне рі-
шення, вигідне для всіх, було створено районне 
комунальне підприємство «Центр народних ре-
месел», де всі майстри можуть легалізувати свій 
бізнес.

Отже, підсумовуючи, варто виділити такі 
складники успіху:
 • правильний вибір пріоритетів, використання 
унікальної переваги території району;

 • спрямованість змін на збільшення статків жителів;
 • обов’язковість партнерств і командної роботи у 
проекті;

 • ефективна робота з поширення інформації;
 • активна позиція керівництва районної ради, ра-
йонної держадміністрації та участь у конкурсах.

Петриківський район. довідка

Статус: адміністративний район
Населення: 25 546 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: сільськогосподарський регіон
Бюджет 2011 року – 72,1 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Наталія Коваленко, 
голова Петриківської районної ради
Адреса: вул. Леніна, 69, смт Петриківка,
Петриківський район, Дніпропетровська область, 51800
Тел.: (05634) 2-27-57
Факс: (05634) 2-27-58
Електронна пошта: petrrada@dp.gov.ua
Веб-сторінка: www.petrikiv-rn.dp.gov.ua

Місцевий бюджет – 140 тис. грн
Внесок місцевої громади – 23 тис. грн – громада, 
175,9 – спонсорські кошти
Співфінансування – 300 тис. грн

Інші види участі: благоустрій територій, проведення 
науково-практичних конференцій, соціологічного 
опитування мешканців району «Громадська думка 
щодо реального стану та перспектив розвитку туризму, 
зеленого туризму, осередків народних промислів», 
публічні звіти про виконання практик у засобах масової 
інформації.

дЖЕрЕЛА ФІНАНСувАННЯ

Розвиток зеленого туризму та започаткування туристичного 
маршруту «Чарівними стежками Петриківщини» – частина 

комплексу заходів, які допомагають знижувати рівень 
безробіття та збільшувати податкові надходження
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Міська влада взяла курс на залучення інвес-
тицій у розвиток міста ще 1996 року. Саме 
тоді у Славутичі почався процес Страте-

гічного планування розвитку міста. Після закриття 
2001 року єдиного містоутворювального підприєм-
ства – Чорнобильської атомної електростанції – рі-

вень державного фінансування соціальних заходів 
і проектів, необхідних для збереження та розвитку 
інфраструктури Славутича, став недостатнім навіть 
для мінімальних потреб. Відповідно соціальна інф-
раструктура міста – заклади освіти, культури, спор-
тивні та медичні установи, охорона правопорядку 
тощо – поступово втрачала матеріально-технічну 
базу. Наслідками стали зниження рівня комфортнос-
ті життя, відплив населення з міста, нестача профе-
сійних кадрів. Міська влада зрозуміла, що Славутич 
постав перед загрозою занепаду всіх важливих сфер 
життя територіальної громади.

основні результати: чого досягли?
Славутицька міська рада спільно з комунальни-

ми підприємствами, громадськими організаціями та 
ЗМІ з липня 1996 року крок за кроком створювала 
систему залучення інвестицій у соціально-економіч-
ний розвиток. Результатом цієї роботи стало вирі-
шення низки питань:
 • реформовано житлово-комунальне господар-

ство, і тепер інші міста України переймають цей 
досвід;

 • розвинено підприємницьку діяльність – 40% міс-
цевого бюджету вже формується з надходжень 
від місцевого бізнесу;

 • створено сучасне інформаційне середовище, і 
славутичани мають можливість у будь-яких сфе-
рах використовувати сучасні інформаційні тех-
нології;

 • впроваджено модель «Енергоефективного мі-
ста», яка постійно розвивається й вдосконалю-
ється;

ДОСВІД СЛАВУТИЧА: 
СИЛА СИСТЕМИ ПРОТИ 
ЗАГРОЗИ ЗАНЕПАДУ

уПродовж 1996–2012 роКів місьКа влада славутича залучила 16,01 млн грн у со-
Ціально-еКономічниЙ розвитоК. сьогодні місто Є чи не Єдиним в уКраЇні, в яКому 
сПільними зусиллями влади та громади створено КомПлеКсну систему залучення 
інвестиЦіЙ

славутич. довідКа

Місто обласного значення
Населення: 24 726 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: до 2000 року – монофункціональне місто, після 
2000 року ситуація змінилася й місто перетворилося на 
багатофункціональне
Бюджет 2011 року – 127, 4 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Cлавутицька міська рада
Адреса: Центральна площа, 7
м. Славутич, Київська обл., 07100
Тел.: (04579) 2-75-55
Тел./факс: (04579) 2-68-68
Е-mail: lar@bda.org.ua
Веб-сторінка: www.e-slavutich.gov.ua
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 • створено систему надання якісних соціальних 
послуг.

Важливі показники:
 • У середньому за рік міська рада залучає близько 

900 тис. грн ґрантових коштів.
 • Загальна сума інвестицій, залучених у соціаль-

но-економічний розвиток міста в період з 1996 
до 2012 року, становить 16,01 млн грн.

 • Упродовж 1996–2012 років на території 
Славутича успішно реалізовано 40 проектів со-
ціально-економічного розвитку міста, у рамках 
яких започатковано більш як десять нових на-
прямів розвитку громади: підтримка бізнесу, 
підвищення кваліфікації працівників, створення 
дозвільної системи, впорядкування земельних 
відносин, розвиток соціального підприємни-
цтва, впровадження сучасних інформаційних 
технологій, енергозбереження, реформування 
житлово-комунального господарства, впрова-
дження системи управління якістю соціальних 
послуг, активізовано діяльність громадських ор-
ганізацій тощо.

Звісно, результати не вимірюються тільки су-
марним розміром залучених ґрантів, адже гроші є 
лише інструментом досягнення мети. Тому не менш 
важливо, що за цей час:
 • представники влади та громади навчилися залу-

чати додаткові джерела фінансування;

 • створено спеціальні міські структури із залучен-
ня інвестиційних коштів;

 • налагоджено співпрацю між владою та громад-
ськістю міста;

 • сформовано позитивний імідж Славутича.

Ключові КроКи: 
яКим чином досягнено результату?

1. 1997 року розроблено Стратегічний план 
розвитку Славутича до 2020 року.

2. 1997 року створено Громадську раду з роз-
витку міста, яка об’єднала ініціативних жителів міста.

 • внесок місцевого бюджету – 1,37 млн грн
 • внесок місцевої громади – 41 тис. грн
 • співфінансування (міжнародні донори) – 500 тис. грн

Кількість користувачів, які отримують ті чи інші виго-
ди, – все населення міста – 24 700 осіб.
Кожний мешканець Славутича має змогу користу-
ватися результатами залучення ґрантових коштів, а 
саме:
 • отримати якісні комунальні послуги
 • отримати економію коштів від впровадження 

енергоощадних технологій
 • скористатися впровадженими інформаційними 

технологіями
 • отримати безплатну правову допомогу

Джерела фінансування

Закриття єдиного 
містоутворюючого 

підприємства 
поставило Славутич 

перед загрозою 
занепаду. І стало 

потужним поштовхом 
для інновацій та 

розвитку
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3. 1997–1999 року створено загальноміські 
структури, які займаються залученням інвестицій 
(Комунальне підприємство «Агентство з розвитку 
бізнесу» та його відокремлений підрозділ «Бізнес-ін-
кубатор»).

4. 1998–2000 року проведено навчання пра-
цівників і створено потужну матеріальну базу для 
діяльності цих організацій.

5. У період 2000–2012 років проведено актив-
ну діяльність щодо залучення інвестицій для реалі-
зації основних напрямів розвитку міста відповідно 
до Стратегічного плану.

6. Щорічно здійснюється соціологічне опиту-

вання щодо потреб територіальної громади та моні-
торинг виконання основних програм соціально-еко-
номічного розвитку міста.

Це дає змогу:
 • визначити конкретні нагальні потреби громади, 

запланувати на міському рівні реалізацію проек-
тів, спрямованих на їх задоволення, почати по-
шук цільового фінансування на втілення в життя 
цих проектів;

 • скорегувати міську політику соціально-еконо-
мічного розвитку для ефективнішого задово-
лення потреб громади.
7. Постійно проводяться кампанії з фанрей-

Упродовж 2004–2005 років Рей-
тингова агенція аналітичного центру 
«Інститут Реформ» здійснювала по-
рівняльний аналіз соціально-еконо-
мічного розвитку України на рівні міст 
обласного значення. Дослідження 
охопило 176 міст, а також Київ і Севас-
тополь. За результатами дослідження 
місто Славутич, населення якого не 
перевищує 25 тис. осіб, випереджало 
міста-мільйонники.

2012 року журнал «Фокус» на-
звав ТОП-20 найкомфортніших для 
проживання міст України, де малень-
ке місто Славутич посіло 14 місце в 
Україні та перше – серед міст Київ-
ської області.

У Славутичі успішно реалізова-
но міжнародні ґрантові проекти таких 
донорів: USAID (проекти BIZPRO та 
«Гідна Україна»), Фонд «Charity Know 
How», UCAN, DTI Велика Британія, 
Фонд «Відродження», Фонд Східна 
Європа, спрямовані на створення та 
підтримку інфраструктури із залучен-
ням інвестицій, боротьбу з корупцією, 
реформування житлово-комунально-
го господарства, впровадження енер-
гоощадних та інформаційних тех-
нологій, впорядкування земельних 
відносин, вдосконалення дозвільної 
системи тощо.

1. Створено сучасну службу зайня-
тості.
2. Створено Бізнес-інкубатор, який 
визнано кращим в Україні.
3. Створено центр підтримки під-
приємництва.

4. Створено міську інформаційну 
мережу на основі бездротових тех-
нологій і розроблено довгострокову 
програму «Електронне місто».
5. Надано консалтингову підтримку 
підприємцям міста, у результаті якої 
створено більш як 500 нових робочих 
місць.
6. Створено два соціальних підпри-
ємства у сфері інформаційних техно-
логій і спорту.
7. Створено прозорі та спрощені 
процедури під час отримання дозво-
лів на будівництво та землевідведен-
ня.
8. Створено електронний дозвіль-
ний Дата-центр.
9. Створено мотиваційну модель 
впровадження енергоощадних тех-
нологій у бюджетній сфері. Розро-
блена та впроваджується програма 
«Енергоефективне місто».
10. Створено веб-портал для робо-
ти депутатів з громадою «Влада+Гро-
мада».
11. Створено механізм формування 
конкурентного середовища у сфері 
приватних комунальних послуг.
12. Створено службу єдиного за-
мовника комунальних послуг з функ-
цією єдиного розрахункового центру.
13. Впроваджено систему якості у 
сфері соціальних послуг.
14. Створено навчально-тренуваль-
ний центр з питань реформування 
комунальної сфери.
15. Створено Геоінформаційну си-
стему моніторингу та аналізу інфор-
мації щодо забезпечення органами 

місцевого самоврядування прав і по-
треб громадян.
16. Створено систему електронних 
платежів за комунальні послуги.

Крім цього, щороку Славутич 
залучає на розвиток міста державні 
кошти, перемагаючи у Всеукраїн-
ському конкурсі проектів і програм 
розвитку місцевого самоврядуван-
ня. Так реалізовано проекти – ство-
рення служби єдиного замовника у 
сфері житлово-комунальних послуг, 
впровадження системи якості, впро-
вадження енергоощадних техноло-
гій, створення електронної системи 
оплати за комунальні послуги та ін.  
У результаті впровадження попе-
редніх проектів славутичани вже от-
римали низку сучасних можливостей, 
якими користуються із задоволенням:
 • За допомогою інформаційних тех-

нологій спрощено оплату за кому-
нальні послуги через єдиний центр. 
Економія часу становить 70%.
 • Підвищилась якість комунальних і 

соціальних послуг, сертифікованих за 
системою ISO 9001, на 30%.
 • За рахунок впровадження енерго-

ощаднихих технологій зекономлено 
20% коштів.
 • Спрощено систему отримання до-

кументів дозвільного характеру. Еко-
номія часу становить 50%.
 • Використання на пільговій осно-

ві сучасних бездротових технологій. 
Економія становить 20%.

ОснОвні ДОсягнення ґрантОвих прОектів:
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107 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

зингу та пропагування привабливості Славутича для 
вкладання інвестицій. Така діяльність охоплює:
 • активну роботу з міжнародними донорами та 

фондами;
 • просування іміджу та політики Славутича через 

телебачення, пресу та спеціальні друковані ви-
дання, а також на міжнародних семінарах і кон-
ференціях;

 • проведення зустрічей для презентації обґрунту-
вання необхідності реалізації проектів соціаль-
но-економічного розвитку саме в Славутичі;

 • активну участь у реалізації та фінансовій під-
тримці міською владою всіх проектів, які впро-
ваджуються за ґрантові кошти.

8. Постійно докладаються зусилля до нала-
годження тісної співпраці між владою та громад-
ськістю міста у сфері залучення інвестицій. Ґрантові 
проекти реалізовують у Славутичі тільки спільно, а 
високу якість результатів забезпечує:
 • залучення фахівців залежно від їхньої спеціалі-

зації з різних громадських організацій для вико-
нання завдань проектів;

 • спільна підготовка ґрантових проектів кілько-
ма громадськими організаціями та подальша їх 
спільна реалізація.

Систему звітування щодо використання інвести-
ційних і грантових коштів побудовано таким чином:

107ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 

нОрМативнО-
правОве регулЮвання 
впрОваДження практики

 • Конституція України гарантує права та сво-
боди громадянина та регулює діяльність місце-
вого самоврядування, яке може активно діяти 
та позитивно впливати на розвиток регіону

 • Закон України «Про спеціальну економічну 
зону «Славутич». Зараз не працює. Закон регу-
лює спеціальні умови інвестування

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» регулює діяльність влади та ви-
значає її повноваження

 • Закон України «Про режим іноземного ін-
вестування». Зараз не працює. Закон регулює 
спеціальні умови для іноземного інвестування

 • Стратегічний план розвитку міста Славутич 
до 2020 року

 • Інші нормативно-правові акти

З 1996 до 2012 
у Славутичі 

успішно започатковано 
біля 10 нових 

напрямів розвитку
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 • звітування на громадській раді з розвитку міста, 
яка відбувається кожного понеділка під керів-
ництвом міського голови й за участю представ-
ників влади та громади;

 • звітування на засіданнях міської ради щоквар-
тально;

 • розміщення інформації про результати проекту 
в місцевій газеті та на місцевих веб-сайтах.

Розподіл функцій між учасниками діяльності із 
залучення інвестицій і реалізації грантових проектів:
 • Комунальне підприємство «Агентство з роз-

витку бізнесу в м. Славутичі» та його підрозділ 
«Департамент регіонального розвитку» про-
фесійно на постійній основі займаються прове-
денням фандрейзингових кампаній із залучення 
інвестицій і розробкою грантових проектів соці-
ально-економічного розвитку міста (спрямовані 
на підтримку бізнесу, впровадження інформа-
ційних технологій, правову підтримку, енерго-
збереження, комунальні послуги, якість тощо).

 • Діяльність відокремленого підрозділу «Бізнес-
інкубатор» КП «Агентство з розвитку бізнесу» 

спрямовано на залучення інвестицій тільки у 
сферу підтримки й розвитку початкового біз-
несу (навчання, консалтингове супроводження, 
матеріальне забезпечення тощо).

 • Громадська організація «Громадська рада з роз-
витку міста Славутича» займається стратегічни-
ми питаннями у визначенні основних напрямів 
залучення додаткових фінансових ресурсів, про-
суванням цих напрямів на вітчизняному та між-
народному рівнях, а потім відповідає за розпов-
сюдження інформації про досягнення Славутича 
в інших містах і регіонах України.

 • Громадська організація «Лабораторія малого біз-
несу» займається проектами, спрямованими на 
соціально-економічний розвиток Славутича та 
розвиток його інфраструктури.

 • Громадська організація «Центр розвитку гро-
мади» є безпосереднім виконавцем проектів, 
пов’язаних з дослідженнями та практичною со-
ціальною допомогою жителям міста.

 • Місцеві громадські організації беруть активну 
участь у реалізації проектів як партнери. Вони 
виконують певну частину робіт залежно від спе-

сХема взаЄмодіЇ ПартнерсьКиХ організаЦіЙ у славутичі

Інформаційно-
технічний 

центр

Кризовий 
центр Соціально-
психологічного 

центру

Молодіжний
парламент

Радіологічна
лабораторія

Позабанківські
структури

Центр
вищої
освіти

Спеціальна
економічна зона

«Славутич»

Асоціації
підприємців

Лабораторія
малого
бізнесу

Агентство
з розвитку

бізнесу

Центр
підтримки

підприємництва
Київської області

Фонд
підтримки

підприємництва

Громадська рада
з розвитку

міста

Адаптаційний 
центр Центру 

зайнятості

Міжнародний 
Чорнобильський 

центр

Бізнес-
інкубатор

Партнерські організації
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ціалізації (наприклад, якщо за проектом необ-
хідно провести соціологічне дослідження, залу-
чають ГО «Центр розвитку громади», яка спеціа-
лізується на цьому напрямі).

 • Управління інформації та електронного вряду-
вання виконавчого комітету Славутицької місь-
кої ради забезпечує постійне інформаційне су-
проводження реалізації проектів, зокрема:

 • підготовку статей і розміщення інформації 
про проекти в місцевій газеті;

 • підготовку репортажів щодо досягнень про-
ектів для місцевого телебачення;

 • розміщення інформації про реалізацію про-
ектів та їхні результати на сайті територіаль-
ної громади;

 • виготовлення спеціальних інформаційних 
матеріалів про досягнення;

 • підготовку прес-релізів про проекти.

Місцеві ЗМІ охоче пишуть про успішні проекти 
та інвестиційну діяльність, оскільки це є інформатив-
ним і позитивним для громади.

ноу-Хау та безЦінниЙ досвід: 
що варто занотувати?

У місті не вистачало кваліфікованих кадрів для 
проведення кампаній із залучення грошей (фан-
дрейзингу). За допомогою міської влади було про-
ведено спеціальне навчання фахівців комунально-
го підприємства, а вони своєю чергою підготували 
фандрейзерів у громадських організаціях міста. Крім 
того, було складно залучати інвестиції в соціально- 
економічний розвиток міста, тому що Славутич 
отримував міжнародну технічну допомогу на вирі-
шення проблем, пов’язаних із закриттям ЧАЕС. Саме 
тому і було розроблено Стратегічний план розвитку 
міста до 2020 року, в якому чітко визначено пріори-
тети соціально-економічного розвитку, а також опи-
сано конкретні проекти, які можуть бути реалізовані 
за ґрантові кошти.

Найважливіше, на що варто звернути увагу:
 • Тісна співпраця з владою в реалізації проектів 

гарантує досягнення високих результатів.
 • Влада повинна брати фінансову участь у проек-

тах розвитку, і тільки в цьому разі можна отрима-
ти гарантоване фінансування від міжнародних і 
вітчизняних донорів.

 • Необхідно створити або визначити структуру, 
яка на постійній основі займатиметься залучен-
ням інвестицій.

 • Потрібно налагодити партнерські стосунки з інши-
ми громадськими організаціями для ефективного 
використання їхніх ресурсів під час реалізації про-
ектів – тільки спільно та у тісній спів праці можна 
досягти максимально ефективного результату.

Помилки, яких треба уникати під час залучення 
інвестицій і реалізації проектів:
 • Незнання потреб громади та пріоритетів роз-

витку, визначених владою.
 • Ігнорування співпраці з владою та іншими гро-

мадськими організаціями.
 • Недостатнє інформування влади та громади про 

перебіг і результати реалізації проектів соціаль-
но-економічного розвитку.

 • Непрофесійний підхід до розробки ґрантових 
проектів.

 • Ігнорування пріоритетів і вимог донорських ор-
ганізацій.

Стратегічний план розвитку Славутича на період 
до 2020 року має низку ключових показників. Їхня роль 
– сфокусувати увагу всіх, хто займається залученням 
інвестицій і виконанням ґрантових проектів, саме на 
пріоритетних для міста цілях:
1. Досягнення ефективності формули «Влада+Бізнес+ 
Громада=Добробут громадян».
2. Створення ефективної системи залучення інвестицій.
3. Створення дієвого механізму підтримки малого та 
середнього бізнесу.
4. Створення більш як 1000 нових робочих місць на 
території міста в спеціальній економічній зоні.
5. Залучення більш як 40 млн грн інвестиційних ре-
сурсів у соціально-економічний розвиток міста.
6. Створення конкурентного середовища у сфері ко-
мунальних послуг.
7. Створення розвиненої соціальної інфраструктури 
для громади (культура, освіта, спорт, інформаційні тех-
нології тощо).

основні завдання Стратегічного плану:
1. Розвиток місцевої демократії.
2. Реформування житлово-комунального господарства.
3. Забезпечення структурних зрушень в економіці 
міста.
4. Розвиток соціальної інфраструктури.
5. Залучення інвестицій і створення нових робочих 
місць.
6. Будівництво житла.
7. Розвиток інфраструктури спеціальної економічної 
зони.

стратегічний план славутича
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Активна позиція міської влади дала змогу ство-
рити у Славутичі ефективний і дієвий механізм 
залучення інвестицій в інфраструктуру міста. 
Ця активна позиція полягає в:
 • постійному моніторингу потреб громади;
 • ініціюванні проектів соціально-економічного 

розвитку;
 • підтримці проектів соціально-економічного роз-

витку і фахівцями міськвиконкому, і бюджетни-
ми коштами;

 • активній участі в реалізації заходів проектів со-
ціально-економічного розвитку (спільні робочі 
групи, семінари, конференції, презентації тощо).

Ще однією перевагою Славутича у сфері залу-
чення інвестицій є програмно-цільовий метод пла-
нування місцевого бюджету, який дає змогу здійсню-
вати співфінансування ґрантових проектів.

Отже, завдяки спільним зусиллям влади та гро-
мади було сформовано позитивний імідж міста-парт-
нера для донорських організацій, які сьогодні вже 
не мають жодних сумнівів щодо успішної реалізації 
проектів у Славутичі в разі надання інвестицій.

де можна ознаЙомитися з досвідом 
славутича?

З докладною та повною інформацією про досвід 
Славутича можна ознайомитися в аналітичному звіті 
«Ресурсний потенціал м. Славутича».

Окрім того, охочі можуть брати участь у навчаль-
них семінарах і стажуванні для представників органів 
місцевого самоврядування за такими темами:
 • Реформування житлово-комунального госпо-

дарства.
 • Створення комплексної системи залучення ін-

вестицій.
 • Впровадження системи якості соціальних послуг 

для громади.
 • Створення організаційно-економічного механіз-

му підтримки та розвитку малого та середнього 
бізнесу.

 • Інформаційні технології для підвищення ком-
фортності проживання територіальної громади.

 • Енергоефективне місто.

Міська влада Славутича поширює свої досяг-
нення та досвід не лише на профільних семінарах, а 
й на конференціях і круглих столах за участі фахів-
ців з різних регіонів України, представників органів 
влади, громадськості та підприємницького секто-
ру  – розповсюджує презентаційні та методичні ма-
теріали, а також демонструє досягнення проектів на 
практиці. І продовжує це робити, адже це найбільш 
ефективний і зручний спосіб поширення передово-
го досвіду вирішення нагальних питань соціально- 
економічного розвитку для інших міст України.

Розвиток Славутича 
повноцінний: 

розвиваються і бізнес, 
і громадське життя. Є 

що святкувати і чим 
пишатися
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Місто Павлоград є столицею Західного Дон-
басу – центру вугільної, машинобудівної та 
хімічної промисловості і, як наслідок, зоною 

екологічної напруженості. Робота багатьох шахт, ве-
ликих промислових підприємств (їх у місті аж 28) та 
автотранспорту спричинили суттєве забруднення 
навколишнього середовища. Так, у Павлограді та 
навколо нього в результаті екологічної кризи вже за-
гинуло 300 га лісу і підтоплено 10 тис. га землі. Почи-
наючи з 1998 року по всій течії Дніпра у воді спосте-
рігається підвищений вміст шкідливих речовин, що 
робить її малопридатною для постачання мешкан-
цям. Навіть більше, наявність у воді наднормового 

обсягу органічних речовин у поєднанні їх із хлором 
у воді центрального водопостачання призводить до 
зростання захворювань серед населення. Особливо 
потерпають діти.

Павлоградська міська рада вирішила приділи-
ти додаткову увагу оздоровленню дітей, передусім 
розробити та впровадити сучасну модель оздоро-
вчого дитячого комплексу. За базовий було обрано 
дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) № 47 «Жура-
вонька», який потребував проведення комплексу 
робіт для того, щоб запрацювати на 100%. Сучасна 
модель оздоровчого комплексу для дітей була осо-
бливо важливою для селища 18 вересня (м. Павло-

Павлоград: 
нові технології 
на службі у громади

В умоВах поганої екології та браку грошей міська Влада Виокремила найВажлиВі-
ші проблеми громади та знайшла інноВаційне рішення на базі ноВих технологій. діти 
отримали сучасний оздороВчий заклад, а бюджет – суттєВу економію. тепер наро-
джуВаність у місті зростає, а аВтори програм розВитку актиВно шукають можлиВості 
для їх реалізації

Збереження тепла всередині будівлі та використання енергії Сонця поряд 
з іншими заходами дали змогу знизити споживання теплової енергії більш як вдвічі
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град), де розташований ДНЗ № 47, адже воно вважа-
ється віддаленим від центру і депресивним. До 1996 
року тут працював басейн, а сам дитсадок перебував 
на балансі Науково-виробничого об’єднання «Пав-
лоградський хімічний завод». Згодом установу пе-
редали з балансу підприємства на утримання місце-
вого бюджету. Однак через відсутність гарячої води 
в місті і недостатнє опалення приміщення дитячого 
садка басейн свою функцію не виконував – заняття 
з плавання тут не проводили впродовж останніх 16 
років.

результати Вигідні і громаді, 
і Владі, і бізнесу

Проект впровадження енергоощадних техноло-
гій у ДНЗ № 47 реалізовували з листопада 2011 року 
до березня 2012 року. Виконано такі заходи:
 • встановлено сонячні колектори та автоматику 

геліосистеми;
 • змонтовано припливно-витяжну вентиляційну 

установку із системою рекуперації;
 • виконано термомодернізація фасаду будівлі ба-

сейну;
 • здійснено капітальний ремонт системи опален-

ня та гідроізоляції чаші басейну.

Ці заходи дали змогу суттєво знизити споживан-
ня енергії – до нормативного показника для 1 куб. м 
будівлі. Економія досягається за рахунок зменшення 
втрат тепла через віконні блоки, завдяки ліквідації 
перевитрат тепла на початку і наприкінці опалю-
вальних сезонів, а також внаслідок зменшення спо-

живання теплової енергії за час відсутності дітей 
(вночі, у вихідні та святкові дні). Відповідно суттєво 
скоротилися постійні щомісячні видатки бюджетної 
організації:
 • економія за рахунок використання енергії 

сонця – 50% (зі спожитих за рік 30 Мвт·год теп-
лової енергії, 15 Мвт·год – енергія сонця);

 • економія за рахунок рекуперації тепла – 45% 
(з 54 Мвт·год річних витрат на вентиляцію в при-
міщенні басейну, за рахунок рекуперації енерго-
витрати тепер становлять на 24 Мвт·год менше);

 • економія за рахунок термомодернізації фа-
саду – 40% (зменшення споживання теплової 
енергії в осінньо-зимовий період і зниження по-
треби в кондиціонуванні повітря влітку).

Реалізація цього проекту мала суттєвий соці-
альний ефект для населення депресивного мікрора-
йону міста, де екологічна ситуація найбільш складна. 
Люди побачили, що влада робить реальні кроки для 
вирішення проблем і покращення здоров’я дітей. 
Послугами оздоровчого комплексу тепер користу-
ються мешканці інших мікрорайонів міста. На сьо-
годні 180 вихованців ДНЗ № 47 «Журавонька» та 98 
дітей з інших мікрорайонів оздоровлюються в цьому 
комплексі.

Покращення соціальної, економічної та еколо-
гічної ситуації сприяє стабільному розвитку міста, 
впевненості людей у майбутньому і дає змогу також 
покращити демографічну ситуацію.

112

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

Керуючись ст. 25, п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 53 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рада в межах своїх повноважень при-
ймає нормативні та інші акти у формі рішень

Згідно з рішенням сесії Павлоградської міської 
ради від 02.08.2011 р. № 216-10/VI «Про затвер-
дження проекту «Впровадження енергоощад-
них технологій з використанням альтернатив-
них джерел енергії в дитячому навчальному 
закладі № 47 м. Павлоград»:

 • Міська рада затвердила проект «Впрова-
дження енергоощадних технологій з викорис-
танням альтернативних джерел енергії в дитя-
чому навчальному закладі № 47 Павлограда
 • Фінансове управління Павлоградської місь-

кої ради передбачило співфінансування про-
екту з міського бюджету на 2011 рік згідно з 
бюджетним проектом на суму 165,0 тис. грн

Відповідальність за виконання цього рішен-
ня покладено на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради 
О. Катічева
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технологія: 
як це було зроблено, крок за кроком

Передусім було визначено пріоритет: розроб-
ка та впровадження в життя сучасної моделі оздо-
ровчого дитячого комплексу і надалі забезпечення 
економії бюджетних коштів на оплату енергоресур-
сів. Саме тому під час відновлення роботи плаваль-
ного басейну у ДНЗ № 47 Павлограда було вирішено 
покласти в основу впровадження енергоощадних 
технологій з використанням альтернативних джерел 
енергії.

Наступним кроком стало рішення сесії Павло-
градської міської ради від 02.08.2011 р. № 216-10/VI 
«Про затвердження проекту «Впровадження енер-
гоощадних технологій з використанням альтерна-
тивних джерел енергії в дитячому навчальному за-
кладі № 47 м. Павлоград».

Окреме завдання – пошук фінансування для ре-
алізації проекту. Ініціатори проекту провели чимало 

переговорів і в результаті рішення було знайдено 
у вигляді співпраці. Проект виконували в рамках 
спільної програми «Чиста енергія: партнерство для 
майбутнього Дніпропетровщини». Цю програму 
реалізують Фонд Східна Європа, Дніпропетровська 
обласна державна адміністрація, Дніпропетровська 
обласна рада за фінансової підтримки Агентства 
США з Міжнародного розвитку (USAID) і ПАО ДТЕК 
«Павлоградвугілля».

Подальшим завданням була організація вико-
нання проекту. Рішенням міськради було призначе-
но відповідальних – координатором проекту став 
заступник міського голови О. Катічев, а відповідаль-
ним за виконання робіт у рамках проекту – началь-
ник відділу освіти О. Осипчук.

У рамках реалізації проекту здійснено такі заходи:
 • виготовлено проектно-кошторисну документа-

цію та виконано експертизу ПКД;
 • на конкурсних засадах визначено постачальни-

ка послуг та обладнання;
 • встановлено сонячні колектори для підігріву 

води в басейні;
 • виконано капітальний ремонт системи вентиля-

ції з упровадженням системи рекуперації тепла;
 • виконано капітальний ремонт системи опален-

ня;
 • виконано роботи з термомодернізації частини 

фасаду будівлі басейну;
 • замінено вікна;
 • проведено інформаційну кампанію;
 • здійснено оцінку ефективності впровадження 

проекту.

Повноцінне функціонування дитячого оздоровчого закладу  
дає змогу виховувати здорове покоління 

та зміцнює довіру до місцевої влади

Загальна вартість проекту становить 690 тис. грн. 
Кошти на умовах співфінансування отримано з таких 
джерел:
 • 375 тис. грн – Фонд Східна Європа (сонячні колек-

тори, система рекуперації)
 • 150 тис. грн – субвенція обласного бюджету (тер-

момодернізація фасаду вентильованою системою 
«Мармарок»)
 • 165 тис. грн – місцевий бюджет

Джерела фінансування
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корисні надбання: Що Варто ВрахуВати 
послідоВникам?

Головні надбання цього проекту:
 • зниження захворюваності, покращення стану 

здоров’я та самопочуття дітей;
 • суттєва економія електроенергії (окрім сказано-

го вище, можна додати,що у травні–вересні піді-
грів води у басейні тепер здійснюється тільки за 
рахунок сонячної енергії);

 • зростання рівня довіри громади до влади та 
збільшення рівня підтримки місцевих ініціатив;

 • успішна реалізація проекту зміцнила стосунки з 
донорами та партнерами.

Поряд з тим у Павлограді зауважують, що є та-
кож низка важливих питань, яким необхідно приді-
лити увагу від самого початку, щоб потім не витрача-
ти дорогоцінний час:
 • необхідно отримати підтвердження економічної 

та соціальної доцільності проекту;
 • важливо постійно здійснювати моніторинг 

ефективності проекту та впроваджувати досвід 
в інших установах комунальної власності через 
залучення додаткових коштів із різних джерел 
фінансування;

 • враховувати «ризик кінця фінансового року»  – 
період часу, на який не можна планувати вико-
нання робіт у зв’язку зі складністю проведен-
ня розрахунків через Державне казначейство 
України.

Проблемою, яка виникла у Павлограді під час 
впровадження практики, стала необхідність тер-
мінового замовлення проектно-кошторисної до-
кументації. Ще однією проблемою була відсутність 
штатних працівників, які б обслуговували басейн і 
проводили заняття з дітьми. Тому до початку експлу-
атації басейну рішенням сесії міської ради його штат-
ний розпис було збільшено на дві одиниці.

окрема уВага ВисВітленню у змі 
та прозорості

У Павлограді велику увагу приділили поширен-
ню інформації про перебіг реалізації цього проекту. 
Це було необхідно передусім тому, що створення 
оздоровчого закладу для дітей є важливим для гро-
мади, а умовою його ефективного використання є 
завантаження на 100%. Отже, поширення інформації 
про відновлення роботи басейну та створення оздо-
ровчого комплексу привернуло увагу батьків усьо-
го міста. Окрім того, місцева влада прагнула макси-

мальної прозорості та публічності в ході виконання 
проекту, адже якість виконання погоджених планів 
і домовленостей найкращим чином формує її репу-
тацію як надійного партнера. Тому перебіг реалізації 
проекту постійно висвітлювали в місцевих засобах 
масової інформації.

У вересні 2012 року для вивчення перших ре-
зультатів проекту ДНЗ № 47 «Журавонька» відвідали 
співробітник економічної місії Посольства США Мал-
гожата Вольф, співробітник USAID Валентина Німен-
ко та представник Дніпропетровської обласної ради 
О. Тішкіна. Такі візити є і необхідними, і корисними, 
адже за умови позитивної оцінки міську раду реко-
мендуватимуть як надійного партнера щодо вико-
нання зобов’язань у рамках реалізації проектів.

Мешканці Павлограда пишаються тим, що зро-
били разом із місцевою владою. За результатами 
опитування вони вважають, що багато зусиль було 
докладено до відновлення роботи басейну для пла-
вання 2012 року. Громада подякувала за підтримку 

павлоградський міський 
голова іван метелиця: 

«Дитячий садок № 47 
відкрито 1988 року як санатор-
но-оздоровчий центр. У садку 
є масажний кабінет, спелеоте-
рапія, діти можуть приймати 
кислородні коктейлі, фізпроце-
дури за допомогою лікувальної 
апаратури. 2010 року на об-
ласному етапі Всеукраїнського 

огляду-конкурсу матеріально-технічної бази зі зміцнення 
здоров’я дітей установа посіла перше місце. Саме в період 
дошкільного віку закладають основи здоров’я дитини, а 
водні процедури для загартування, заняття плаванням з 
раннього віку – це прекрасна профілактика багатьох за-
хворювань.

І не випадково саме в цьому дитячому садку в рамках 
спільного проекту Дніпропетровської обласної ради та 
Фонду Східна Європа «Чиста енергія: партнерство заради 
майбутнього Дніпропетровщини» ми мали змогу впрова-
дити систему підігріву води в басейні за допомогою соняч-
ної енергії та модернізувати систему опалення з викорис-
танням ефективних технологій.

Завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які розу-
міють, що від фізичного стану дитини залежить її загальний 
розвиток, відновлено роботу оздоровчого комплексу ДНЗ 
№ 47.

Зараз можна з упевненістю сказати, що в дитячому 
садку створено всі умови для фізичного розвитку та оздо-
ровлення дітей відповідно до європейських стандартів».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ

111-115_Pavlograd.indd   114 18.03.13   16:02



досВід залучення інВестицій і реалізації ҐрантоВих програм

115 ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

не лише місцевій владі та фонду, а й міському голові 
Іванові Метелиці, міським службам, депутатам, спон-
сорам, батькам. Адже крім реконструкції утеплено 
фасад будівлі, виконано благоустрій території дитя-
чого садка, відремонтовано пральню та кухню, схо-
дові клітини, замінено двері в деяких групах і кабі-
нетах і ще багато іншого.

розВиток: 
плани на майбутнє

Співпраця Павлоградської міської ради з Фон-
дом Східна Європа, Дніпропетровською обласною 
державною адміністрацією, Дніпропетровською 
обласною радою за фінансової підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) та ПАО ДТЕК 
«Павлоградвугілля» дала змогу втілити інноваційний 
підхід до впровадження енергоощадних технологій 
у вирішенні питань суспільного значення в місті. 
Об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу зроби-
ло вагомий внесок у підвищення довіри населення 
до влади, почало формувати позитивне ставлення 
громади до вирішення соціально-економічних про-
блем на партнерських засадах.

І вже можна сказати, що цю практику у Павло-
граді буде продовжено. Так, 16 травня 2012 року в 
Дніпропетровську на засіданні круглого столу в рам-
ках Програми обміну кращими практиками місцево-
го самоврядування проекту Ради Європи «Посилен-
ня інституційної спроможності органів місцевого са-
моврядування в Україні» Павлоградська міська рада 
презентувала кращі практики розвитку міста. На за-
сіданні були присутні представники територіальних 
громад Дніпропетровської області. Отже, співпраця 
розвивається.

паВлоград. доВідка

Місто обласного значення
Населення: 110 470 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основні галузі еко-
номіки – вугледобування, машинобудування

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Аліса Рябова – заступник міського голови – 
керуюча справами виконкому
Адреса:  вул. Леніна, 95,
м. Павлоград, Дніпропетровська обл., 51400
Тел.: (0563) 20-01-20
Тел./факс:  26-01-79 
Е-mail: info@pgvyk.dp.ua
Веб-сторінка: pavlograd-offi  cial.org
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Чернівецька область володіє багатими природ-
но-рекреаційними ресурсами для розвитку ту-
ризму. Буковина, центром якої є Чернівці, – одна 

з найцікавіших територій, надзвичайно багата на істо-
ричні та культурні пам’ятки. Державний реєстр пам’я-
ток архітектури нараховує у Чернівецькій області 
більш як 700 об’єктів охорони, з яких 20 – національ-
ного значення. А резиденцію митрополитів Буковини 
та Далмації (нині тут розташований Чернівецький на-
ціональний університет) 2011 року внесено до списку 
культурного надбання ЮНЕСКО. Особливої цінності 
туристичному ринку регіону надає його яскраво ви-

ражений мультикультурний і поліконфесійний ха-
рактер. Архівні та історичні документи свідчать, що 
перед Першою світовою війною показники розвитку 
колишньої австрійської коронної землі Буковини не 
поступалися таким всесвітньо відомим центрам ту-
ризму в Європі, як Зальцбург чи Каринтія.

Однак на сучасному етапі розвитку суспільства 
наявність тільки рекреаційних ресурсів, багатої 
історико-архітектурної та культурної спадщини 
не гарантують ані інтенсивного розвитку туриз-
му, ані зростання попиту на внутрішньому і міжна-
родному ринках. Адже сьогодні міста досить гостро 
конкурують між собою за туриста, і виграють ті гро-
мади, які створюють витончену атмосферу, пропону-
ють цікаві події та незабутні маршрути, тобто все те, 
що є унікальним, викликає позитивні емоції та вра-
ження, зацікавлює у відвідуванні.

Останніми роками в туристичному бізнесі 
з’явився окремий напрям – «міський туризм», який 
передбачає розробку властивих тільки містам за-
ходів: визначення їхньої унікальності та бренду, 
інформаційне забезпечення та промоцію регіону, 
створення нових туристичних продуктів і місцевих 
атракцій для приваблення гостей і стимулювання 
витрачати гроші саме тут. І такою унікальністю воло-
діють Чернівці, адже велика кількість пам’яток архі-
тектури високої якості та цінності, культурне надбан-
ня та толерантне населення, багата історична доля 
та потенційні ресурси міста й області сприяють від-
родженню туристичної слави буковинського краю. 
Отже, і Чернівцям, і регіону були необхідні додаткові 
заходи, здатні стимулювати розвиток туризму.

ДосвіД Чернівців: 
Через розвиток туризму  
До розвитку регіону

Сьогодні недоСтатньо мати потенційні природні реСурСи та багату культурну Спад-
щину для розвитку міСького туризму. залучити туриСта чи Споживача можна лише 
пропонуючи йому унікальну цінніСть і враження. нові транСкордонні маршрути та 
гарна промокампанія дають змогу чернівцям з року в рік збільшувати і потік туриСтів, 
і надходження до міСького бюджету

 • У рамках проекту «Спільна культурна спадщина» 
до бюджету міста було залучено 238 тис. євро. Дольо-
ва участь міської ради становить 23,8 тис. євро (10% 
співфінансування)
 • У рамках проекту «Подієвий туризм на Буковині» 

міська рада залучила в бюджет міста 149,5 тис. євро 
ґрантових коштів. Дольова участь міської ради стано-
вить 14,9 тис. євро (10% співфінансування)

Кількість користувачів:
 • населення міста Чернівці – 250 тис. осіб
 • туристи регіону: 2011 рік – 450 тис. осіб; 2012 рік 

(очікуваний) – майже 500 тис. осіб
 • З них: іноземних – 2011 р. – 40,5 тис. осіб, 2012 р. 

(очікуваний) – 47 тис. осіб

Кількість туристів розраховано за методикою Всес-
вітньої туристичної організації (ВТО)

Джерела фінансування
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уСпіх транСкордонних маршрутів 
у цифрах

Новий транскордонний туристичний маршрут 
«Буковина: спільна культурна спадщина» став інно-
ваційним продуктом, презентованим представникам 
туристичного бізнесу в транскордонному регіоні. Ре-
зультатом його впровадження стала низка підписа-
них бізнес-контрактів і протоколів про наміри. Упро-
довж 2010 року Чернівецьку область відвідали більш 
як 140 туристичних операторів Сучавського повіту, 
керівником яких був один з активних партнерів про-
екту, директор Інституту туризму п. Іцко з Кимпулунг 
Молдовенеску. Успішними туристичними маршрута-
ми, розробленими в рамках проекту «Спільна куль-
турна спадщина: Україна–Румунія», стали:
1. «Церкви, собори, монастирі Буковини» (7 мо-

настирів Сучавського повіту Румунії – пам’ятки 
ЮНЕСКО». Резиденція митрополитів Буковини та 
Далмації в Чернівцях – з 2011 року перебуває під 
охороною ЮНЕСКО).

2. «Шляхами буковинських народних ремесел» – 
відвідування фестивалів, ярмарків, участь у наці-
ональних святах з можливістю придбання виро-
бів народних майстрів і професійних художників 
декоративно-ужиткового мистецтва.

А «Оглядова екскурсія по місту Чернівці» для 
всіх іноземних і вітчизняних туристів залишається 
невід’ємною умовою та насолодою відвідування бу-
ковинського краю.

Іншим інноваційним продуктом проектів став 
Календар святкових подій на Буковині, в якому 
вперше було зібрано, класифіковано та узагальне-
но інформацію про культурні, спортивні, туристичні 
заходи в транскордонному регіоні Буковини. Цей 
продукт орієнтовано і на розвиток внутрішнього 
та транскордонного туризму, взаємне культурне пі-
знання та збагачення сусідніх народів, і на збільшен-
ня в’їзного туризму завдяки рекламі міських свят і 
фестивалів. Його результатом стало зростання ту-
ристичних потоків і збільшення кількості учасників 
культурологічних заходів та загальноміських святко-
вих подій і фестивалів.

ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
КІЛЬКІСНІ:

 • кількість туристів упродовж 2010–2012 років 
зросла на 18%, з них кількість іноземних турис-
тів – з 35,5 тис. осіб 2010 року до 40,5 тис. осіб 
2011 року;

 • обсяг туристичного збору, своєрідного індика-
тора розвитку туризму, за 2012 рік очікується 
більш як 100 тис. грн проти 71 тис. грн 2011 року, 
тобто приріст становить 41%;

 • кількість підприємців, які беруть участь у за-
гальноміських заходах, збільшилася на третину 
(Петрівський ярмарок, фестивалі «Мистецький 
узвіз» і «Буковинські джерела» добре демонстру-
ють участь румунських партнерів і залучення ту-
ристів):

Майдан Турецької 
криниці раніше не 

було задіяно, а тепер 
«Мистецький узвіз» 

є найулюбленішим 
місцем, де можна 

купити (і продати) 
вироби народних 

майстрів
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 • 2010 рік – 830 учасників;
 • 2012 рік – 1124 учасники;

ЯКІСНІ:
 • урізноманітнення культурного та туристичного 

життя міста;
 • запровадження нових туристичних маршрутів;
 • покращення іміджу території як туристично 

привабливої;
 • обмін позитивними практиками залучення 

громади до підприємницької діяльності через 
участь організації та проведення місцевих свят.

Зрозуміло, що розвиток туризму – це довго-
тривалий процес залучення цільових аудиторій. 
У проектних заходах брали участь етнічні групи Чер-
нівецької області та Сучавського повіту Румунії. 60 
фольклорних колективів, народні майстри (до 80 
майстрів брали участь у майстер-класах з народ-
них ремесел у Чернівцях і Кимпулунг Молдовенеску 
Сучавського повіту Румунії) мали змогу поділитися 
народними надбаннями та художньою спадщиною 
кількох поколінь буковинців. Крім того, музейна 
скарбниця регіону поповнилася колекцією картин 
за результатами міжнародного пленеру в Україні та 
Румунії, в якому брали участь 20 молодих буковин-
ських художників.

Набагато більшою була аудиторія фестиваль-
них заходів – це мешканці Чернівців (245 тис.), Суча-
ви (110 тис. ) та Кимпулунг Молдовенеску (20 тис. ) 
з Румунії. Звісно, не всі брали безпосередню участь 
у концертних програмах, але завдяки телебаченню 
та інтернету практично майже всі мали змогу цими 
днями насолоджуватися святковими заходами.

Щодо вітчизняних і закордонних туристів, які 
відвідали Буковину під час цих свят і фестивалів, то 
їхня кількість коливалася (за даними досліджень 
туристично-інформаційного центру міської ради та 
кафедри маркетингу Чернівецького національного 
університету) в межах 2500 осіб щоденно.

Підприємства туристичної інфраструктури, пе-
редусім ресторанного та готельного господарства, 
отримують додаткових відвідувачів і, відповідно, до-
датковий дохід. Адже, як показує дослідження, кож-
ний турист витрачає в Чернівцях майже 600 грн на 
день, а з них від 30 до 60 грн надходить до бюджету 
міста.

Крім того, Чернівці здобувають імідж міста ці-
кавих подій, де можна не тільки насолодитись уні-
кальною архітектурою та смачною буковинською 
кухнею, а й поринути в атмосферу народних звичаїв 

і старовини, традиційних обрядових свят і сучасних, 
властивих тільки Чернівцям, фестивалів, ярмарків та 
атракцій, до того ж власноруч виготовити горщик, 
вазу чи навчитися вишивці та лозоплетінню.

Яскравим прикладом позитивних для міста ре-
зультатів стало запровадження в Чернівцях на Ту-
рецькій криниці ярмарку «Мистецький узвіз» з про-
дажу виробів народних митців і сувенірної продук-
ції. Якщо раніше цей майдан взагалі не було задіяно, 
то за ці роки він став одним з найулюбленіших для 
містян і дуже бізнес-активною – більш як 100 підпри-
ємців продають тут свої товари, а ще з десяток – ви-
пічку, напої, страви буковинської кухні. Вони отри-
мують прибуток, а чернівчани та їхні гості – насолоду 
та приємні враження. Суттєво збагатила товарні та 
культурні пропозиції участь румунських партнерів 
(художніх колективів, майстрів народної творчості, 
бізнесменів). Тепер жителі Чернівців залюбки при-
дбають унікальну чорну кераміку Георге Магопат з 
с. Марджіня Сучавського повіту, чудові ікони (малю-
нок на склі майстра Філон Лукеу з Кимпулунг Мол-

Секретар чернівецької місь-
кої ради віталій михайлішин: 

«Розташування на кордоні 
трьох країн – України, Румунії, 
Республіки Молдова – надало 
столиці Буковини новий пріо-
ритет розвитку: активну участь 
у програмах міжнародного 
співробітництва з використан-
ням транскордонного склад-
ника. Чернівці активно долуча-

ються до міжнародних програм, реалізують проекти у сфе-
рах житлово-комунального господарства, інфраструктури 
туризму, культури, освіти тощо. Допомагають нам у цьому 
міста-побратими та партнери з Європи – досвідом, обмі-
ном кращими практиками, розумінням спільних проблем і 
необхідності спільно їх вирішувати.

З 2007 року Чернівецька міська рада подала більш як 
50 проектних пропозицій у різних сферах життєдіяльності 
міста, реалізовано 3 проекти транскордонного співро-
бітництва в галузі культури і туризму, що мали широкий 
позитивний резонанс в Україні та сусідніх європейських 
країнах.

Чернівці залишаються осередком інноваційних під-
ходів і ноу-хау у сфері туризму, послуг, інфраструктури, 
культури та мистецтва. Цей курс ми будемо підтримувати і 
надалі, утверджуючи статус наших неповторних Чернівців 
як міста культур, міста інновацій, справжнього європей-
ського міста».

ЧернівЦі: 
Курс на іннОваЦіЇ
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довенеску), дивної краси писанки майстрині Доріни 
Істрате, скляні вази ручної роботи та багато інших то-
варів народних майстрів і професійних художників 
декоративно-ужиткового мистецтва.

Від таких заходів виграє і міський бюджет, адже 
збільшення обсягів бізнесу учасників загальномісь-
ких свят автоматично збільшують відрахування 
у міську скарбницю. До того ж активний продаж 
продукції народних майстрів – це позитивний по-
казник самозайнятості творчих особистостей і ма-
теріальна підтримка пенсіонерів, домогосподарок, 
молоді.

Якщо для реалізації першого транскордонного 
проекту робоча група докладала зусиль до інфор-
мування та залучення колективів, майстрів, підпри-
ємців до участі в заходах, то вже під час  реалізації 
наступного проекту «Подієвий туризм на Буковині» 
кілька десятків підприємців із Сучавського повіту 
приїжджали на фестивалі та на Петрівський ярмарок 
самостійно. І це є найкращим підтвердженням їхньої 
зацікавленості та фінансової вигоди, а також прямо-
го ефекту від транскордонних проектів.

Міська рада як координуючий орган проведен-
ня подібних загальноміських свят та подій і надалі 
через комунікаційні канали інформуватиме населен-
ня прикордонних територій Румунії про дати та фор-
мат заходів. Зі свого боку, Сучава – місто-побратим 
Чернівців, також готова заздалегідь інформувати та 
запрошувати народних майстрів і представників ту-
ристичного бізнесу Чернівецької області.

 ключові Складники уСпіху
Використовуючи потенційні можливості для 

підвищення економічної стабільності міста через 
розвиток транскордонного співробітництва, Черні-
вецька міська рада розробила та з серпня 2008 року 
до вересня 2009 року впровадила ґрантовий проект 
ЄС «Спільна культурна спадщина», реалізований за 
бюджетною лінією ТАСІS СВС 2005 в рамках Програ-
ми сусідства Румунія – Україна. В його рамках було 
розроблено та презентовано спільні туристичні 
маршрути, проведено низку культурологічних 
заходів, що мали на меті максимально привабити 
туристів у місто. Робочі зустрічі між представниками 
туристичного бізнесу Чернівецької області та Сучав-
ського повіту Румунії дали змогу підписати низку ді-
лових контрактів між ними.

Чернівці, знані як місто 
митців і музикантів, 

відродили виступи 
вуличних оркестрів, і 
це одразу привітали 

мешканці і гості міста

119

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

 • Закон України «Про туризм»
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Оскільки умови цього конкурсу не дозволяли 
витрачати кошти на модернізацію та розвиток ту-
ристичної інфраструктури, важливим компонен-
том проектної діяльності стала промокампанія. 
Так, у рамках проекту «Спільна культурна спадщина» 
було вперше презентовано транскордонний турис-
тичний маршрут «Буковина: спільна культурна спад-
щина», який об’єднав туристичні об’єкти Північної 
Буковини (Чернівецька область України) та Півден-
ної Буковини (Сучавський повіт Румунії). Прямим 
ефектом став обмін туристичними групами Румунії 
та України. 2010 року Чернівецьку область відвідали 
більш як 140 туристичних операторів Сучавського 
повіту, які, своєю чергою, організували тури для охо-
чих відвідати Чернівці. Результатом стало збільшен-
ня за 2010–2011 роки на 18% туристичних потоків у 
місто з Румунії.

наступним кроком промокампанії турис-
тичних можливостей регіону стала низка захо-
дів «подієвий туризм на буковині», в межах якої 
впродовж 2011–2012 років анонсувались головні ту-
ристичні атракції, цікаві міські події та свята – все, що 
сприятиме подальшому розвитку галузі, зміцненню 
туристичного бізнесу, економічному та соціальному 
добробуту громади. У рамках цього проекту ство-
рено новий туристичний продукт – Календар подій 
на Буковині, який дає змогу потенційним туристам 
заздалегідь запланувати відвідування краю, зокрема 
з намірами взяти участь у певній святковій події. До 
цільової аудиторії інформацію Календаря доносили 
через різні комунікаційні канали (в т.ч. туристичний 
портал міста), на спільних робочих зустрічах, круг-

лих столах, під час обміну туристичними групами, 
через учасників проекту тощо.

крім промоакцій, проект транскордонного 
співробітництва «розвиток мережі подієвого ту-
ризму на буковині» передбачав проведення низ-
ки культурологічних заходів з обох сторін кордо-
ну (фестивалів, виставок, ярмарків, майстер-класів), 
спрямованих на підвищення іміджу та туристичного 
потенціалу міста й області.

Виступ вуличних оркестрів-учасників фестива-
лю викликав великий позитивний резонанс серед 
містян і гостей, адже Чернівці з давніх-давен були 
знані як місто митців і музикантів. Активна музична 
громадськість не раз зверталася з пропозицією про 
організацію виступів оркестрів, як це було колись 
у Чернівцях і як відбувається нині в європейських 
містах. І вже влітку 2012 року започатковано нову 
традицію щотижневих виступів міських оркестрів у 
вихідні дні в Центральному парку ім. Т. Шевченка та 
парку Жовтневому. Тепер ці місця відпочинку також 
включено до туристичних маршрутів.

У рамках цього  проекту на Петрівському ярмар-
ку (липень 2011 р.) – найбільшій торговиці регіону, в 
якому беруть участь майже 1000 підприємств і під-
приємців –  запроваджено міжнародні майстер-кла-
си з народних ремесел за участю українських і ру-
мунських народних умільців. Традиції буковинсько-
го ремісництва було показано і під час виставки та 
майстер-класів з буковинських народних ремесел у. 
Кимпулунг Молдовенеску.

У  На День міста (жовтень 2011 р.) у рамках цього 
проекту проведено майстер-класи, свято національ-

Промокампанія є 
надзвичайно важливою 

у справі залучення 
туристів
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ної буковинської кухні, Міжнародний фольклорний 
фестиваль «Буковинські зустрічі» за участю фольклор-
них колективів колишніх і нинішніх буковинців з 
Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та України.

Усі ці заходи в комплексі презентували Чернів-
ці як місто сучасних культурних подій і збережених 
народних традицій, від участі в яких отримують на-
солоду і мешканці, і гості та туристи.

Секрети уСпішноСті 
та плани на майбутнЄ

Досвід Чернівців доводить, що проекти транскор-
донного співробітництва сприяють розвитку підпри-
ємництва та підвищують імідж території. Поширення 
практики транскордонної співпраці для покращен-
ня соціально-економічного розвитку регіонів не-
обхідно здійснювати сучасними комунікативними 
засобами з урахуванням особистих контактів, уже 
напрацьованих каналів та успішних практик.

Крім того, для ефективної реалізації транскор-
донних проектів передусім потрібно сформувати 
професійну команду виконавців. І наступною, до-
сить суттєвою умовою успіху є підготовка проектної 
Заявки, всіх її заходів  відповідно до законодавства 
України та вимог Технічного секретаріату конкурсу. 
Адже на стадії реалізації проекту набагато складні-
ше вносити зміни і в бюджет, і в заходи, якщо вони 
не відповідають прийнятим і затвердженим умовам.

Що ж до розвитку та поширення цінного дос-
віду, то зрозуміло, що не всі міста розміщено в при-
кордонних зонах, тобто не для всіх підходять умови 
цього Конкурсу. Проте міста-партнери є в кожного 
міста, отже, можна й треба розвивати стосунки 
та туризм спільно з містами-побратимами. До 
речі, і Чернівці досі не задіяли всі можливості співп-

раці з містами-побратимами, особливо щодо обміну 
досвідом функціонування комунальної сфери, якості 
надання послуг підприємствами туристичної інфра-
структури тощо. Отже, це прекрасна зона можливо-
го розвитку для міста.

Ключові індикатори розвитку туризму Чернівців

№ з/п індикатор одиниця 
виміру

факт. 
2010 р.

факт. 
2011 р.

прогноз 
2012 р.

1 Загальна кількість туристів, які відвідують Чернівці та Буковину, 
з них – іноземних

тис. осіб 
тис. осіб

406,0 
34,4

450,0 
40,5

500,0 
47,0

2 Середня тривалість перебування днів 1,5 1,6 2,0

3 Кількість номерів у готелях тис. од. 1,6 1,8 2,1

4 Середньорічне завантаження номерного фонду % 32 32 35

5 Надходження до місцевого бюджету:

5.1. – від підприємств туристичної індустрії (розрахунково, відповідно до 
наявної практики податкової інспекції – мінімум 3% обороту)

млн. грн. 11,8 13,4 14,9

5.2. – від туристичного збору тис. грн. не було 72,0 110,0

чернівці. довідка

Місто обласного значення – обласний центр
Населення: 255 929 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто
Основна галузь економіки – промисловість і підприємництво
Бюджет 2011 року – 747,7 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Департамент економіки Чернівецької міської ради
Адреса:  вул. О. Кобилянської, 3, 
м. Чернівці, 58000
Тел.: (0372) 57-08-78, 
Тел./факс:  (0372) 52-56-50
Е-mail: invest@rada.cv.ua, economicrada@mail.ru
Веб-сторінка: www.chernivtsy.eu
Туристичний портал міста: 
www.chernivtsy.cv.ua
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Відсутність належної взаємодії між органами 
влади району та міста з основними бюдже-
тоутворювальними підприємствами зумовила 

зменшення надходжень до міського бюджету, ско-
рочення фінансування соціальних закладів, погір-
шення роботи комунальної інфраструктури, заго-
стрення криміногенної ситуації. Все це викликало 
незадоволеність жителів Тростянця. Створивши 
сприятливі умови для роботи та розвитку шоко-
ладної фабрики «Крафт Фудз Україна», новообра-
ній міській владі вдалося вивести місто із занепаду 

та спрямувати зусилля на соціально-економічний 
розвиток громади.

Той, хТо розвиваєТься, 
змінює все навколо себе

2005 року новообраний міський голова Юрій 
Бова почав налагоджувати конструктивні відносини 
з керівництвом підприємства «Крафт Фудз Україна». 
Здійснене у 2007–2008 роках стратегічне плануван-
ня міського розвитку визначило серед пріоритет-
них завдань саме сприяння розвитку шоколадної 
фабрики як основи економіки міста. У червні 2008 
року почато реалізацію практики, коли міська рада 
виділила майже 30 га землі під подальший розвиток 
підприємства. Фабрика почала залучати у свій роз-
виток іноземні інвестиції: 2009 року – 11,3 млн дол. 
США, 2010 року –17 млн дол. США, 2011 року – 44,4 
млн дол. США. Сплата підприємством земельного 
податку зросла з 28,2 тис. грн за 2008 рік до 1 201,7 
тис. грн за 2012 рік. Важливим для міста було ство-
рення нових робочих місць. Так, кількість працю-
ючих безпосередньо на виробництві збільшилася на 
570 осіб, а на підприємствах, які надають супутні по-
слуги, – на 300. Відповідно зросла і сплата фабрикою 
прибуткового податку з доходів працівників: збіль-
шилася з 4,8 млн грн 2008 року до 10,8 млн грн 2012 
року, завдяки чому всі ці роки міський бюджет був 
бездотаційним.

Крім цього, підприємство спрямувало на розви-
ток інфраструктури міста 2,9 млн грн і ще 2,5 млн грн 
витратило на благодійні соціальні проекти.

Зі свого боку, фабрика, отримавши додаткові 
землі, почала розширювати виробництво і впродовж 

ТросТянець: 
розвиТок місТа 
через розвиТок підприємсТва

місТо ТросТянець, відмовившись від збиТкового цукрового заводу на корисТь 
перспекТивної шоколадної фабрики, оТримало бездефіциТний бюджеТ, мінімальне 
безробіТТя, вирішення соціальних пиТань, перспекТиву розвиТку. цю далекоглядну 
сТраТегію варТо взяТи на озброєння

місцевий бюджет. Внесок міста полягав у наданні 
пільг зі сплати за оренду земельної ділянки на загаль-
ну суму 337,5 тис. грн. До реалізації проекту залучали 
також працівників Тростянецької міської ради.

внесок місцевої громади. Громадська організація 
«Голос громади» використовувала власні ресурси – 
і технічні, і фінансові – для створення відеосюжетів 
з метою популяризації діяльності шоколадної фабри-
ки. Місцеві ЗМІ публікували матеріали про переваги 
шоколадної фабрики над цукровим заводом, що 
занепадав. Благодійний фонд «Доброта» задіював 
також власні людські та технічні ресурси в рамках 
реалізації соціальних проектів.

користувачі. Реалізація практики дала змогу пра-
цевлаштувати майже 1,2 тис. містян – і на шоколадній 
фабриці, і на місцевих підприємствах, що надають для 
неї послуги. Результатами практики користуються 
майже все населення міста, громадські організації.

Джерела фінансування
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2009–2011 років збудувала цех з фасування кави та 
цех бісквітного виробництва. Тепер за обсягами ви-
робництва вона є однією з найпотужніших в Європі. 
А місто посіло лідерські позиції в Україні за обсягом 
прямих іноземних інвестицій на одного жителя.

Відповідно до укладеної з міськрадою угоди 
про соціальне партнерство Тростянецька фабрика 
щорічно фінансує та бере участь у реалізації низки 
соціальних проектів, в які вкладає більш як 1 млн 
грн на рік. Так, школи міста вже отримали сучасні 
комп’ютерні класи, лікарня – медичне обладнання, у 
дитячих садках, на майданчиках житлових мікрора-

йонів та у міському парку встановлено якісне ігрове 
та спортивне обладнання, збудовано тенісний корт. 
Підприємство стало постійним спонсором різнома-
нітних культурно-мистецьких заходів і фестивалів, 
що відбуваються в місті. Фабрика також допомогла 
відремонтувати очисні споруди та дорожньо-тран-
спортну інфраструктуру. Дитсадки та школи міста, 
громадські організації постійно отримують благо-
дійну солодку продукцію до святкових заходів.

Отже, найважливішим результатом став інтен-
сивний розвиток міста, впевненість його жителів у 
майбутньому, налагодження роботи комунальної 

Жити в сучасних 
умовах можна не 

лише за кордоном. 
Досвід Тростянця це 

підтверджує

123ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Закони України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про регулювання містобудів-
ної діяльності»

 • Укладено соціальну угоду між міською ра-
дою та підприємством

 • Рішенням Тростянецької міської ради від 
17.06.2008 № 172 ЗАТ «Крафт Фудз Україна» 
передано в оренду земельну ділянку в розмі-

рі 43 га. Розглянувши клопотання шоколадної 
фабрики від 03.12.2009, на час реконструкції 
підприємства та забудови земельної ділянки 
рішенням міської ради № 657 для ЗАТ «Крафт 
Фудз Україна» встановлено пільговий коефіці-
єнт орендної плати 5% нормативно-грошової 
оцінки землі, який діяв до 2012 року. З 2012 
року відповідний коефіцієнт становить 7% 
(максимальний можливий коефіцієнт стано-
вить 12%)
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та соціальної інфраструктури. Працевлаштовано 
усіх, хто хотів знайти роботу, подолано соціальну 
напруженість у громаді. У подальших планах  – про-
довження реалізації низки соціальних проектів з 
підтримки здорового способу життя, фізкультури та 
спорту. Звісно, що й надання необхідної підтримки 
розвитку виробничих потужностей тростянецької 
фабрики. Міська рада також працює над реалізацією 
проекту зі створення кластеру навколо шоколадної 
фабрики.

Технологія співпраці: 
не дикТаТ сильного, а спільна робоТа

Усе почалося з планування міського еконо-
мічного розвитку, ініційованого у 2007–2008 ро-
ках міським головою Юрієм Бовою. Він звернувся 
за допомогою до проекту «Економічний розвиток 
українських міст». Створена при міській раді робо-
ча група з місцевих депутатів, представників бізне-
су та громадськості пріоритетом міського розвитку 
обрала саме розвиток шоколадної фабрики як під-
приємства, від діяльності якого залежить добробут 
усього міста. 

Для розвитку «Крафт Фудз Україна» була необ-
хідна велика територія, яка була зайнята підприєм-
ством, що занепадає, – цукровим заводом. Керівниц-
тво цього заводу прийняло рішення про припинен-
ня діяльності і закриття підприємства. Важливим, 
але доволі складним завданням було переконати 
працівників цього заводу, пенсіонерів та інших 
представників громади, що його закриття і лікві-
дація 200 робочих місць є єдиним виходом для по-
дальшого розвитку міста і необхідною умовою для 
розвитку шоколадної фабрики, на якій невдовзі буде 
можливість працевлаштувати більш як 1 000 праців-
ників. Це вдалося зробити завдяки цілеспрямованій 
роз’яснювальній роботі міської ради, публікаціям у 
пресі, трансляції телесюжетів з демонстрацією пере-
ваг обраного шляху та планів розвитку шоколадної 
фабрики. Завдяки цьому поступово соціальна на-
пруженість зникла. 

Міська влада і сьогодні послідовно реалізує 
сформульоване бачення майбутнього міста як шо-
коладної столиці у своїй політиці та конструктивних 
відносинах з інвестором.

Можна стверджувати, розбудовано вдалу мо-
дель співпраці місцевого виробника, органу місце-
вого самоврядування та громадських організацій, 
яка дала змогу суттєво змінити економічну та соці-
альну ситуацію в місті. Якби цієї співпраці не було, 
Тростянець так і залишався б звичайним провінцій-
ним містечком з низкою проблем, головна з яких – 
масове безробіття. А сьогодні тут менше 2% жителів 
не мають роботи, що набагато менше, аніж у серед-
ньому в Україні.

Щоб створити сприятливі умови для залучен-
ня інвестицій компанії Kraft у розвиток шоколадної 
фабрики «Крафт Фудз Україна», міська влада з січня 

 • Встановлено шість дитячих ігрових комплексів у 
мікрорайонах міста.
 • У міському парку споруджено тенісний корт з полі-

уретановим покриттям виробництва Франції.
 • У п’яти школах відкрито комп’ютерні класи.
 • Для районної лікарні закуплено три автомобілі 

швидкої допомоги, діагностичний автомобіль з пере-
сувним флюорографом, інше лікувальне обладнання.
 • У двох школах реалізовано проект «Здорова дити-

на – здорова країна», організовано класи здорового 
харчування.
 • Закуплено спортивне та інтелектуальне ігрове об-

ладнання у дитячі садки.
 • Відкрито експозицію «Музей шоколаду» в міському 

культурно-розважальному центрі.
 • На різноманітні свята, новорічні ранки дітям без-

платно виділяють подарунки, солодощі.
 • Закуплено музичне обладнання в районний бу-

динок культури, міський культурно-розважальний 
центр, деякі школи, музичні інструменти в музичну 
школу та рояль (Німеччина) для проведення вечорів 
класичної музики за участі провідних міжнародних 
виконавців.
 • Щороку надається спонсорська підтримка фести-

валям мистецтв «Боромля», «Стара фортеця», святку-
ванню Дня міста.

сОЦіалЬні ПрОеКТИ, 
реаліЗОвані у ТрОсТянЦі

Тростянецький міський 
голова юрій бова:

«Для мене особисто було 
важливо змінити усвідомлення 
людей, що вони можуть жити 
у найкращому місті на планеті, 
виховувати саме тут своїх дітей. 
Цей проект відкрив великі 
перспективи поки що малого 
міста… Тростянець впевнено 
йде у майбутнє, що забезпечить 

гідне життя наступним поколінням його жителів».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ
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2009 року до листопада 2011 року реалізувала комп-
лекс заходів.
 • Постійно проводилися зустрічі міського голови 

з керівництвом фабрики для вивчення проблем, 
які заважають розвиватися підприємству.

 • Представник «Крафт Фудз Україна» увійшов до 
складу виконавчого комітету Тростянецької 
міської ради – так легше здійснювати спільне 
ефективне планування, узгоджувати інтереси 
громади міста й розвиток фабрики.

 • Виділено додаткову земельну ділянку площею 30 
га для розвитку фабрики «Крафт Фудз Україна».

 • Максимально прискорено проходження всіх 
необхідних дозвільних процедур для видачі до-
кументів щодо реконструкції, ремонту, нового 
будівництва на території шоколадної фабрики. 
Найважливішу роль відіграла особиста позиція 
міського голови, ставлення ради до вирішення 
цих питань тощо.

 • Міська рада встановила шоколадній фабриці 
пільгу на три роки на орендну плату за земельну 
ділянку (до впровадження виробничих потуж-
ностей).

 • Спільно з підприємством здійснено планування 
розвитку міста та розбудови інфраструктури, 
враховуючи потреби підприємства.

 • Укладено угоду між міською радою і фабрикою 
про соціальне партнерство.

 • На баланс міста від фабрики передано соціаль-
ний гуртожиток.

 • Підприємство постійно отримує підтвердження 
статусу соціально відповідальної компанії.

Основні учасники цього великого проекту – 
Тростянецька міська рада, «Крафт Фудз Україна», 
Тростянецький районний благодійний фонд «До-
брота», місцеві ЗМІ – газети «Круглий двір», «Нови-
ни Тростянеччини», громадське телебачення «Голос 
громади».

кілька важливих уроків ТросТянця
перше – сприяння міської влади будь-якому 

підприємству, що працює на її території і хоче роз-
виватися. Адже розвиток міста і розвиток бюдже-
тоутворювального підприємства – це взаємопов’я-
зані речі. Якщо інтереси кожного буде враховано, 
виграє і місто, і бізнес.

друге – вибір партнера, а точніше – вибір на-
пряму руху. Не можна орієнтувати розвиток міста 
на підприємства, що занепадають. Навпаки, разом 
з підприємством-лідером буде розвиватися кому-
нальна інфраструктура, соціальний сектор, житло-
вий фонд, навчальні заклади, транспортне сполу-
чення. Особливо, якщо це підприємство інтегровано 
у світову економіку. І це – не диктат місту, що йому 
робити, а спільна робота. До прикладу. Для того, щоб 
підприємство розвивалося, а транспортні потоки не 
ускладнювали життя містянам, потрібно будувати ді-
лянку об’їзної дороги. Якщо ж її не буде, розвиток і 

У Тростянці сьогодні 
працевлаштовано 

всіх, хто хотів знайти 
роботу, і соціальна 

напруженість відсутня. 
Люди впевнені в 

завтрашньому дні
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робота підприємства будуть ускладнюватися, а жи-
телі отримуватимуть незручності через транспортні 
затори тощо. Тобто у будівництві однаково зацікав-
лені і інвестор, і місто. І таким чином варто розгля-
дати кожний проект чи ініціативу. Формула проста: 
спільне обговорення та спільна участь, а в результа-
ті – гармонійний розвиток населеного пункту.

Третє – ефективна комунікація з громадою під 
час планування змін. Обираючи напрям змін, потріб-
но аналізувати, чи відповідає розвиток підприємства 
баченню громади щодо свого майбутнього.

Четверте – вміння чекати, адже досягнення 
мети не відбувається миттєво. Для цього має минути 
щонайменше п’ять років. Не можна звертати з обра-
ного шляху. Громада може спочатку щось втратити (і, 
найімовірніше, так воно і буде), щоб заохотити інвес-
тора. Це може бути недобір грошей у бюджет внаслі-
док встановлення пільг чи зменшення витрат на роз-
виток комунальної інфраструктури. Однак згодом ці 
втрати повернуться місту сторицею.

п’яте – уважне вивчення можливих ризиків. 
У Тростянці аналізували, наприклад, яким чином на 
місто вплине розвиток (особливо стрімкий) про-
мислового підприємства, які незручності можуть 
виникати для жителів. Так, збільшення потоку ве-
ликогабаритного транспорту може погіршити еко-
логію, підвищити аварійність на певних ділянках 
доріг. Тому разом з інвестором було заплановано 
додаткове озеленення міста, встановлення світло-
форів, ремонт пошкоджених автомагістралей тощо. 
А у зменшенні податків на початковому етапі шукали 
баланс між бажанням інвестора (який хотів якомога 
суттєвіше їх мінімізувати) і потребою міста розвива-
ти громаду, підтримувати інфраструктуру та соціаль-
ний фонд.

Сьогодні міська рада працює над розробкою 
Генерального плану розвитку міста, де обов’язково 
буде враховано потребу підприємства в під’їзних 
шляхах та автостоянках з огляду на його подальший 
розвиток. Місто повинно створити максимально 
зручні умови для розвитку промисловості, яка сво-
єю чергою не повинна створювати загроз чи пере-
шкод розвитку міста.

ТросТянець. довідка

Місто районного значення
Населення: 21 463 особи на 1 січня 2012 року
Економіка: монофункціональне місто, шоколадна фабрика 
«Крафт Фудз Україна»
Бюджет 2011 року – 4,9 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Юрій Бова – Тростянецький міський голова
Аліна Шацька – секретар Тростянецької міської ради
Адреса: вул. Миру, 6,
м. Тростянець, Сумська обл., 42600
Тел.: (054) 585-11-50
Факс: (054) 585-13-80
Електронна пошта: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua
Веб-сторінка: www.trostyanets-miskrada.gov.ua
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Новояворівськ стрімко росте: щороку кількість 
новонароджених утричі перевищує кількість 
померлих. Місцевий бюджет дотаційний, і 

грошей у ньому не вистачає навіть на пріоритетні 
завдання – ремонт дитячих навчальних закладів, 
лікарень, доріг тощо). Тому будівництво нового ди-
тячого майданчика для міської ради було надто ви-
тратним питанням. А тим часом незадовільний стан 
наявних майданчиків часто ставав причиною дитя-
чих травм, і багато людей їздили гуляти з дітьми до 
Львова, тобто витрачали час і гроші на дорогу. Для 
дітей потрібно було створити безпечне місце для 
забав.

результат, якоМу Щодня 
раді 400 дорослих і дітеЙ

З серпня до грудня 2011 року Новояворівська 
міська рада реалізовувала актуальний і корисний 

для територіальної громади місцевий проект – бу-
дівництво дитячого майданчика «Центральний». 
Сьогодні він працює, щодня приймаючи більш як 
400 дітей і батьків.

ДОСВІД 
НОВОЯВОРІВСЬКА: 
СИЛА СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ

дотаЦіЙниЙ БюдЖет Міста не давав зМоги ПоБудувати новиЙ дитячиЙ МаЙданчик. 
Проте Це стало МоЖливиМ завдяки оБ’Єднанню зусиль. Місто здоБуло ПереМогу в оБ-
ласноМу конкурсі МікроПроектів і залучило коШти гроМади і сПонсорів

127ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ 

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня»

 • Рішення Львівської обласної ради від 
24.05.2011 р. № 170 «Про затвердження Про-
грами проведення обласного конкурсу мік-
ропроектів місцевого розвитку на 2011–2015 
роки»

 • Згідно з рішенням Львівської обласної ради 
«Про обласний бюджет Львівської області на 
2011 рік» з обласного бюджету виділено 700 
тис. грн на реалізацію «Програми проведення 
обласного конкурсу мікропроектів місцевого 
розвитку на 2011–2015 роки»

 • Рішенням сесії Новояворівської міської 
ради затверджено суму коштів до співфінансу-
вання проекту, а рішенням виконкому затвер-
джено проектно-кошторисну документацію

новояворівський міський 
голова василь Муравель:

«Цим проектом ми 
можемо показати іншим містам 
приклад успішної співпраці 
місцевої влади з громадою, 
підприємцями, депутатами та 
меценатами. А наші діти вже 
тішаться від такої співпраці!»

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ
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І батьки, і діти дуже задоволені тим, що є гарне 
місце для проведення дозвілля. Збільшилася довіра 
до міської влади – містяни побачили, що вона дбає 
про розвиток і шукає способи для вирішення ак-
туальних питань. Зросла і самооцінка працівників 
міської ради – вони зрозуміли, що вирішити пробле-
ми громади можна різними способами і їх потрібно 
шукати активніше. Усі разом повірили у силу консо-
лідації зусиль для спільної справи.

П’ять ключових кроків до усПіху
Основними ініціаторами впровадження практи-

ки виступили виконком міської ради, секретар ради 
та депутатський корпус. Одразу після оголошення 
Львівською обласною радою конкурсу мікропроек-
тів вони дали старт підготовчій роботі. Переможець 
конкурсу міг отримати фінансування у сумі 50 тис. 

грн, але за обов’язкової умови – виділення міською 
владою та громадою своєї частини коштів.

Для реалізації проекту у Новояворівську обрали 
одну з кращих фірм, що займаються облаштуванням 
дитячих майданчиків, виготовили проектно-кошто-
рисну документацію та винесли на затвердження 
міської ради. На сесії проект будівництва Централь-
ного дитячого майданчика одноголосно підтримали 
до подання на обласний конкурс.

Коли проект переміг і для його реалізації місто 
отримало 50 тис. грн з обласного бюджету, депутати 
міської ради звернулися до підприємців і жителів з 
проханням взяти участь у співфінансуванні. Роботи 
з реалізації проекту очолила секретар ради Галина 
Джулай. До громади приєдналися спонсори, завдя-
ки чому додатково (поза кошторисом проекту) до 
майданчика було викладено доріжку з бруківки.

Приховані нюанси: 
варто звернути увагу

Аналіз досвіду Новояворівська дає змогу 
виокремити кілька, на перший погляд, простих, але 
дуже важливих зауважень, які неодмінно має вра-
хувати той, хто повторюватиме цей досвід у своєму 
місті.
 • Потрібно більше працювати з громадою та під-

приємцями міста, залучати депутатський корпус 
і шукати додаткові джерела фінансування.

 • Необхідно брати до уваги пріоритети розвитку 
міста – це надає перевагу на конкурсі.

Дитячий майданчик 
«Центральний» – 

найкраща наочна 
агітація для громади, 

підприємців і міської 
влади Новояворівська, 
яка стимулює шукати 

можливості об’єднання 
зусиль для вирішення 

багатьох актуальних 
питань міста

Загальна вартість майданчика – 146 тис. грн
 • місцевий бюджет – 71 тис. грн
 • обласний бюджет – 50 тис. грн
 • спонсори – 25 тис. грн
 • громада власними силами за участю підприємців 

зробила доріжку до майданчика

У місті більш як 2 000 дітей дошкільного віку, і саме 
вони (та їхні батьки) виграють від реалізації проекту.

Джерела фінансування
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 • Потрібно заздалегідь підготувати команду спе-
ціалістів – тих, хто буде писати проект, контро-
лювати виконання плану, виконувати роботу та 
збирати кошти. Це командна робота.

 • Важливо вчасно розробити проектно-кошто-
рисну документацію та пройти державну екс-
пертизу – щоб заявка не виглядала непродума-
ною і щоб потім не робити це поспіхом.

 • Основні складнощі були зі збиранням грошей і 
пошуком спонсорів. Тому громаду, підприємців 
і депутатський корпус необхідно залучати для 
збору коштів якомога раніше.

 • Непростим було проведення розрахунків через 
державне казначейство: це складний процес, 
який потребує відкриття спеціальних рахунків 
для отримання грошей спонсорів, і тому, якщо 
його не виконати заздалегідь, оплату робіт вико-
навця вчасно провести не вдасться.

Проаналізувавши власний досвід, у Новояво-
рівську дійшли висновку, що гроші на реалізацію 
важливих для громади проектів майже завжди знай-
ти можна. І необов’язково всі 100% у бюджеті міста. 
Однак для цього необхідно виконувати додаткову 
роботу – від складання проектів до роботи з ґран-
тодавцями, підприємцями, громадою. У Новояворів-
ську першим було реалізовано саме проект спору-
дження Центрального дитячого майданчика з двох 
причин. По-перше, це питання справді було дуже 
актуальним. А по-друге, через брак часу –  готувати 
і розглядати інші проекти не було можливості. Тому 
зараз, коли вже отримано перший успішний досвід, 
робота з проектами стає плановою, зокрема, підго-
товлено та подано заявку на конкурс мікропроектів 
наступного року. Це буде проект ремонту системи 
теплопостачання у дошкільному навчальному за-
кладі № 4.

новояворівськ. довідка

Місто районного значення
Населення: 28 225 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основні галузі еко-
номіки – легка промисловість (швейне виробництво) та 
торгівля
Бюджет 2011 року – 15 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Міський голова Василь Муравель
Секретар ради Галина Джулай
Заступник міського голови Ігор Олексів
Адреса: вул. Шевченка, 2,
м. Новояворівськ, Яворівський район, 
Львівська обл., 81053
Тел.: (03256) 400-85
Факс: (03256) 400-84
Електронна пошта: novoyavmiskrada@ukr.net
Веб-сторінка: novoyavorivsk.com.ua
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ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ З ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

Електромережі вуличного освітлення Зелено-
дольська, будівництво яких востаннє велося 
1984 року, до 2008 року перебували у влас-

ності системи електричних мереж Апостолів-
ського району. Оскільки кошти виділяли тільки 
на поточне утримання та заміну ламп, технічний 
стан мереж вуличного освітлення у місті став не-
задовільним. Не було освітлення у п’ятому мікро-
районі міста (14 житлових будинків), а також на 
27 прибудинкових територіях інших мікрорайо-
нів. Загалом 41% території міста був неосвітле-
ним. Окрім того, близько 30% встановлених ліх-
тарів не працювали і через фізичне та моральне 
старіння, і внаслідок виходу з ладу повітряних 
ліній електромереж.

Відсутність належного вуличного освітлення 
призводила до:
 • некомфортності пересування містом у темний 

час доби;
 • підвищення рівня злочинності;
 • випадків травматизму серед мешканців;
 • необґрунтованих фінансових витрат громади.

світла – БілЬШе, 
вИтратИ – меНШі

Зеленодольська міська рада з листопада 2011 
року реалізовує проект «Чиста енергія: партнер-
ство для майбутнього Дніпропетровщини», термін 
завершення якого – грудень 2013 року. Вже досяг-
нено результат – збільшення території освітлення 
міста на 40%, а разом з тим зменшення споживання 
електроенергії, за розрахунками, обсягом 81 тис. 
кВт·год на рік.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК: 
ВІД ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

У зелеНодолЬсЬКУ, місті еНерГетИКів, 40% вУлИЦЬ залИШИлИсЯ Без освітлеННЯ. місЬ-
Ка влада в ПартНерстві з БізНесом і за ПідтрИмКИ доНорів та оБласНої владИ зНаЙШла 
ріШеННЯ, ЯКе дало змоГУ НалаГодИтИ освітлеННЯ вУлИЦЬ, зНИзИтИ сПоЖИваННЯ елеК-
троеНерГії та заКлало ФУНдамеНт длЯ ПодалЬШИХ зміН. і все Це одНоЧасНо

зеленодольський міський 
голова валерій Качан: 

«Доля будь-якого міста, 
як і доля людини, має здатність 
постійно змінюватися. Так і 
наше місто: то воно підводилося 
швидкими темпами під час 
будівництва, то завмирало, наче 
корабель на пристані, але це 
тільки на перший погляд. Адже 
щоденна праця його мешканців 

доводить протилежне.
Завдяки спільним зусиллям органів місцевого 

самоврядування та керівників усіх підприємств та установ 
наше місто є чистим і мальовничим, оселі – теплими і 
затишними. Ми, зеленодольці, пишаємося тим, що живемо 
на благословенній землі. Зеленодольськ – наш дім, в якому 
всім затишно; дім, який має своє минуле, сьогодення і 
майбутнє. У ньому – простір безкраїх степів і тиха пісня 
південного вітру, в ньому – пам’ять про наших далеких 
пращурів і віра в добре світле завтра наших нащадків, у 
ньому – щоденні трудові будні і яскраві феєрверки свят. 
Приємно, що місто стало рідним і близьким не лише тим, 
хто народився і виріс у ньому, а й тим, хто тут живе, працює і 
навчається, прибувши з інших місць.

Тому реконструкція вуличного освітлення стала 
вирішенням однієї з найважливіших проблем для 
мешканців. Ми використовуємо енергоощадні технології, 
встановлюємо нові світильники і лампи, що не потребують 
високих витрат на обслуговування, прокладаємо повітряні 
лінії електропередач з ізольованими проводами, які дають 
змогу забезпечити надійність і тривалий термін експлуатації.

Ми вдячні всім, хто брав участь у реалізації цього 
проекту, і не зупиняємося на зробленому. Ми й надалі 
будемо продовжувати роботи з реконструкції вуличного 
освітлення».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ
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Розрахунок економії базується на скороченні ви-
трат у результаті заміни енергоємних ламп розжарю-
вання потужністю 250–500 Вт на світлодіодні ліхтарі 
вітчизняного виробництва типу ULSL-70 потужністю  
75 Вт, які продукують практично той самий світловий 
потік, що й лампи розжарювання, та заміни однофаз-
них електронних лічильників на трифазні, тритарифні.

Окрім економії, ремонт системи освітлення 
підвищив рівень комфорту життя у місті за рахунок 
можливості вільного пересування у вечірній і нічний 
час. Громадяни побачили, що міська влада не лише 
дослухається до громадської думки, а й вирішує на-
гальні питання. Батьки тепер спокійні, що діти увече-
рі йдуть освітленими вулицями до спортивної школи 
чи Палацу культури на репетиції гуртків позашкіль-
ного виховання. Ну й нарешті, Зеленодольськ – місто 
енергетиків. Йому не личить сидіти у темряві. А його 
жителям – спотикатися чи боятися бути пограбова-
ними в темних провулках.

КроК за КроКом: 
від ідеї до світла

Головні кроки в реалізації проекту:
1. Формування ідеї проекту, спрямованої на вирі-

шення проблем громади.
2. Розробка пропозиції та презентація її в рамках 

проекту: «Чиста енергія: партнерство для май-
бутнього Дніпропетровщини».

3. Обговорення проекту в ЗМІ та з громадськими 
організаціями.

 • Під час опитування населення у 2010–2011 роках 
проблему реконструкції мереж вуличного освіт-
лення було названо і виділено як одну з найак-
туальніших у місті енергетиків, яке завжди було 
світлим і гостинним. Думка громади, підтримка 
громадою дій депутатського корпусу, міської 
ради – одна з найважливіших у прийнятті рішен-
ня та його виконанні. Метою обговорення була 
також популяризація проекту в громаді.

4. Розробка проекту.
5. Формування технічного завдання для проекту – 

освітлення міста за умови впровадження заходів 
енергоефективності.

6. Планування коштів у міському бюджеті на вико-
нання проекту та фінансування.

7. Презентація проекту на засіданні в 
Дніпропетровській обласній раді за участі фахів-
ців Фонду Східна Європа.

8. Робота з фахівцями Фонду Східна Європа: по-
дання проекту на розгляд, підготовка відповідей 
на запити та обґрунтування доцільності проекту.

Обласний бюджет – 150 тис. грн
Місцевий бюджет – 115 тис. грн
Фонд Східна Європа – 265 тис. грн
Користувачі – всі мешканці громади, 14 тис. осіб

Джерела фінансування

Заміна вуличного 
освітлення на сучасне 

енергоощадне – це 
також і світло для 

майбутніх проектів 
Зеленодольська. 

Адже успішна 
реалізація проекту – 

це підтвердження 
надійності місцевої 
влади як партнера
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9. Погодження обсягу фінансування учасників ре-
алізації проекту.

10. Проведення процедури конкурсних торгів, ви-
значення підрядника з найбільш економічно ви-
гідною пропозицією. Укладення договору з ТОВ 
«СтройСервіс-Груп».

11. Виконання робіт і впровадження об’єкта в екс-
плуатацію.

12. Визначення наступних кроків.
 • Проект складається з трьох етапів, з яких зараз 

реалізовано два. У ході першого у грудні 2011 
року за кошти міського бюджету (115 тис. грн) 
та обласного бюджету (150 тис. грн) встановле-
но 30 енергоощадних світлодіодних ліхтарів. 
А трохи згодом, у липні 2012 року, за кошти 
Фонду Східна Європа (256 тис. грн) проведено 
реконструкцію мереж другої черги проекту – 
встановлено 23 енергоощадних ліхтарі.

 • Третій етап реконструкції мереж вуличного 
освітлення планується виконати 2013 року. А в 
перспективі – ще й четвертий етап, у ході якого 
вуличним освітленням буде охоплено все місто, 
в тому числі і зони відпочинку: парк і набережна.

НаЙваЖлИвіШе: 
сПівПраЦЯ владИ та БізНесУ

Впровадити нові технології можна в кожному 
невеликому містечку за умов активної співпраці ор-
ганів місцевого самоврядування, обласної влади та 
бізнесу. Саме тісна співпраця влади та бізнесу для 
задоволення потреб і вирішення проблем громади 
є запорукою успіху подібних проектів.

Цей проект ініціювала міська влада, запропону-
вавши сучасний підхід до вирішення проблем міста: 
забезпечення надійного якісного освітлення вулиць, 
дворових територій і зон відпочинку на основі за-

стосування вітчизняного енергоощадного екологіч-
но чистого електрообладнання та подальше покра-
щення на цій основі благоустрою міста. Важливою 
була фінансова можливість міського бюджету до 
співфінансування проекту у розмірі, не меншому за 
20% його загальної вартості. Дніпропетровська об-
ласна рада підтримала ідею як проект із залученням 
інвестицій і впровадженням енергоощадних тех-
нологій. Тому практика реалізовувалася спільними 
зусиллями влади та бізнесу: учасниками були Зеле-
нодольська міська рада, Дніпропетровська обласна 
державна адміністрація, Дніпропетровська обласна 
рада, Фонд Східна Європа та компанія ДТЕК.

Найважчим у цьому проекті було правильно та 
професійно скласти технічне завдання на проекту-
вання та отримати дозвіл на початок будівельних ро-
біт. Якщо дозвіл отримано (оформлено декларацію), 
решта залежить від компетенції працівників органів 
місцевого самоврядування, а також професіоналіз-
му, сумлінності та порядності підрядних організацій.

А щоб знайти найкраще рішення, треба ви-
вчати вітчизняні та закордонні практики. Адже, не 
знаючи сучасних можливостей і досвіду інших міст, 
важко обрати найбільш ефективне рішення для 
своїх завдань.

сеКрет ПідтрИмКИ ПроеКтів 
У маЙБУтНЬомУ

Наступне завдання для зеленодольців – реа-
лізувати третій і четвертий етапи проекту «Чиста 
енергія: партнерство для майбутнього Дніпропе-
тровщини». Вони певні, що перший і другий етапи, 
у рамках яких було освітлено лише частину міста, 
зіграють важливу демонстраційну роль: підтвердять 
надійність міської ради як партнера та доведуть еко-
номічну й енергетичну ефективність проекту порів-

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

 • Конституція України, Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», За-
кон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України «Про охорону навко-

лишнього природного середовища» та інші 
законодавчі акти

 • Рішення Зеленодольської міської ради 
щодо виділення коштів і фінансування проек-
ту, рішення виконкому Зеленодольської місь-
кої ради про надання дозволу на розробку та 
затвердження проекту
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няно з діючим освітленням (лампи розжарювання). 
Відповідно знайти гроші на реалізацію наступних 
проектів буде легше, адже інвестиційна привабли-
вість та актуальність проекту полягає в одночасно-
му вирішенні економічних, екологічних і соціальних 
проблем громади.

 зелеНодолЬсЬК. довідКа

Місто районного значення
Населення: 14 022 особи на 1 січня 2012 року
Економіка: монофункціональне місто: ДТЕК Криворізька 
ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
Бюджет 2011 року – 55 052 тис. грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: вул. Енергетична, 15,
м. Зеленодольськ, Дніпропетровська обл., 53860
Тел.: (05655) 62-2-92
Факс: (05655) 62-7-22
Електронна пошта: gorsovetvk@ukr.net
Веб-сторінка: zelenodolsk.com.ua

Місту енергетиків 
не лічить сидіти 

у темряві. Тому 
співпраця міської влади 

і бізнесу для вирішення 
потреб громади – 

найважливіша гарантія 
успішного завершення 

проекту «Чиста 
енергія» та розвитку 

міста через реалізацію 
наступних проектів
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Для вирішення низки проблем і розвитку Воз-
несенську критично бракувало коштів. Було 
зрозуміло, що фінансування виключно з місь-

кого бюджету не вистачить на реалізацію необхідних 
для міста проектів. Отже, потрібно було налагодити 
систему залучення додаткових ресурсів у розвиток 
громади, а для цього – розробити плани розвитку 
міста та навчитися готувати проектні пропозиції до 
міжнародних, вітчизняних, донорських організацій 
і фондів, активізувати роботу громадських форму-
вань і впровадити нові механізми надання муніци-
пальних послуг.

СиСтема дій, 
або Як залучити 10 мільйонів

З жовтня 2006 року Вознесенська міська рада 
реалізує проект «Створення відділу підтримки міс-
цевих ініціатив у складі міськради з метою залучен-
ня додаткових ресурсів у розвиток громади». За 
шість років було реалізовано 37 проектів, активізо-
вано розвиток міських громадських формувань, по-
кращено умови проживання громадян, підвищено 
якість надання послуг мешканцям органами місце-
вого самоврядування. А найголовніше – для спряму-
вання ідей і коштів з різних джерел на розвиток мі-
ста створено сприятливе середовище, яке постійно 
розширюється, залучаючи і нових членів громади, і 
сусідні громади через участь у спільних проектах.

Загальна вартість реалізованих проектів ста-
новила близько 10,7 млн грн, з яких 4,6 млн грн ви-
трачено з бюджету міста, а решта – залучені кошти. 
Результатами стали конкретні зміни у житлових бу-
динках, у дворах, на вулицях, у дитячих садках.

Запорукою та важливим чинником такого 
зростання привабливості міста став комплекс заходів.

1. У сфері ефективного використання земель-
них ресурсів і нерухомості як головного складника 
ресурсного потенціалу та основи економічного роз-
витку міста розроблено:

•	 новий Генеральний план міста Вознесен-
ська до 2031 року;

•	 історико-архітектурний опорний план з ви-
значення охоронних зон та історичних аре-
алів;

•	 місцеві правила забудови;
•	 нормативно-грошову оцінку земель міста;
•	 електронну карту міста як підоснову геоін-

формаційної системи управління міськими 
ресурсами.

ДосвіД вознесенська: 
як залучити 10 мільйонів 
на розвиток міста?

Як і будь-Яке українСьке міСто, вознеСенСьк не мав у Своєму бюджеті грошей длЯ ви-
рішеннЯ цілого переліку актуальних проблем. за шіСть років реалізації нового підходу 
до побудови СтоСунків з партнерами та інвеСторами було реалізовано 37 проектів на 
загальну Суму близько 10,7 млн грн

Загалом залучено коштів – близько 10 млн грн
Загальна вартість 37 проектів становила близько 10,7 
млн грн, з них:
 • кошти державного бюджету – близько 3,5 млн грн
 • кошти місцевого бюджету – близько 4,6 млн грн
 • кошти донорів – близько 1,1 млн грн
 • кошти громади – близько 280,0 тис. грн
 • інші залучені кошти – близько 1,2 млн грн

Внесок місцевого бюджету – фінансування заробітної 
плати працівників відділу
Користувачі – громада міста, громадські формування, 
навчальні заклади, об’єднання громадян, підприєм-
ства міста, органи місцевого самоврядування

Джерела фінансування
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(Усе це було виконано в рамках проектів, які 
стали переможцями Всеукраїнського конкурсу про-
ектів і програм розвитку місцевого самоврядування 
України).

2. У сфері управління та інформаційного забез-
печення діяльності міської влади:
 • у виконавчих органах міської ради запровадже-

но систему управління якістю відповідно до між-
народного стандарту якості ISO 9001:2000;

 • створено офіційний сайт міста Вознесенська 
(www.voznesensk.org), на якому розміщується 
інформація і для мешканців та гостей міста, і для 
потенційних інвесторів;

 • впроваджено систему електронного документо-
обігу у виконавчих органах Вознесенської місь-
кої ради;

 • створено міський Центр надання адміністратив-
них послуг.
(Ці заходи, крім сайту м. Вознесенська, реа-

лізовано за підтримки Муніципальної програми 
врядування сталого розвитку Програми розвитку 
ООН).

Велику увагу міська влада приділяє енергозбе-
реженню та енергоефективності. Вознесенськ є чле-
ном Асоціації «Енергоефективні міста України», бере 
участь у проекті «Реформа міського теплозабезпе-
чення». Міський голова підписав «Угоду мерів». Це 
загальноєвропейська ініціатива Єврокомісії з підви-
щення енергоефективності міського господарства 
та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2). На 
виконання її умов у відділі підтримки місцевих іні-
ціатив запроваджено посаду «головний спеціаліст- 
енергоменеджер». Розроблено та затверджено та-
кож «План сталого енергетичного розвитку міста 
Вознесенська до 2020 року» (Sustainable Energy 
Action Plan).

крок за кроком: 
від СтвореннЯ відділу 
до моніторингу ефективноСті

Для налагодження системної роботи із залу-
чення додаткових ресурсів в економіку та соці-
альну сферу міста 28 вересня 2006 року рішенням 
Вознесенської міської ради № 11 створено відділ 

ВІДДІЛ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ
(Відділ енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Вознесенської міської ради)

НГО 
(Міські громадські організації)

ОСН 
(органи самоорганізації 

населення)

ММС
 (співпраця з сусідніми органами місцевого 

самоврядування)

Розвиток громади
(10 065 тис. грн)

ОСББ
 (об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків)

МЕРЕЖА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА
 (Громадська організація «Сприяння розвитку освіти міста 

Вознесенська «Діалог»)

БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ 
(Благодійні фонди при школах та дитячих садках)
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Умовні позначення:

- напрям співпраці та сума вкладених коштів

Схема роботи відділу підтримки міСцевих ініціатив
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підтримки муніципальних ініціатив та інвестицій і 
затверджено штат його працівників у складі трьох 
спеціалістів. За кожним з них закріплено чітко ви-
значений напрям роботи, описаний у посадовій 
інструкції, яку своїм наказом затвердив керівник 
відділу.

У своїй роботі відділ керується Стратегічним 
планом розвитку міста Вознесенська та програмою 
його соціально-економічного розвитку.

Навчання працівників відділу забезпечила Му-
ніципальна програма врядування та сталого розвит-
ку ПРООН, у рамках якої було профінансовано орга-
нізацію та проведення курсу семінарів-тренінгів за 
різноманітними темами, в тому числі і щодо підго-
товки та впровадження проектних пропозицій. Схе-
му роботи відділу також розроблено за допомогою 
рекомендаційних матеріалів цієї Програми.

Важливою частиною роботи відділу визна-
чено стимулювання та сприяння створенню гро-
мадських організацій, покликаних розвивати 
громадські ініціативи, заохочуючи мешканців до 
активізації їхньої позиції. Перше і найважливіше 
завдання відділу – формування бази проектів і 
складання перспективного плану. Для цього під 
керівництвом міського голови проведено зу-
стрічі та наради з мешканцями міста, фахівцями, 
громадськими організаціями, підприємцями, ке-
рівниками навчальних закладів. Щоб зацікавити 
громаду, спеціалісти відділу провели масштабну 
інформаційну кампанію щодо участі в Програмі 
серед батьківських громад загальноосвітніх шкіл і 
дитячих садків міста (у місті 9 шкіл та 11 дитсадків) 
і мешканців багатоквартирних будинків, які плану-
вали на той час створювати об’єднання співвлас-
ників багатоквартирних будинків. Крім того, було 
організовано зустрічі з вуличними комітетами та 
громадськими організаціями міста.

Презентуючи Програму городянам, відділ вихо-
дить з того, що кожний з батьків і мешканців будин-
ку має можливість запропонувати проблему, яка, на 
його думку, потребує нагального вирішення. За ре-
зультатами зустрічей у кожній громаді створено пер-
спективні плани розвитку, що включали до десяти 
пріоритетних проблем, з яких кожна громада через 
голосування визначила першочергову.

Така технологія працює і зараз. Відділ підтрим-
ки муніципальних ініціатив та інвестицій збирає та 
передає в міську раду для включення до плану дій 
визначені громадами нагальні проблеми. Однак спо-
чатку цей перелік аналізують на предмет узгоджен-
ня ініціатив мешканців з планом розвитку міста. 
Міська рада також визначає загальні для всього мі-
ста проблеми, якщо вони повторюються в рішеннях 
кількох громад. Для цього створено Комітет з відбо-
ру проектних пропозицій (за розпорядженням місь-
кого голови), до складу якого входять представники 
громадськості, спеціалісти управління освіти, управ-
ління ЖКГ і КБ, депутати міської ради. Його очолює 
міський голова. Саме після затвердження Комітетом 
відібрана для реалізації ідея стає проектом, який вті-
люють у життя.

На сьогодні відділ розробляє  проекти та подає 
їх до:
 • Муніципальної програми врядування та сталого 

розвитку ПРООН;
 • Державного фонду з енергозбереження та енер-

гоефективності України;
 • Державного агентства екологічних інвестицій 

України.

Проекти Вознесенська подають також на Все-
український конкурс проектів і програм розвитку 
місцевого самоврядування України та обласний 
щорічний конкурс проектів і програм розвитку 
місцевого самоврядування (Миколаївська обласна 
рада).

Постійно здійснюється моніторинг впровадже-
них проектів. За його висновками оцінюють ефек-
тивність кожного з них. Для активізації громади та 
поширення позитивного досвіду вже реалізованих 
проектів місцеві ЗМІ оприлюднюють інформацію 
про різноманітні конкурси та про можливості для 
вирішення нагальних проблем і поліпшення якості 
проживання у власних оселях. На щорічному Форумі 
місцевого розвитку кожна громада та містянин ма-
ють змогу дізнатися про вже впроваджені проекти 
та їхні результати (позитивні та негативні моменти), а 
також висловити власну думку.

нОрМаТИвнО-
ПравОве реГулЮвання 
вПрОваДження ПраКТИКИ

Закон України «Про місцеве самоврядування 
України» ст. 26, 27 (власні повноваження)
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ноу-хау та виклики: 
Як залучити громаду до Співпраці?

Ця практика дає змогу залучати до вирішення 
місцевих питань кошти донорських організацій, роз-
вивати проектну діяльність для фінансування місце-
вих ініціатив, програм, проектів розвитку соціальної 
та інженерної інфраструктури, створює сприятли-
вий клімат для інвесторів, розвиває сферу надання 
послуг. Такий підхід забезпечує обізнаність жителів 
міста щодо можливостей вирішення їхніх проблем, 
покращує рівень їхніх знань у підготовці проектних 
пропозицій. Водночас не менш важливо, що грома-
да сама формулює перелік нагальних проблем.

Отже, все це разом стимулює активізацію гро-
мадських ініціатив, спрямованих на залучення до-
даткових коштів на розвиток міста.

Для успіху такої діяльності необхідні:
 • ініціативність громади та працівників відділу 

підтримки ініціатив;
 • підтримка владою;
 • розуміння потреб громади;
 • впевненість у власних силах;
 • готовність до співпраці;
 • навички в роботі.

Проте залишається актуальним питання моти-
вування працівників відділу до розвитку, інновацій і 
пошуку нових можливостей. І питання не лише у фі-
нансовій частині, а й у комунікативній.

Головною проблемою у впровадженні цієї прак-
тики у Вознесенську була недовіра до можливості 
отримання фінансування для реалізації проектів 
громад від закордонних фондів, а також невпевне-
ність у власних силах. Окрім того, виникали розбіж-
ності між українським законодавством і вимогами 
міжнародних донорів. Подолати перешкоди допо-
могли довіра громадян до міської влади, авторитет 
міського голови та сила наочних прикладів успішної 
реалізації перших проектів. Ставлення містян зміню-
валося поступово, і важливим чинником були огля-
дові візити на об’єкти, де було успішно реалізовано 
проекти, які допомагали дізнатися про перспективи 
та можливі упущення у подібних конкурсах.

Вознесенська міська влада радо запрошує всіх 
охочих приїхати до міста й на власні очі побачити ре-
зультати впровадження цієї практики.

вознеСенСьк. довідка

Місто обласного значення
Населення: 36 841 особа на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основні галузі еко-
номіки – легка та харчова промисловості
Бюджет 2011 року – 118,225 тис. грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Перший заступник міського голови Віталій Луков
Начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив та інвестицій Олександр Заїка
Адреса: пл. Центральна, 1,
Вознесенськ, Миколаївська область, 56500
Тел.: (05134) 4-25-70
Факс: (05134) 4-26-75
Електронна пошта: vozmer2@gmail.com
Веб-сторінка: www.voznesensk.org
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Розвиток будь-якого міста великою мірою за-
лежить від здатності міської влади вирішува-
ти найбільш актуальні завдання та реалізо-

вувати проекти, які відкривають нові можливості, 
допомагають ефективніше робити звичні речі, 
зменшувати витрати та покращувати умови життя 
містян. Проте крім визначення найбільш актуаль-
них проблем не менш важливо знати, де взяти гро-
ші на їх вирішення.

Міська влада Івано-Франківська сформулюва-
ла п’ять важливих завдань розвитку міста, які стали 
п’ятьма проектами. Їх реалізовували паралельно – 
кожний з них вирішував певне коло проблем і під 
кожний було знайдено фінансування. Саме цей до-
свід є дуже цінним для вивчення та запровадження у 
практику в інших містах.

Які ж завдання вирішували в Івано-Франківську 
паралельно?

Перше – подолати пасивність громади, її неба-
жання брати участь у місцевому самоврядуванні, 
вирішувати проблеми власного розвитку. Це мало 
дати змогу створити працюючі технології для ре-
монту та утримання житлових будинків, водогонів, 
а також шкіл, дитячих садків, вирішити багато інших 
проблем громади.

Друге – покращити екологічну ситуацію в місті, 
запровадити безпечні технології управління твер-
дими побутовими відходами. Це мало суттєво змен-
шити накопичення фільтраційних вод на полігоні 
побутових відходів, 30 тис. куб. м яких щороку треба 
перекачувати на міські очисні споруди і витрачати 
на це більш як 500 тис. грн з міського бюджету.

Третє – запровадити програми енергозбере-
ження для будівель бюджетних організацій. Мар-

нотратне споживання енергії та відсутність систем-
ного підходу до реалізації енергоощадних заходів – 
одна з причин дефіциту місцевого бюджету.

Четверте – підвищити якість функціонування 
житлового фонду, зменшити енергетичні втрати, ка-
пітально відремонтувати все, що відпрацювало свій 
термін експлуатації, та виконати комплексну модер-
нізацію одного будинку як першого прикладу.

П’яте – вирішити для міста проблему безпри-
тульних тварин, які спричиняють небезпеку для 
його жителів і гостей.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської 
ради реалізовував ці проекти з січня 2002 року до 
грудня 2011 року. Всі вони різні і за масштабом, і за 
спрямованістю. Це ще раз засвідчує, що гроші мож-
на знайти для виконання будь-якого завдання. Отже, 
питання полягає саме в правилах. Тому далі – аналіз 
найважливіших моментів і причиново-наслідкових 
зв’язків, які лежать в основі успішної реалізації прак-
тики «Досвід залучення інвестицій і реалізації ґран-
тових програм».

Що більше робиться, 
то більша готовність людей долучатися

Отриманий досвід став для громади міста 
справжнім проривом. Кожне вирішене питання 
збільшувало рівень довіри – і це найголовніше. Ось 
лише одна ілюстрація. Створені під час реалізації 
першого проекту об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків та органи самоорганізації 
населення, отримавши перший позитивний досвід, 
за десять місяців 2012 року реалізували 126 проектів 
на суму більше 5,7 млн грн, з яких співфінансування 
мешканців становило майже 1,8 млн грн (31%).

ДосвіД івано-Франківська: 
успішна технологія реалізації 
проектів громаДи

існують певні секрети (а точніше, правила) залучення грошей на фінансування про-
ектів громади. івано-франківськ має в цьому гарний досвід. тут пояснено, як знайти 
гроші та виконати важливі для громади проекти
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Тепер, визначаючи нагальні проблеми, громада 
намагається бачити не лише вирішення «тут і зараз», 
а й приймати рішення з огляду на перспективу.

секрети пошуку грошей: 
крок за кроком

Найперша теза – перед тим, як починати шу-
кати гроші, потрібно визначити першочергову для 
вирішення проблему. В Івано-Франківську це роби-
ли за допомогою методики спільного планування. 
Цей процес новий у роботі органів влади в Україні, 
оскільки звичним досі є отримання вказівок згори. 
Проте в Івано-Франківську такий підхід практикують 
з 2005 року, і він показує хороші результати. Працює 
він таким чином.

У місті створено Ресурсний центр (РЦ), завдання 
якого:
 • сприяння громадам у розбудові їхньої здатності 

налагоджувати партнерство з органами міської 
влади;

 • проведення тренінгів для активістів громад з пи-
тань спільного планування;

 • проведення роз’яснювальних бесід і мотивуван-
ня містян до кращого розуміння місцевих по-
треб, пріоритетів розвитку та умов партнерства 
з владою;

 • організація оглядових візитів.

Створено також Муніципальну раду сталого 
розвитку (МРСР), яка сприяє активізації громад-
сько-приватної взаємодії та партисипативного пла-

нування, а також залученню громадян до процесу 
прийняття рішень за схемою «знизу-догори».

Це зроблено тому, що плани, ініційовані самими 
людьми, мають більшу цінність, аніж розроблені сто-
ронніми особами від імені громади, оскільки грома-
да знає власні проблеми краще. Такі плани набагато 
охочіше розглядають на всіх рівнях і всі інституції, які 
надають підтримку незалежно від того, чи це міська 
рада, чи урядова організація, чи благодійний фонд, 
чи інший донор.

Отже, у складанні таких планів і розробленні 
програм соціально-економічного розвитку найак-
тивнішу участь беруть мешканці тих будинків, де 
створено об’єднання співвласників багатоквартир-
них будинків (ОСББ), благодійні організації (БО), жит-
лово-будівельні кооперативи (ЖБК), органи само-
організації населення (ОСН). За результатами прове-
дення форумів і громадських слухань, на яких обго-
ворюють проблеми, які стосуються ОСН, ОСББ, ЖБК, 
БО навчальних закладів, затверджують перелік пріо-
ритетних проблем, на основі якого депутати міської 
ради, керівники підрозділів виконавчого комітету 
та РЦ готують проект річного плану мікрорайонів. 
План відображає сектори (соціальний, економічний, 
екологічний), отримувачів коштів (їх ще називають 
бенефіціари – будинки/ОСН, ОСББ, бізнес-структу-
ри, НГО, освітні установи тощо), а також попит на ре-
сурси і пропозицію ресурсів. Проект річного плану 
розглядає МРСР і подає до міської ради, яка затвер-
джує його повністю або частково за умови наявності 
ресурсів і відповідності пріоритетам, відображеним 

Такими щодня бачать результати своєї роботи 
мешканці будинку № 33 по вул. Південний бульвар, ОСББ «Південне»
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п’ять проектів розвитку для івано-франківська

проект 1 проект 2 проект 3 проект 4 проект 5

Назва «Муніципальна 
програма вряду-
вання та сталого 
розвитку»

«Покращення навко-
лишнього середовища 
в м. Івано-Франківську 
та прилеглих регіонах 
через застосування 
екологічно безпечних 
технологій управління 
твердими побутовими 
відходами з використан-
ням досвіду Бая Маре, 
Марамуреш (Румунія), 
2011–2012 pp.»

GIZ «Комплексна 
модернізація бу-
динку по вулиці 
Набережна, 24»

«SOS – безпечне 
співжиття людей 
і безпритульних 
тварин на поль-
сько-українському 
прикордонні: Львів, 
Люблін, Луцьк, Іва-
но-Франківськ»

Призначення Подолати пасив-
ність громади, 
навчити брати 
участь у місцевому 
самоврядуванні

Покращити екологічну 
ситуацію в місті

Енергозбережен-
ня для будівель 
бюджетних органі-
зацій

Забезпечення 
мешканців будинку 
житлово-комуналь-
ними послугами 
високої якості

Вирішення про-
блем безпритуль-
них тварин на вули-
цях міста

Фінансування Місцевий бюджет – 
10,1 млн грн; вне-
сок місцевої гро-
мади – 1,8 млн грн; 
співфінансування - 
3,3 млн грн

Ґрант від ЄС – 569,2 тис. 
євро; місцевий бюджет – 
222,0 тис. євро; внесок 
партнерів – 11,7 тис. 
євро

Місцевий бюджет – 
603 тис. грн; інші 
види участі (кредит 
НЕФКО – 2 999,7 
тис. грн

Місцевий бюджет – 
634,2 тис. грн; дер-
жавний бюджет – 
634,2 тис. грн; спів-
фінансування – 200 
тис. грн; інші види 
участі (внески меш-
канців будинку) – 
528,500 грн

Місцевий бюджет - 
16,8 тис. євро; Спів-
фінансування – 
1 679 тис. євро

Результати Створено 106 орга-
нів самоорганізації 
населення, 148 
об’єднань влас-
ників багатоквар-
тирних будинків, 
63 благодійні 
організації, загалом 
цими об’єднаннями 
реалізовано більш 
як 120 проектів. 
Загальна вартість 
цих проектів біль-
ше 15 млн грн. Їх 
реалізація дала 
змогу покращити 
умови проживання 
більш як 12 тис. 
мешканцям та 
умови виховання і 
навчання більш як 
20 тис. дітей міста. 
Громада бере де-
далі більшу участь 
у співфінансуванні 
проектів. Так, за 10 
місяців 2012 року 
мешканці реалізу-
вали 126 проектів 
на суму більше 
5,7 млн грн, з яких 
співфінансування 
мешканців стано-
вило майже 1,8 млн 
грн (31%)

Зменшено захоронен-
ня сміття на 10 тис. м3, 
бізнес-структурами пе-
рероблено 2,1 тис. тонн 
відсортованого сміття, 
створено 18 нових ро-
бочих місць; зменшено 
на полігоні створення 
нових фільтраційних 
вод на 3 тис. м3, що дало 
змогу зекономити на 
їх очищенні більше 33 
тис. грн і зменшити на 
10% їх проникнення в 
ґрунтові води; побудо-
вано 160 контейнерних 
майданчиків, закуплено 
600 контейнерів, три 
спецавтомобілі. Ок-
рім цього, здійснено 
широку інформаційну 
кампанію про переваги 
роздільного збору сміт-
тя, проведено громад-
ські слухання на тему 
«Реформування житло-
во-комунального госпо-
дарства», в яких взяли 
участь 30 тис. осіб

Замінено вікна та 
зовнішні двері на 
металопластикові з 
подвійним склопа-
кетом і відновлено 
теплову ізоляцію 
труб у семи шкіль-
них і дошкільних 
закладах, в 9 шко-
лах і ДНЗ облашто-
вано індивідуальні 
теплові пункти, 
встановлено тепло-
відбивні екрани та 
проведено заходи 
із санації інженер-
них мереж. Еконо-
мія теплової енергії 
становила 35%. 
Реалізація цього 
проекту дасть змо-
гу зекономити те-
плової енергії на 1 
756,560 Гкал на рік, 
зменшити викиди 
СО2 на 415,72 тонн 
на рік. Економія ко-
штів становитиме  
1 026 309 грн на 
рік. Термін окуп-
ності 3,5 року

2011 р. утеплено 
зовнішні кон-
струкції будинку, 
встановлено 
індивідуальний 
тепловий пункт і 
проведено роботи 
із санації будинку 
на загальну суму 
1,3 млн грн. Еконо-
мія енергоресурсів 
становить 30%. За 
сприяння GIZ про-
ведено також об-
стеження і розро-
блено кошторисну 
документацію для 
чотирьох житлових 
багатоквартирних 
будинків

Закуплено 
комп’ютер з про-
грамним забезпе-
ченням і створено 
програму реєстра-
ції та обліку тварин 
міста. Придбано 
100 комплектів 
медикаментів для 
стерилізації тварин. 
Розроблено про-
ектно-кошторисну 
документацію при-
тулку, проведено 
дві конференції з 
проблеми досвіду у 
сфері безпритуль-
них тварин
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у стратегічному плані розвитку міста. Затверджені 
плани формально відображають у міському бюджеті 
на наступний рік у формі Програми соціально-еко-
номічного розвитку міста.

Для оперативної взаємодії створено Раду голів 
ОСББ, ОСН при міському голові. Члени ради на засі-
даннях постійно обговорюють проблеми, з якими до 
них звертаються мешканці будинків, беруть участь у 
роботі сесій міської ради, що також сприяє залучен-
ню громадян до прийняття рішень виконавчим комі-
тетом і радою.

Наступний крок – пошук грошей і співфінан-
сування. Після того, як узагальнено проблемні пи-
тання, які зазначили жителі міста і які необхідно 
вирішувати спільно, у міський бюджет закладають 
відповідне фінансування. А далі потрібно в цьому ж 
напрямі працювати з проектами міжнародної техніч-
ної допомоги – через участь у конкурсах. Тут також 
є правила, найперше з яких – подання продуманих 
проектів, які збігаються з програмними цілями до-
норів. Адже успішний проект завжди передбачає 
всебічну виваженість і водночас масштабність тих 
цілей і завдань, для реалізації яких звертаються до 
донорської організації за фінансовою допомогою. 
Відтак ідеальним варіантом є збалансоване поєд-
нання у зверненні тактичних завдань і стратегічних 
цілей, добре відпрацьований бізнес-план, а ще кра-
ще – проектно-кошторисна документація. І резуль-
тат обов’язково буде!

Далі, після отримання ґранту, дуже важливо 
чітко дотримуватися його вимог щодо звітування та 
оцінки. Особливо важливу роль відіграє моніторинг 
реалізації проекту за участі громадськості через 
громадські слухання, опитування, публікації в ЗМІ. 
І, звичайно, для кожного донора важлива сталість 
проекту. А це означає, що після закінчення фінансу-
вання донором проект має продовжувати своє жит-
тя завдяки самоокупності або фінансуванню з місь-
кого бюджету та громади.

В Івано-Франківську такий процес спільного 
планування влади та громади дав змогу зламати 
стару традицію, яка призвичаїла людей залежати 
від сторонніх осіб. Він навчив людей, якщо з’являли-
ся певні потреби на місцевому рівні, об’єднуватися 
задля самодопомоги, а також активно долучатися 
до розвитку міста. Отже, співфінансування громади 
під час реалізації проектів в Івано-Франківську ста-
ло нормою. На сьогодні спільне планування та залу-
чення громадян до прийняття рішень сприяє покра-

щенню умов життя людей через підтримку проектів, 
спрямованих на надання децентралізованих послуг, 
об’єднує набутий досвід і кращі практики з надання 
публічних послуг, що базуються на підходах соціаль-
ної мобілізації, та забезпечує прийняття рішень у 
комбінації з механізмами співфінансування.

Проте кожна громада повинна зрозуміти, що 
отримана допомога ззовні (від донора) не є просто 
дармовим фінансовим подарунком, а навпаки – рад-
ше внутрішнім каталізатором процесу, під час якого 
місцеві громади усвідомлюють відповідальність за 
своє життя, за вирішення проблем власного розвит-
ку, використовують внутрішні ресурси, дотримую-
чись чіткого плану дій у напрямі до добробуту.

найважче: 
як зробити перші кроки?

Досвід Івано-Франківська у залученні ґрантів 
для розвитку громади та вирішення її нагальних про-
блем, поза сумнівом, вартий уваги. Будь-яке місто, 
село чи селище, з будь-якою чисельністю населення 
може використати цю практику за умови, що люди 
готові об’єднуватися навколо вирішення спільного 
питання, докладати особистих зусиль і брати участь 
у співфінансуванні. Однак зрозуміло: доки у громади 
не буде першого позитивного досвіду, розраховува-
ти на активне залучення людей важко. І в цей момент 
знову варто пригадати досвід Івано-Франківська, де 
вирішення цих питань було одним із головних на 
стартовому етапі. Тому міська влада має:
1. Поширювати інформацію, надавати консуль-

тативну допомогу та проводити навчання для 

Без спільного бажання мешканців реалізувати нічого не 
вдасться. Отже, перше, з чого треба починати, – залучати 

громадян до активності

138-143_Івано-Франківськ.indd   141 18.03.13   17:00



142 

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ З ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

представників громад, які займатимуться реалі-
зацією ініціатив на місцевому рівні.

2. Здійснювати заходи, які підвищують ефективність 
проведення прозорих громадських слухань.

3. Вести спільне з представниками громади плану-
вання та прийняття рішень, спрямованих на по-
кращення екологічного та економічного стану 
міста.

4. Задовольняти потреби в організації та прове-
денні тренінгів, семінарів, громадських форумів 
і громадських слухань; формувати мережі НУО, 
шкіл, бізнес-структур, залучати їх до планування 
стратегії місцевого сталого розвитку.
Крім цього, на початку необхідно зосередити 

увагу ще й на таких моментах:

 • Поступово залучати громаду – від створення 
ініціативної групи в будинку, через створення 
ОСББ, до організації Муніципального фору-
му сталого розвитку (МФСР), коли від кожно-
го будинку направляють свого представника 
для обговорення загальноміських проблем. 
Іншими словами – від реалізації невеличкого 
проекту в будинку до реалізації загальномісь-
ких проектів.

 • Стежити за тим, щоб роботу системи було пере-
орієнтовано з відбору проектів на реалізацію та 
просування «знизу–догори».

 • Потрібно побудувати чітку систему відбору про-
ектів, прозорий розподіл функцій і відповідаль-
ності.
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НОРМАТИВНО
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 
лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної 
системи залучення, використання та моніто-
рингу міжнародної технічної допомоги» (ви-
значено процедуру залучення, використання 
та моніторингу міжнародної технічної допо-
моги, в тому числі державної реєстрації, моні-
торингу проектів (програм), акредитації вико-
навців (юридичних осіб-нерезидентів))

 • Закон України «Про енергозбереження»

 • Закон України «Про об’єднання співвласни-
ків багатоквартирних будинків»

 • Закон України «Про органи самоорганізації 
населення»

локальна нормотворчість:
 • Програма сприяння створенню та функціо-

нуванню об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків (ОСББ) на території міста Іва-
но-Франківська (Рішення Івано-Франківської 
міської ради від 15.09.2011 р. № 379-14), спря-
мована на реалізацію низки заходів для ство-
рення та функціонування ОСББ, утримання 

багатоквартирних житлових будинків, а також 
підвищення ефективності управління житло-
вим фондом через формування конкурентного 
середовища на ринку комунальних послуг

 • Міська цільова програма енергозбережен-
ня та енергоефективності Івано-Франківська 
на 2010–2013 роки (Рішення Івано-Франків-
ської міської ради від 16.02.2010 р.)

 • Програма охорони навколишнього природ-
ного середовища міста Івано-Франківська на 
період до 2015 року (Рішення Івано-Франків-
ської міської ради від 15.09.2011 р. № 380-14)

 • Програма поводження з безпритульними тва-
ринами в межах Івано-Франківська та його око-
лиць (Рішення Івано-Франківської міської ради 
від 17.06.2008 р.), спрямована на утвердження в 
суспільстві гуманного ставлення до тварин

Наведені міські цільові програми сприяють 
інституційному розвитку ОСББ та органів са-
моорганізації населення, висвітлюють напра-
цювання та проблемні питання в напрямах 
екологічного стану міста, енергозбереження в 
бюджетній і комунальній сферах, поводження 
з безпритульними тваринами та розкривають 
способи їх вирішення за безпосередньої уча-
сті громади міста. Ці програми передбачають 
відповідне фінансування заходів із міського та 
державних бюджетів, коштів інвесторів, міжна-
родної технічної допомоги та співфінансуван-
ня мешканців міста
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 • Необхідна чітка система пріоритетів, у тому чис-
лі стратегічного плану розвитку міста.

 • Пріоритети, визначені громадою, потрібно за-
кріпити в бюджеті розвитку міста.
Головне – пам’ятати, що місцеве самоврядуван-

ня має сприяти перетворенню пасивних споживачів 
на активних громадян, залучати мешканців до вирі-
шення міських проблем, зокрема найактуальніших 
сьогодні проблем житлово-комунального господар-
ства, управління житловим фондом, енергозбере-
ження та екології. І для цього Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» передбачено 
можливість участі громади у місцевому самовряду-
ванні, зокрема через реалізацію органами самоор-
ганізації населення проектів міжнародної технічної 
допомоги.

івано-франківськ. довідка

Місто обласного значення – обласний центр
Населення: 241 753 особи на 1 січня 2012 року
Економіка: диверсифікована економіка, основні галузі: 
промисловість, будівництво, торгівля, транспорт тощо
Бюджет 2011 року – 688,6 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: вул. Грушевського, 21, 
м. Івано-Франківськ, 76004
Тел.: (034) 255-65-15
Факс: (034) 255-60-20
Електронна пошта: mvk@il.if.ua
Веб-сторінка: www.mvk.if.ua

138-143_Івано-Франківськ.indd   143 18.03.13   17:00



144 

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ З ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

Соціальна адаптація вразливих груп населен-
ня – це справа всієї громади, а найбільшою гру-
пою ризику є молодь. У Полтаві, як і в багатьох 

інших містах України, викликами для міської влади 
були такі важкі проблеми, як поширення ВІЛ-інфек-
ції та СНІДу серед молоді, необхідність підтримки 
ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх батьків, зменшення 
впливу епідемії туберкульозу на загальні показники 
стану здоров’я населення, соціальна підтримка осіб, 
які звільняються з місць позбавлення волі, не маючи 
документів і хворіючи на туберкульоз, велика кіль-
кість бездомних людей, серед яких є і молоді, і пенсі-
онери, окрема увага до потреб інвалідів.

Для створення та утримання відповідного за-
кладу в міському бюджеті не було коштів (було не-
обхідно більше 1 млн грн). 2010 року з ініціативою 
відкриття центру виступила асоціація «Світло надії». 
Міська влада підтримала цю пропозицію, оператив-
но виділила приміщення і почала діяльність з об-
лаштування центру та пошуку додаткових коштів.

Усього рік роботи, а досягнення 
неоціненні

За шість місяців роботи Центр адаптації без-
домних громадян і звільнених з місць позбавлення 
волі надав послуги:
 • 95 бездомним громадянам;
 • 40 споживачам ін’єкційних наркотиків, 25 з яких 

жінки;
 • 50 особам, звільненим з місць позбавлення волі, у 

тому числі 10, що мають адміністративний нагляд;

 • 12 осіб працевлаштовано;
 • 3 особи, які прийшли в центр як клієнти, стали 

його соціальними працівниками;
 • 4 особи змогли після завершення адаптаційної 

програми винаймати своє житло;
 • 12 осіб відновили документи.

Полтава: досвід сПівПраці 
та сПільного Планування 
діяльності влади і нуо

У Полтаві, як і в інших містах, одним з важких викликів для міської влади бУв «бУ-
кет» Проблем соціально вразливих грУП населення та відсУтність грошей У бюджеті на 
їх вирішення. ініціативУ, з якою вийшла благодійна асоціація «світло надії», Підтрима-
ли і влада, і донори. теПер У місті створено і Працює Повноцінний центр з ПослУгами 
соціальної адаПтації для людей, які ПотребУють Підтримки. досягнені резУльтати вра-
жають

Місцевий бюджет – 800 тис. грн (50% загальних витрат 
проекту) витрачено на:
 • оренду приміщень
 • оплату комунальних платежів
 • амортизацію діагностичного обладнання
 • проведення лабораторних обстежень
 • закупівлю продуктів харчування

Внесок місцевої громади – 400 тис. грн ґрантової під-
тримки від Управління ООН з наркотиків і злочинно-
сті, ЮНІСЕФ, МБФ «Фонд Вільяма Дж. Клінтона» витра-
чено на:
 • оплату праці фахівців
 • придбання обладнання
 • придбання меблів
 • продукти харчування
 • придбання медикаментів і засобів гігієни
 • оплату ремонтних робіт центру

Власний внесок мешканців:
 • продукти харчування
 • посуд
 • вживані меблі
 • одяг

Кількість користувачів – 95 безпосередніх відвідува-
чів центру, опосередковано – уся громада міста.

Джерела фінансування
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Послугами центру інтегрованої допомоги 
вагітним жінкам, які споживають наркотики, ско-
ристалося 45 жінок, 4 з яких розпочали прийом 
замісної підтримувальної терапії.

Головний результат цього проекту – створен-
ня у Полтаві нового повноцінного центру з по-
слугами соціальної адаптації (а не лише нічліжні 
кімнати, що не вирішують проблем бездомних). 
Завдяки цьому:
 • покращено наявну соціальну інфраструктуру 

міста, збережено здоров’я людей, яким загро-
жували непередбачувані наслідки від життя 
на вулиці;

 • зменшено кількість осіб, які після звільнення 
через відсутність житла, документів і роботи 
повернулися до кримінального способу жит-
тя;

 • частина жителів громади завдяки підтрим-
ці повернулася до соціально прийнятного 
способу життя: відновила документи, зв’яз-
ки, працевлаштувалася та почала приносити 
суспільну користь;

 • діти, матері яких не мали постійного місця 
проживання, не потрапили в інтернатні закла-
ди міста, а залишилися в родинах;

 • вагітні наркозалежні жінки, які мали ризик не-
виношування вагітності, передчасних пологів, 
відмов від дитини, уникнення медичного на-
гляду, завдяки роботі Центру інтегрованої допо-
моги опинилися в полі зору лікарів, соціальних 
працівників і народили дітей під медичним і со-
ціальним супроводженням, а діти уникли інсти-
туалізації;

 • створено структуру для вразливих груп з мак-
симальним переліком послуг, які доповнюють 
одна одну та сприяють покращенню показників 
здоров’я громади в цілому.

Важливим досягненням став той факт, що ці 
послуги продовжують надавати і після завершення 
ґрантового фінансування.

кроки до резУльтатУ: 
як вибУдУвати шлях?

Виконавчий комітет Полтавської міської ради 
реалізовував цей проект з липня 2011 року до трав-
ня 2012 року. Першою, з чого все почалося, була про-
позиція Полтавської обласної благодійної асоціації 
«Світло надії» створити центр адаптації бездомних 

осіб і звільнених з місць позбавлення волі, центр ін-
тегрованої допомоги наркозалежним жінкам і центр 
комплексної допомоги людям, які живуть з ВІЛ/СНІД. 
Наступними кроками були:
 • розробка стратегічного плану;
 • привернення уваги громади до проблеми за до-

помогою публікацій у ЗМІ;
 • пошук приміщення;
 • розробка міської програми фінансування цен-

тру;
 • розробка та затвердження у виконавчому комі-

теті Положення про роботу центру;
 • підготовка проектних пропозицій до міжнарод-

них донорів;
 • підбір персоналу центру;
 • облаштування приміщення центру;
 • вивчення нормативної бази щодо відкриття 

пункту реєстрації бездомних на базі центру.

У деталях це виглядало так.
Ініціатива благодійної асоціації «Світло надії» 

була підтримана Полтавською міською радою, 

Новий повноцінний центр з послугами соціальної 
адаптації допомагає людям відновити віру у власні сили.  

І саме таким чином повернутися до нормального життя
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а також Фондами ЮНІСЕФ та Вільяма Дж. Клінто-
на. Тоді на базі міського клінічного пологового 
будинку почали роботу зі створення центру інте-
грованої допомоги вагітним жінкам – споживачам 
ін’єкційних наркотиків. Для цього Управління охо-
рони здоров’я виконавчого комітету Полтавської 
міської ради прийняло необхідні нормативні акти. 
Відремонтовано приміщення, надано обладнання 
для проведення клінічних і лабораторних дослі-
джень, залучено до роботи фахових лікарів-кон-
сультантів, організовано доступ до програм за-
місної підтримувальної терапії жінкам, які цього 
потребували, а також забезпечено соціальне су-
проводження жінок фахівцями благодійної асоці-
ації «Світло надії».

Організація другого центру – адаптації 
бездом них та осіб, звільнених з місць позбавлен-
ня волі,  – почалася після виділення приміщення 
(надав орган місцевого самоврядування) та от-
римання матеріальної підтримки для фінансу-
вання діяльності та оплати комунальних послуг. 
Підтримка знадобилася тому, що ініціативу було 
розпочато взимку наприкінці 2011 року, а бюджет-
ні кошти було практично вичерпано – на вулицях 
могли замерзнути десятки безхатченків. Тоді до 
участі в організації центру активно долучилися 
містяни, представники місцевого та національно-
го бізнесу – вони надавали кошти, одяг, продукти 
харчування. ЗМІ системно інформували громаду 
про роботу центру та його потреби. Двічі на тиж-
день виходили тематичні сюжети про діяльність 
установи, історії мешканців, розповіді про досяг-
нення. Отже, громаду переконували дуже чіткою 
інформацією про потреби центру та поясненнями 
важливості його роботи.

Основні учасники впровадження практики та 
їхня діяльність:
 • Виконавчий комітет Полтавської міської ради – 

надав приміщення на пільгових умовах, затвер-
див положення, підписав угоди про фінансуван-
ня соціальних послуг, оплачує комунальні послу-
ги та фінансує поточні видатки центру.

 • Полтавська обласна благодійна асоціація «Світло 
надії» – координація всіх робіт, забезпечення фа-
хівцями, облаштування центру, забезпечення 
медіа-супроводження, соціальна робота з клієн-
тами, налагодження взаємодії між НУО та струк-
турами медичної та соціальної допомоги міста.

 • Рада підприємців при виконавчому комітеті 
Полтавської міської ради – надання благодійної 
допомоги та продуктів харчування.

 • Телерадіокомпанія «Лтава», телестудія «Місто» – 
щотижневий випуск сюжетів про роботу центру, 
розміщення оголошень про його потреби та ро-
боту.

 • Приватна національна мережа профілактичного 
обладнання Nuga Best – матеріальна підтримка: 
надання обладнання та закупівля продуктів хар-
чування.

 • Громадське об’єднання «Наш дім – Полтава» – по-
стійна підтримка продуктами харчування.

Відповідальні за реалізацію цього проекту – за-
ступник міського голови, Управління соціального 
розвитку, благодійна асоціація «Світло надії».

найважливіші Уроки
Цей приклад – дуже вдала ілюстрація можливо-

стей ефективної взаємодії органу місцевого само-
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 • Закон України «Про основи соціального за-
хисту бездомних осіб та безпритульних дітей» 
від 21 грудня 2010 (нова редакція)

 • Рішення сесії міської ради про фінансуван-
ня роботи центру в обсязі 200 тис. грн – меха-
нізм отримання коштів

 • Договір про надання соціальних послуг 
між центром і структурним підрозділом вико-
навчого комітету Полтавської міської ради – 
Управлінням соціального розвитку – порядок 
реєстрації мешканців

 • Положення про роботу центру, затвердже-
не виконавчим комітетом Полтавської міської 
ради – регламентує роботу центру
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врядування (Полтавської міської ради) та неуря-
дової організації (Полтавської обласної благодій-
ної асоціації «Світло надії») у розбудові соціальної 
інфраструктури міста. І ця співпраця розвиваєть-
ся  – сьогодні ґрантові міжнародні програми, які 
реалізує асоціація, інтегровані до місцевих про-
грам або отримують співфінансування з місцевого 
бюджету.

Влада виступила в ролі замовника соціальних 
послуг, обравши НУО як виконавчого партнера, 
який може залучити додаткове фінансування, має 
людські ресурси – підготовлений персонал соці-
альних вузькопрофільних працівників. Ця спів-
праця дала змогу побудувати модель взаємодії, у 
якій повноваження у прийнятті рішень, ресурси 
влади та можливості НУО економлять видатки 
місцевого бюджету та задовольняють потреби 
бездомних міста. Завдяки фінансуванню з кількох 
джерел центр працює безперебійно, можливість 
оренди зі ставкою 1 грн на рік та оплата комуналь-
них послуг з місцевого бюджету забезпечують 
його життєздатність.

Окрім цього, важливо звернути увагу на 
інноваційну модель комплексного надання по-
слуг уразливим групам, що включає послуги з 
проживання, соціальної адаптації, психологічне 
консультування, допомогу у відновленні соціаль-
них зв’язків, лікування та профілактику соціально 
небезпечних хвороб. Інноваційність полягає саме в 
універсальному доступі до послуг і в досягненні ре-
зультату за рахунок максимального пакета послуг, 
що впливає на покращення життя людини. До того 
ж модель побудовано на постійній співпраці влади 
та неурядової організації, спільному плануванні ді-
яльності, виявленні та вирішенні нагальних потреб 
громади. Міська влада через неурядову організа-
цію має постійний доступ до цільових груп, отри-
мує об’єктивні статистичні дані та реальну картину 
потреб і проблем уразливих груп. Поєднання ре-
сурсів місцевого бюджету та залучених ґрантових 
коштів дає змогу практично вирішити актуальні для 
громади проблеми.

Найвагомішими є такі уроки:
 • Міська влада повинна визнавати існування про-

блем, що потребують вирішення, навіть якщо 
відсутні кошти на їх подолання. Проблема поля-
гає в тому, що міська влада не має інформації про 
потреби цільових груп, а також у високій варто-
сті організації нових установ комунальної влас-
ності. Впливати на владу можуть НУО, для яких 
задоволення потреб цільових груп є щоденною 

роботою. Організація доносить до міської влади 
і інформацію про потреби цільових груп, і стра-
тегії вирішення проблем.

 • Активна співпраця з неурядовими організація-
ми є способом отримання інвестицій у розвиток 
соціальної інфраструктури міста. НУО та міська 
влада повинні подавати спільні пропозиції щодо 
залучення інвестицій, де чітко має бути прописа-
но внесок міської влади, НУО та очікування від 
донорських організацій.

 • Ґрантові проекти, що реалізуються НУО, у разі 
їхньої ефективності повинні бути інтегровані 
до місцевих програм, а міські програми повин-
ні розроблятися з урахуванням фінансових та 
інших ресурсів, що залучені або можуть бути 
залучені неурядовими організаціями. Незалежні 
НУО працюють з важливими соціально значущи-
ми проблемами громади, вони мають ресурси 
для їх вирішення за рахунок міжнародних орга-
нізацій, але міська влада повинна взаємодіяти з 
НУО, щоб не відбувалося дублювання видів ді-
яльності, не було перевитрат бюджетних коштів, 
щоб діяльність не була формальною. НУО своєю 
чергою мають стимулювати міську владу до при-
йняття рішень, що регламентують адекватну діє-
ву соціальну політику в місті.

Погляд, в якому так багато слів. Саме задля людей 
працюють у Полтаві міська влада, асоціація «Світло 

надії», неурядові організації та благодійники
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 • Співпраця з НУО надає місцевій владі змогу точ-
ніше оцінювати потреби вразливих груп, а також 
шукати способи їх вирішення. Фахівці НУО по-
винні бути залучені до розробки та впроваджен-
ня всіх соціальних програм міста, планування 
та відповідальність за реалізацію повинні бути 
представлені рівною мірою – і НУО, і міською 
владою.

Ще один важливий урок – необхідність подо-
лання стереотипів. Органи місцевого самовряду-
вання часто не вірять у професіоналізм і можливості 
неурядових організацій, оскільки не мають інформа-
ції про їхню діяльність і досягнення, а також через 
інертність самих НУО у співпраці з містом. Проте ці 
організації часто мають потужний ресурс для вирі-
шення проблем громади, який не використовує вла-
да. Таким чином, відсутність ефективної взаємодії 
погіршує показники ефективності роботи і органів 
місцевого самоврядування, і НУО. І навпаки – вихід 
на цільові групи, який є у неурядових організацій, та 
розуміння їхніх справжніх потреб дають змогу ефек-
тивно планувати діяльність і рентабельно витрачати 
бюджетні кошти.

Найважливіше, на що треба звернути увагу під 
час реалізації подібної практики в іншому місті:
1. Спільне бачення проблеми.
2. Доступність до цільових груп.
3. Відпрацювання єдиного підходу до вирішення.

4. Визначення повноважень і відповідальності сто-
рін.

5. Залучення широкого кола учасників: влада, гро-
мада, ЗМІ, бізнес, міжнародні донори, НУО.

Перелік небезпечних питань:
1. Відкриття центру наприкінці бюджетного року 

за відсутності фінансування.
2. Відсутність попередньо розробленої норматив-

ної бази (розроблялася в ході роботи).
3. Переконати якомога більше прихильників серед 

депутатів та осіб, які приймають рішення про до-
цільність відкриття центру.

Полтавський міський голова 
олександр мамай:

«Для міста та області 
робота такого центру є 
справжнім досягненням і 
втіленням у життя слів про 
допомогу людям, які цього 
потребують. Людина, яка за тих 
чи інших життєвих обставин 
залишилася без даху над 
головою та без засобів до 

існування, не повинна жити на вулиці. Діяльність асоціації 
«Світло надії» є гідним прикладом для наслідування 
іншими неурядовими організаціями міста та України, бо 
конкретними справами довели доцільність своєї роботи. 
Результат сьогодні – це врятовані життя, шанс повернутися 
до нормального життя та відчути себе повноцінними 
мешканцями Полтавської громади».

слОвО 
МісЬКОГО ГОлОвИ

Полтава. довідка

Місто обласного значення – обласний центр
Населення: 297 589 осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основні галузі еко-
номіки – виробництво технологічного устаткування, легка, 
харчова промисловість
Бюджет 2011 року – 757,6 млн грн

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: вул. Жовтнева, 36,
м. Полтава, 36000
Тел.: (0532) 56-07-98
Факс: (05322) 7-91-95
Електронна пошта: borisenko@rada-poltava.gov.ua
Веб-сторінка: www.rada-poltava.gov.ua
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Жителі Нікополя були вкрай незадоволені 
роботою системи вуличного освітлення. До 
міської ради надходило дедалі більше скарг 

від громадян і правоохоронних органів на непрацю-
ючі ліхтарі у приватному секторі та віддалених від 
центру районах міста. На неосвітлених вулицях ча-
стішали випадки злочинів і травматизму. Для вияв-
лення дільниць з проблемами освітлення потрібен 
був деякий час, оскільки наявний на комунальному 
підприємстві «Міськсвітло» диспетчерський пульт 
телемеханічного управління експлуатувався з 1983 
року та контролював лише 7% системи. Отже, дис-
петчер просто не міг бачити, де і що не працює. Для 
цього треба було об’їжджати вулиці черговим авто-
мобілем. А для ліквідації аварії потрібно було від-
ключати вуличне освітлення в цілому мікрорайоні, 
а не на одній–двох вулицях, як дозволяють сучасні 
технології. Тому місту було необхідно терміново 
налагодити ефективне управління системою вулич-
ного освітлення – щоб усе працювало і до того ж не 
було зайвих витрат.

СУЧАСНА СИСТЕМА – 
ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЕКОНОМІЯ

Сьогодні система працює так, як це має бути 
в доброго господаря. Ліхтарі сучасного виробни-
цтва автоматизовано: з настанням сутінків вони 
самі вмикаються, а щойно світлішає – вимикають-
ся. Це дає змогу скоротити експлуатаційні витра-
ти на вуличне освітлення міста, поліпшити його 
якість, удосконалити систему обслуговування, 
спостереження, контролю та швидкого виявлення 
поломок.

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради 
у червні–серпні 2012 року встановив сучасний пульт 
управління вуличним освітленням, який дасть змогу 

НІКОПОЛЬ: 
БЕЗПЕКА ТА КОМФОРТ – 
ЦЕ НЕ ЛИШЕ ВУЛИЧНІ ЛІХТАРІ

ВИЗНАЧИВШИ ПРІОРИТЕТОМ КОМФОРТ І БЕЗПЕКУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У МІСТІ, МІСЬКА ВЛАДА 
НІКОПОЛЯ ПОБУДУВАЛА НОВУ СУЧАСНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВУЛИЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ. А ЗА 
ГРОШІ, ВИВІЛЬНЕНІ ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ РАХУНКІВ, ПЛАНУЄ ПОКРАЩИТИ РОБОТУ СВІТЛОФО-
РІВ І ВОДОЗНИЖУВАЛЬНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ. І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСІ ПЕРЕВАГИ

 • Державний бюджет – 400 тис. грн
 • Місцева громада, з місцевого бюджету – 170 тис. грн
 • Співфінансування, КП «Міськсвітло» – 53,309 тис. 

грн. Організація-партнер є зацікавленою у впрова-
дженні на підприємстві інноваційних технологій, 
зменшенні витрат робочого часу та коштів.
 • Користувачі – уся територіальна громада міста, 

120 тис. осіб.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Нікопольський міський 
голова Руслан Токар:

«Міська влада повинна 
швидко реагувати на ті 
проблеми, які виникають у 
місті. Одне з основних завдань 
для Нікополя – забезпечення 
ефективної системи 
контролю та керування 
вуличним освітленням. Тому 
встановлення сучасного пульта 

керування зовнішнім освітленням дасть змогу скоротити 
час на виявлення проблем та їх вирішення. Наявність 
якісного вуличного освітлення дає змогу громадянам і 
гостям міста повною мірою почувати себе комфортно та 
безпечно на вулицях нашого міста у вечірній і нічний час».

СЛОВО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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знизити витрати на оплату рахунків за електрику на 
69 тис. грн на рік.

Деталізацію цієї економії за окремими статтями 
наведено в Таблиці 1.

Крім цього, тепер:
 • у місті зменшилася злочинність. Люди почува-

ються безпечніше, та й ходити вулицями міста 
в темний час доби стало набагато комфортніше;

 • зменшилася кількість ДТП у нічний час;
 • аварійні ситуації в роботі вуличного освітлення 

виявляються та усуваються швидко;
 • зекономлені бюджетні кошти спрямовано на 

капітальний ремонт вуличного освітлення, що 
раніше було неможливим через обмеженість 
ресурсів міського бюджету;

 • покращився імідж міста в очах його жителів і 
гостей.

СУЧАСНЕ РІШЕННЯ: 
ДЕ ЙОГО ЗНАЙТИ ТА ЯК РЕАЛІЗУВАТИ?

Першим і найважливішим кроком було вивчен-
ня передового вітчизняного та закордонного досві-
ду. Без бачення того, що і як саме можна зробити, цей 
проект точно не відбувся б. Запропоноване рішення 
було обговорено в профільних комісіях і підтримано 
на сесії міської ради. А другим кроком стала розроб-
ка проекту в деталях.

Для реалізації цієї ідеї КП «Міськсвітло» спіль-
но з управлінням житлово-комунального госпо-
дарства та управлінням економічної політики 
Нікопольської міської ради розробило проект 
«Підвищення ефективності зовнішнього освітлен-

Все місто – як на 
долоні. Нове програмне 

забезпечення 
відповідальне за спокій 

і безпеку громадян на 
вулицях, оскільки дає 

змогу швидко побачити 
та ліквідувати аварію в 

роботі освітлення

НОРМАТИВНО
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 • Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні»

 • Бюджетний кодекс України

 • Рішення Нікопольської міської ради від 
29.07.2011 р. № 9-9/VІ «Про подання проекту на 
участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування»
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ня м. Нікополя через впровадження інноваційних 
технологій». Нікопольська міська рада прийняла 
рішення від 29.07.2011 № 9-9/VІ про подання цьо-
го проекту на участь у Всеукраїнському конкурсі 

проектів і програм розвитку місцевого самовря-
дування. 2011 року його визнано переможцем, 
і місто отримало ґрант у розмірі 400 тис. грн. Ке-
рувати роботою з реалізації цього проекту було 

Управління – 
це робота 

комп’ютерів. 
Нова система 

управління 
роботою 

вуличного 
освітлення дасть 

змогу Нікополю 
економити 69 тис. 

грн на рік

№
з/п

Найменування План витрат на 
2012 р., тис. грн

Економія коштів

% тис. грн

Економію від впровадження системи буде досягнено за рахунок:

1 Чіткого дотримання графіка включення–виключення, відсутності людського чин-
ника під час роботи системи, можливості встановлення графіків включення інди-
відуально по вулицях міста з оптимально підібраними зсувами у часі включення та 
відключення

2,6 7% 0,2

2 Наявності зворотного зв’язку щодо включення або відключення необхідного ре-
жиму, що дає змогу скоротити час реакції диспетчера на позаштатну ситуацію

0,4 1% 0,004

3 Дистанційного контролю режимів роботи та виключення виїздів для перевірки 
включення і відключення освітлення

20,0 95% 19,0

4 Дистанційного технічного обліку спожитої електричної енергії, що дає змогу ско-
ротити робочий час і транспортні втрати, необхідні для об’їздів з метою зняття 
показань лічильників

12,3 95% 11,7

5 Можливості виявляти зміни енергоспоживання, що дає змогу оперативно виявля-
ти несанкціоновані підключення

1,0 1% 0,01

6 Зменшення витрат на оплату електричної енергії, використаної на технологічні 
цілі під час ремонту ліній освітлення (денний режим), оскільки включається лише 
одна шафа, а каскадні лінії ліквідуються

0,2 75% 0,1

7 Відсутності витрат на ремонт старих виконавчих пунктів упродовж дії гарантії на 
обладнання нової системи – 48 місяців

38,0 100% 38,0

Разом: 69,0

Таблиця 1. Деталізація економії за окремими статтями

149-153_Нікополь.indd   151 18.03.13   17:07



152 

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ З ОБМІНУ КРАЩИМИ ПРАКТИКАМИ

призначено заступника міського голови О. Черни-
шова.

Реконструкція системи вуличного освітлення 
відбувалася у такому порядку:
1.1. Розробка технічної та проектної документації.
1.2. Капітальні роботи:
 • монтажні роботи;
 • технічний нагляд.

1.3. Придбання устаткування:
 • термінал виконавчого пункту СЕА-СУГО-Я-01 

(114 шт.);
 • робоча станція: диспетчерського пункту (з про-

грамним забезпеченням АРМ-Міськсвітло);
 • обладнання візуалізації «Мнемосхеми міста»;
 • багатоканальний термінал: GSM/GPRS зв’язку 

диспетчерського пункту (на 150 абонентів мо-
більного зв’язку) СЕА-ДП-06;

 • сервер: диспетчерського пункту (з програмним 
забезпеченням «Карта-мнемосхема міста»).

Після придбання програмного забезпечення, 
GSM-модулів і налагодження системи відбувся пуск 
обладнання.

Фінальний етап – поширення серед жителів мі-
ста інформації про досягнені результати.

ВІД БЕЗПЕКИ – 
ДО КОМФОРТУ

Ефективність реалізованого проекту у Нікополі 
видно вже зараз, лише через три місяці після запус-
ку системи в експлуатацію. Кількість скарг громадян 
суттєво знизилася, а витрати на обслуговування 
системи не перевищують тих, що були раніше. На-
віть більше, для максимально повного використан-
ня потенціалу діючого програмного забезпечення 
«Карта-мнемосхема міста» вивчаються можливості 
подальшого розширення функціоналу сучасного 
пульту з підключенням до нього системи керування 
світлофорами, встановленими на вулицях міста, та 
роботою водознижувальних насосних станцій міста 
та регіону.

Комфорт і безпека життя у місті – це найголов-
ніше, до чого прагне міська влада Нікополя. Тому 
наступний проект, який розробляється, – це вста-
новлення камер відеоспостереження в місцях най-
більшого скупчення людей.

НІКОПОЛЬ. ДОВІДКА

Місто обласного значення
Населення: 120 тис. осіб на 1 січня 2012 року
Економіка: поліфункціональне місто. Основна галузь еко-
номіки – промисловість (металургія та обробка металів)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: вул. Електрометалургів, 3,
м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53200
Тел.: (05662) 5-05-23, (05662) 4-26-45
Факс: (05662) 4-26-45
Електронна пошта: control@nikopol.net 
Веб-сторінка: www.adm.nikopol.net 
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МЕТА: підтримка України у створенні сильної та 
ефективної системи місцевого самоврядування 
через запровадження інноваційних європейських 
моделей врядування, розроблених Центром 
експертизи з питань реформи місцевого 
самоврядування Ради Європи.

ЗАВДАННЯ: розбудова спроможностей органів 
місцевого самоврядування в управлінні фінансами, 
покращенні ефективності управління, розробці 
та моніторингу дотримання етичних стандартів, 
посиленні лідерських спроможностей керівників.

ПІДХІД: для забезпечення дієвості європейських 
моделей місцевого самоврядування в українських 
реаліях провідні українські та міжнародні 
експерти у співробітництві з містами адаптують 
інструментарій Ради Європи до вітчизняних 
нормативно-правових і соціально-економічних 
умов.

ТРИВАЛІСТЬ: 1 квітня 2011 року – 
31 березня 2014 року.

ФІНАНСУВАННЯ: уряд Данії (DANIDA) 
та Швейцарська Конфедерація.

ПАРТНЕРИ: Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, асоціації місцевих влад, 
Національна академія державного управління 
при Президентові України.

УЧАСНИКИ: 80 міст України

ВажлиВа інформація про програму ради ЄВропи 
«посилення інституційної спроможності органіВ місцеВого 
самоВрядуВання В україні»
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наталія 
старостенко

Кандидат економічних наук, керува-
ла Програмою Ради Європи «Посилення 
інституційної спроможності органів міс-
цевого самоврядування в Україні» впро-
довж 2011–2012 років.

2005 року Наталія Старостенко за-
хистила кандидатську дисертацію на тему 
«Формування доходів бюджетів міст із 
моногалузевою економікою» в Інституті 
економіки та прогнозування Національ-
ної академії наук України, отримувала 
стипендію Президента України для моло-
дих вчених. 2008 року як стипендіат про-
грами академічних обмінів ім. Фулбрайта 
отримала ступінь магістра державного 
управління в Пенсильванському універ-
ситеті (США).

Стажувалася в Нідерландах, Великій 
Британії, Швейцарії, Франції, Ірландії з пи-
тань місцевого самоврядування: прове-
дення тренінгів для муніципальних служ-
бовців, місцевих фінансів, покращення 
ефективності управління.

Має великий досвід роботи в між-
народному технічному співробітництві: 
керувала проектами в Міжнародному 
центрі перспективних досліджень (про-
ект «Спроможність до аналізу соціально- 
економічних результатів і потенціалу»),  
ПРООН (проект «Підтримка реформи дер-
жавної служби в Україні»); брала участь 
як експерт у проектах Світового банку, 
Міжнародного дослідницького центру  
ім. Ендрю Янга (Університет Джорджії, 
США).

григорій 
Борщ

Експерт Ради Європи, доцент кафе-
дри регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 
Національної академії державного управ-
ління при Президентові України, канди-
дат наук державного управління, доцент.

Співавтор патенту «Освітньо-про-
фесійна програма підготовки магістра за 
спеціальністю 8.150108 «Місцеве само-
врядування» напряму підготовки 1501 
«Державне управління» (2009), співроз-
робник низки навчальних дисциплін На-
ціональної академії, зокрема «Система 
місцевого самоврядування», «Міжмуні-
ципальне співробітництво», «Лідерство 
у місцевому управлінні», «Управління 
логістичними системами», «Основи муні-
ципального менеджменту», «Управління 
територіальними ресурсами» та ін. Про-
йшов стажування у Швейцарії за програ-
мою «Академія лідерства» Ради Європи.

Має кілька десятків друкованих 
праць у фахових виданнях. Залучаєть-
ся до виконання урядових доручень з 
підготовки нормативно-правових актів 
з питань державної політики у сфері міс-
цевого самоврядування, розвитку ад-
міністративно-територіальних одиниць 
та організації функціонування системи 
місцевого самоврядування в Україні та 
здійснює консультування органів влади 
окремих адміністративно-територіаль-
них одиниць.

олексій 
погорелоВ

Генеральний директор Української 
асоціації видавців періодичної преси, 
редактор і видавець з більш як 15-річним 
успішним досвідом, дійсний головний 
редактор веб-сайтів, постійний експерт 
низки ділових та профільних видань, спе-
ціалізованих на тематиці «ЗМІ». 

Редактор корпоративного журналу 
Henkel Life Україна, автор ідеї та редак-
тор історій успіху видавничих компаній 
України, які з 2011 року публікує «Редак-
торський портал». Автор більш як 120 пу-
блікацій у ЗМІ, автор двох книг з менедж-
менту видавничих компаній та управлін-
ня редакційними колективами, співавтор 
книг «Сучасний медіа менеджмент дру-
кованих ЗМІ», «Сучасний медіа менедж-
мент. Шляхи роздержавлення української 
преси», «Реформування державних та ко-
мунальних газет. Практичні поради щодо 
переходу на самофінансування».

З 2004 року практикує як медіа біз-
нес-консультант, тренер з питань побудо-
ви ефективних комунікацій. Спеціаліза-
ція – менеджмент видавничих компаній, 
редакторський менеджмент, управління 
проектами, PR і комунікації.
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стор. місто категорія результат у конкурсі Зміст практики

76 Бердянськ
обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Ефектив-
не управління і надання громадських 
послуг»

Електронне врядування, програмне за-
безпечення «Оренда землі»

40 Верхньо-
дніпровськ

районного 
значення

2 місце у номінації «Ефективне управлін-
ня і надання громадських послуг»

Система роздільного збирання твер-
дих побутових відходів з організацією 
GPS-моніторингу сміттєвозів

19 Вінниця обласного 
значення

1 місце у номінації «Ефективне управлін-
ня і надання громадських послуг»

Сучасний центр адміністративних послуг 
«Прозорий офіс»

50 Вознесенськ

обласного 
значення

спеціальна відзнака у номінації «Ефек-
тивне управління і надання громадських 
послуг»

Впровадження процесного підходу у 
виконавчих органах міської ради, увід-
повіднення повноважень посадових осіб 
міськради до вимог законодавства 

134 Вознесенськ
обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Досвід 
залучення інвестицій і реалізації ґранто-
вих програм»

Створення відділу підтримки місцевих 
ініціатив міськради з метою залучення 
додаткових ресурсів у розвиток громади

30 Євпаторія обласного 
значення

3 місце у номінації «Ефективне управлін-
ня і надання громадських послуг»

Стратегічне планування розвитку міста і 
його втілення

130 Зеленодольськ районного 
значення

3 місце у номінації «Досвід залучення ін-
вестицій і реалізації ґрантових програм»

Співпраця влади та бізнесу для рекон-
струкції мереж вуличного освітлення

88 Івано-
Франківськ

обласного 
значення

2 місце у номінації «Підтримка місцевого 
підприємництва»

Церемонія вшанування лідерів еконо-
мічного розвитку Івано-Франківська 
«Тріумф»

138 Івано-
Франківськ

обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Досвід 
залучення інвестицій і реалізації ґранто-
вих програм»

Залучення інвестицій і реалізація гран-
тових програм для розвитку міста

25 Кривий Ріг обласного 
значення

2 місце у номінації «Ефективне управлін-
ня і надання громадських послуг»

Муніципальний центр послуг 

82 Мелітополь обласного 
значення

1 місце у номінації «Підтримка місцевого 
підприємництва»

Інноваційно-технологічний кластер ма-
лого та середнього бізнесу

73 Миргород

обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Ефектив-
не управління і надання громадських 
послуг»

Роздільний збір твердих побутових 
відходів з подальшим сортуванням на 
комунальному підприємстві і продажем 
вторинної сировини

149 Нікополь
обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Досвід 
залучення інвестицій і реалізації ґранто-
вих програм»

Підвищення ефективності зовнішнього 
освітлення міста через впровадження 
інноваційних технологій

127 Новояворівськ
районного 
значення

2 місце у номінації «Досвід залучення ін-
вестицій і реалізації ґрантових програм»

Залучення коштів громади і спонсорів 
для побудови центрального дитячого 
майданчика

59 Одеса
обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Ефектив-
не управління і надання громадських 
послуг»

Електронна інтерактивна мапа міста

111 Павлоград
обласного 
значення

2 місце у номінації «Досвід залучення ін-
вестицій і реалізації ґрантових програм»

Установка всесезонних сонячних ко-
лекторів для підігріву води в басейні 
дошкільного навчального закладу 

99

Петриківський 
район Дніпро-
петровської 
області

район спеціальна відзнака у номінації «Під-
тримка місцевого підприємництва»

Програма підтримки та розвитку малого 
бізнесу в напрямах туризму, зеленого 
туризму та народних ремесел

144 Полтава

обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Досвід 
залучення інвестицій і реалізації ґранто-
вих програм»

Співпраця та спільне планування діяль-
ності влади і НУО для створення центру 
соціальної адаптації для людей, які по-
требують підтримки

міста - переможці конкурсу кращих практик місцеВого самоВрядуВання 2012 року
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стор. місто категорія результат у конкурсі Зміст практики

64 Рівне
обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Ефектив-
не управління і надання громадських 
послуг»

Співфінансування місцевих проектів 
коштом міської ради та мешканців міста

45 Скадовськ районного 
значення

3 місце у номінації «Ефективне управлін-
ня і надання громадських послуг»

Співфінансування місцевих проектів 
коштом міської ради та мешканців міста 

104 Славутич обласного 
значення

1 місце у номінації «Досвід залучення ін-
вестицій і реалізації ґрантових програм»

Система залучення інвестицій і реаліза-
ції ґрантових програм

93 Славутич обласного 
значення

3 місце у номінації «Підтримка місцевого 
підприємництва»

Організаційно-економічний механізм 
підтримки місцевого підприємництва 

68 Тернопіль
обласного 
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Ефектив-
не управління і надання громадських 
послуг»

Єдина квитанція та єдина база даних 
нарахувань за житлово-комунальні по-
слуги

122 Тростянець
районного 
значення

1 місце у номінації «Досвід залучення ін-
вестицій і реалізації ґрантових програм»

Створення сприятливих умов задля 
залучення інвестицій у розвиток містоу-
творюючого підприємства

35 Українка районного 
значення

1 місце у номінації «Ефективне управлін-
ня і надання громадських послуг»

Центр муніципальних послуг

55 Умань
обласного 
значення

спеціальна відзнака у номінації «Ефек-
тивне управління і надання громадських 
послуг»

Реабілітаційний комплекс для людей з 
особливими потребами 

116 Чернівці
обласного 
значення

3 місце у номінації «Досвід залучення ін-
вестицій і реалізації ґрантових програм»

Проекти міжнародної технічної допо-
моги як механізм розвитку туристичної 
галузі міста
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