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Як депутату...

Розділ, в якому ми ознайомимося із можливостями депутатів/
депутаток місцевої ради, розглянемо їхні інструменти для діяль-
ності на благо громади. Також ми спробуємо їм заглянути у робо-
чий «портфель» і ознайомитися з основними типами документів, 
які там трапляються.

Г Р О М А Д А
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...працювати в інтересах громади?

Для початку роботи все-таки варто зрозуміти, хто ж та-
кий депутат, що таке громада, і взагалі з’ясувати, а що 
ж представляє собою місцеве самоврядування? Отож для 
визначення власних координат у представницькому органі 
громади варто (для початківців) відповісти на запитання:

Хто в раді головний?
Чим займається та за що відповідає голова ради?
Хто та як допомагає голові ради управляти?
Як насправді працює місцева рада та хто такі депутати?

Допоможе вам у цьому розділ із посібника не для де-
путатів, а для… журналістів. Так-так, нерідко журналістам 
також потрібні бодай елементарні знання із сфери місце-
вого самоврядування, тож їм також іноді варто проходити 
«прискорений» навчальний курс. 

Ресурс:
Посібник для журналістів «Як писати про місцеву владу»
https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Yak-pysaty-pro-
mistsevu-vladu.pdf
Ідея: Знайти відповіді на найпростіші запитання 
щодо місцевої ради – хто входить до неї, для чого 
вона створюється і хто там головний.

Після цього, або відразу ж для більш «просунутих» у 
справах місцевого самоврядування людей, не зайвим було 
б вивчити правове поле, щоб відповісти ще на декілька 
запитань:

Що становить правову основу місцевого самоврядування в 
Україні? 
Якими нормативними актами регулюється місцеве самовря-
дування в Україні? 
У чому полягає особливість місцевого самоврядування як 
форми народовладдя? 
Що таке система місцевого самоврядування та з яких елемен-
тів вона складається? 
У чому сутність поняття територіальна громада? 
Що таке представницькі органи місцевого самоврядування? 
Для чого створюються органи самоорганізації населення? 
Чому для територіальної громади і місцевої ради важливо 
мати добротний і збалансований статут?

?

!
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Як депутату...

Ось тут вже допоможе посібник для депутатів (напри-
клад, наведений нижче), а також першоджерела - законо-
давча база.

Ресурс:
Навчальний посібник для депутатів місцевих рад об’єдна-
них територіальних громад. Видання друге / Дерун Т. М. 
/ Асоціація  міст  України  –  К.,  ТОВ  «Підприємство  «ВІ  ЕН  ЕЙ», 
2017. – 164 с.
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/bookslobderun 
2018web1.pdf
Ідея: Завести собі папку (електронну, хоча і мож-
ливо, що придбаєте паперовий варіант Законів) із 
законодавчою базою щодо місцевого самовряду-
вання в Україні. 

Озброївшись базовими знаннями із основ місцевого са-
моврядування та його правового підґрунтя, можна підійти 
до пошуку відповідей на цілком практичні запитання по-
всякденної діяльності депутатів як представників інтересів 
мешканців громади. Цей момент важливий, хоча не всі на-
лежним чином на нього звертають увагу. Але саме у цей 
момент, ще перед першим засіданням новообраної ради, за-
кладаються правила роботи – регламент ради, проект щодо 
кількості і функціоналу постійних комісій, штатний розпис 
виконавчого апарату. Зазвичай ці документи готуються в 
надрах виконкому і видаються «на гора» вже як якась да-
ність, яку швидко затверджують новообрані депутати. 

Ретельно вивчіть старий регламент (він діє, поки не прий- 
няли новий), обдумайте, в якій із комісій вам було б добре 
працювати, можливо, якусь із комісій ви могли б і очолити. 
Можливо, ви маєте політичні амбіції, тоді цей підготовчий 
час саме для вас – створюйте коаліції, збирайте однодумців, 
розподіляйте комісії, зони відповідальності. Пам’ятайте, ті, 
хто має якийсь певний план, завжди у виграші перед тими, 
хто цього плану не має і бачить документи на сесії вперше.

Тому зараз знаходимо відповіді на запитання:
Який правовий статус депутатів місцевих рад? 
Які додаткові права та обов’язки має депутат місцевої ради у 
порівнянні з виборцями? 
Які форми і методи роботи депутата місцевої ради найбільш 
ефективні? 

?
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Як діють комісії місцевої ради? 
Хто такий староста і як він взаємодіє з депутатом місцевої ради? 
У чому полягає відповідальність депутата місцевої ради пе-
ред виборцями щодо своєї депутатської роботи? 
Яким чином завдання та повноваження ОМС впливають на 
організацію роботи депутата місцевої ради? 
Як створити ключовий документ діяльності ОМС – збалансо-
ваний регламент ради? 
Як правильно і демократично скликають і проводять пленар-
ні засідання? 
Як найкраще провести першу сесію новообраної місцевої ради? 
Як етично поводитись на сесіях? 
Як регламентується пленарне засідання ради? 
Якими є повноваження головуючого та робочих органів сесії?
Ресурс:
Навчальний посібник для депутатів місцевих рад об’єд-
наних територіальних громад. Видання друге /Дерун Т. М. 
/ Асоціація  міст  України. – К.,  ТОВ  «Підприємство  «ВІ  ЕН  ЕЙ», 
2017. – 164 с.
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/bookslobderun 
2018web1.pdf

Ідея: Ознайомтеся із існуючим регламентом місце-
вої ради. Які можливості для роботи депутата там 
є? Які не використовуються депутатами? Знайдіть 
приклади регламентів інших рад, подумайте, які 
зміни можна було би внести?
Визначте, чи відповідають кількість та назви по-
стійних комісій реаліям життя громади? У якій ко-
місії ви б могли працювати? Які би проекти рішень 
могли б спроектувати?

Але навіть після попереднього вивчення законодавчої 
бази все одно залишатиметься чимало запитань і «сліпих» 
зон, того, що не знаємо. Саме тому буде час прочитати 
посібник «Чого не знає депутат?».

Ресурс
Чого не знає депутат? – Київ, 2019. – 108 с.
http://ipo.org.ua/чого-не-знає-депутат-2019/

!

...працювати в інтересах громади?
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Як депутату...

Ідея: Створіть собі «Інструментарій депутата» – спи- 
сок можливостей (із законодавчим чи норматив-
ним підґрунтям, включаючи положення регламен-
ту місцевої ради), які ви маєте як депутат. Виступ 
з трибуни, позачерговий прийом, внесення проєк-
тів рішень, депутатське звернення тощо. Якщо ви 
цей список складатимете не самі, а із колегами чи 
командою/активом, то вправа набуде ще й коман-
доутворюючого значення.

Практика
Регламенти місцевих рад можуть містити приблиз-
но такі положення: «З метою забезпечення належної 
уваги до думок депутатів під час сесій ради депутати 
зобов’язуються у власних виступах привертати осо-
бливу увагу на ті частини промови, у яких вислов-
люються пропозиції та зауваження депутата. Таке 
виокремлення у виступі може полягати у проголошен-
ні депутатом формулювання: «звертаю увагу присут-
ніх, що мною висловлюються наступні пропозиції (за-
уваження)» чи будь-яким іншим формулюванням, що 
надає можливість сконцентрувати увагу присутніх на 
суті пропозицій (зауважень).
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на се-
сії ради (засіданні постійної комісій, пленарному засі-
данні ради) або передані в письмовій формі головуючо-
му на пленарному засіданні, повинні бути зафіксовані 
в протоколі (додані до протоколу). Пропозиції і за-
уваження надсилаються для розгляду органам ради, 
органам виконавчої влади, підприємствам, установам, 
організаціям та їхнім посадовим особам. Вказані орга-
ни і посадові особи зобов’язані розглянути надіслані їм 
пропозиції та зауваження депутатів. Рада встановлює 
строк для розгляду усіх пропозицій та зауважень три-
валістю 10 календарних днів. У цей строк адресати зо-
бов’язані надати раді відповідні письмові вмотивовані 
відповіді. Рада в окремих випадках може встановити 
інший строк для розгляду пропозицій і зауважень.
Направлення пропозицій і зауважень здійснюється 
працівниками секретаріату ради. При направленні про-

!
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позицій (зауважень) у супровідному листі повинно бути 
висловлено посилання на вимоги закону, цього рег-
ламенту, а також попередження про обов’язок сприя- 
ти депутату у виконанні його повноважень і настання 
юридичної відповідальності за перешкоджання в діяль-
ності депутата, в т.ч. шляхом ухилення від розгляду 
чи недотримання строків розгляду пропозицій та за-
уважень, висловлених депутатами під час сесії ради».

До речі 
Ви ж знаєте, що депутати місцевих рад не отримують 

зарплатні? Є штатна посада голови ради, секретаря та/або 
заступника/заступників, іноді беруть на постійну роботу 
керівника/керівницю бюджетної комісії.

Для постійного вдосконалення своїх знань ніколи не 
зайвим є переглянути вебінари, пройти курс онлайн-нав-
чання.

Ресурси:
1. Вебінар для депутатів і активістів ОТГ «Функції де-
путатів місцевих рад» 13.05.2020 р. Якщо вам ціка-
во: які функції місцевих депутатів, що має і не має 
робити місцевий депутат, хто допомагає депута-
там місцевих рад у їхніх роботі, де знайти свого 
депутата, чому роботу депутатів місцевих рад 
називають творчою, як оцінювати ефективність 
роботи вашого місцевого депутата, то неодмінно 
перегляньте відеозапис вебінару. Також у відео є 
відповіді на такі запитання від учасників вебіна-
ру: Чи можуть депутати впливати на кількісний та 
кадровий склад апарату ради? Чи можуть і як мо-
жуть депутати впливати на діяльність голови гро-
мади? Що робити, якщо голова громади не реагує 
на депутатські запити?
https://www.facebook.com/active.IF/videos/244527313421657/
2. Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних те-
риторіальних громад. Курс містить базову інфор-
мацію, що допоможе новим депутатам місцевих 
рад об’єднаних територіальних громад професій-
но та ефективно здійснювати депутатські повно-
важення, значно підвищити якість роботи ради  

...працювати в інтересах громади?
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Як депутату...

та прийнятих рішень задля успішного розвитку 
громад та підвищення рівня життя їхніх мешканців.
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+ 
ULC101+2019_T1/about
Ідея: пройти навчання із своїми однодумцями, по-
ділитися думками, створити спільний план діяль-
ності в раді.

Але і таке буває – працюєш-працюєш в поті чола, а по-
тім активісти візьми та й зроби якесь дослідження та й оп-
рилюдни інформацію про вашу діяльність. А там дані – ну, 
скажімо, не дуже.

Як-от, наприклад, сталося на Франківщині – молодь за-
хотіла дізнатися, наскільки добросовісно працюють депута-
ти на Прикарпатті, а у відповідь від одного депутата почули, 
чи не соромно їм ТАКЕ робити) http://decentralization.uacrisis.org/ 
if_doslidzhennia

Що робити, щоб такого з вами не трапилося? Отож: 
1) ходимо на засідання (якщо потрібно пропустити, то 

обов’язково звертаємося до апарату із вказанням причини 
відсутності, надаємо підтверджуючі документи (можливо – 
відрядження термінове чи, бува, і хвороба);

2) здійснюємо особистий прийом громадян;
3) звітуємо регулярно.

Ідея: перевірте в апараті свою присутність за ми-
нулий час, намагайтеся не пропускати сесійних 
засідань в майбутньому. Стежте за звітністю – 
зрештою, звіт депутата – це свято! Це ще один 
спосіб комунікувати з виборцями. Є депутати, ко-
трі не обмежуються обов’язковим річним звітом, а 
роблять щоквартальні і навіть щомісячні звіти. Та 
й хто сказав, що звіти – це по-канцелярськи скуч-
но? Можна зробити цікавий звіт, з інфографікою і 
подати його в соцмережах…

Діяльність депутата пов’язана також із тим, що ви стає-
те публічною особою. І навіть якщо ви депутат невеличкої 
громади, ви все одно маєте декларувати свої статки. Нерід-
ко через неуважність чи звичайний недогляд при заповне-
нні декларацій роблять помилки, і це, окрім передбаченої 
законом відповідальності, має й інші негативні наслідки. 

!
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Те ж саме стосується такого поняття, як «конфлікт інтересів». 
Громада невелика, всі всіх знають і багато хто з них – роди-
чі. То як бути в такій ситуації, коли розглядатиметься питан-
ня рідної людини чи колеги? Вочевидь, потрібно вчитися –  
і коректного заповнення декларації, і практик доброчес- 
ності, які дозволять вам уникнути конфлікту інтересів.

Практика
Яким законом користуватися депутату місцевої ради 
щоб уникнути конфлікту інтересів? У цьому допома-
гає розібратися експерт Микола Орлов. Спойлер: при 
виникненні будь-якого питання, де у депутата є по-
тенційний чи реальний конфлікт інтересів, він пови-
нен про це публічно заявити, бажано у ПИСЬМОВІЙ 
формі, обов’язково ДО моменту розгляду цього питан-
ня, не брати участі ні в його підготовці, розгляді та і 
прийнятті рішення (НЕ БРАВ участі, а не утримався).
http://kerivnyk.org.ua/yakym-zakonom-korystuvatysya-deputatu- 
mistsevoji-rady-schob-unyknuty-konfliktu-interesiv.html?fbclid= 
IwAR3UVnxA-vZxHJvvlcu8gCFtHJUz7yqTEuV0z2hQEhCjOJ0_ZRKyd_-pFB4

Ресурси:
1. Навчальний курс: Декларуй доброчесно!
Цей курс покликаний допомогти кожному пра-
вильно заповнити електронну декларацію. Ґрун-
туючись на загальних положеннях законодавства, 
роз’ясненнях НАЗК та наявному досвіді, автор ра-
зом зі слухачами покроково заповнює кожне поле 
конкретної декларації та надає поради, що ро-
блять процес заповнення простішим.
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+ 
FD101+2018_T3/about
2. Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики.
У курсі є можливість ознайомитися з переліком типо-
вих ситуацій, які зумовлюють наявність в особи при-
ватного інтересу, детальніше вивчити питання щодо 
запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наяв- 
ністю корпоративних прав, ознайомитися з типови-
ми помилками при врегулюванні конфлікту інтере-
сів, щоб не допускати їх у своїй діяльності, та інші 
актуальні з точки зору правозастосування питання. 

...працювати в інтересах громади?
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Як депутату...

Ідея: Спільно з колегами спробуйте пройти нав- 
чальні онлайн-курси, влаштуйте обговорення. Мо-
жете надати цій події публічності, організувавши 
онлайн-трансляцію та/чи запросивши до участі в 
дискусії представників громадськості.
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+ 
COI102+2019_T1/about

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.

!
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У цьому розділі ми дізнаємося, що таке транспарентність  
(прозорість) місцевої влади, для чого вона потрібна і як її можна 
виміряти. Практичні кейси допоможуть знайти шляхи для підви-
щення прозорості діяльності саме вашого органу місцевого само-
врядування.

П Р О ЗО Р І С Т Ь
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Як депутату...

І для з’ясування теми прозорості також розпочнемо 
із навчання. Для початку – подивимося очима зовнішніх 
спостерігачів (журналістів) на ті процеси, що відбуваються 
(або й приховуються) в радах. Спробуємо з такої позиції 
зрозуміти:

які закони регулюють діяльність місцевої влади?
що цікавого можна дізнатись про голову ради?
що та як приховують виконавчі органи?
де знайти цікаву інформацію про депутатів місцевих рад?
як отримати офіційну інформацію про майно та фінанси 
місцевих політиків?
як знайти власність та майно місцевих політиків та службовців?

Відповіді на ці запитання знайдемо у знайомому вже 
нам посібнику.

Ресурс:
Розділ ІІІ. Доступ до інформації про місцеве самовряду-
вання. Посібник для журналістів «Як писати про місцеву 
владу»
https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Yak-pysaty-pro-
mistsevu-vladu.pdf

Ідея: запитайте у знайомих, можливо, організуйте 
дискусію – що вони знають про діяльність депутата 
і ради і про що хотіли би дізнатися?

Практика
ПРИКЛАДИ НАЛЕЖНИХ ПРАКТИК МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРОЗО-
РОСТІ 
Від програми «Transparent Cities/Прозорі міста» ста-
ном на серпень 2019 року 
У цьому документі наведено приклади належного ви-
конання індикаторів Рейтингу прозорості 100 найбіль-
ших міст України. 

Звертаємо вашу увагу, що в окремих випадках авто-
ри вважали за необхідне навести і практики, які хоч і не 
є еталонними, але демонструють різні варіанти втілення 
однієї і тієї ж рекомендації. Це дозволить вам знайти най-
більш оптимальний варіант, який відповідає потребам та 
ресурсам саме вашого міста. 

?

!
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Ресурс:
https://ti-ukraine.org/research/pryklady-nalezhnyh-praktyk-muni 
tsypalnoyi-prozorosti/

Продовжувати системне навчання щодо транспарент-
ності (прозорості) влади варто із питань доступу до пу-
блічної інформації. Один з таких безплатних курсів пропо-
нує вітчизняна освітня платформа Prometheus.

Інформаційні запити стали невід’ємним та ефективним 
інструментом отримання суспільно важливої інформації 
для журналістів та громадських активістів. Завдяки ак-
тивному використанню механізмів доступу, за п’ять років 
дії закону громадянському суспільству вдалось відкрити 
декларації високопосадовців, інформацію про діяльність 
державних та комунальних підприємств, розпорядження 
бюджетними коштами та майном, помічників народних 
депутатів та багато інших відомостей, а також отрима-
ти доступ на засідання місцевих рад та навіть Верховної 
Ради України.

Ресурс:
Доступ до публічної інформації: від А до Я
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:COE+ 
PI101+2017_T1/about

Ви можете ознайомитися із дослідженням стану е-демо- 
кратії на місцевому рівні і навіть долучитися до нового до-
слідження https://cid.center/edemindex/

Ідея: зв’язатися із організаторами дослідження і 
визначити, чи вивчалася ваша громада і чи мож-
ливо вам стати партнером дослідників.

Ресурс:
Індекс місцевої електронної демократії в Україні / А. Єме-
льянова, С. Лобойко, О. Маєвська. Київ; Центр розвитку 
інновацій, 2019. – 13 с.
https://cid.center/wp-content/uploads/2019/12/e-dem-index-2.0.pdf

!

...забезпечувати прозорість влади?
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Як депутату...

Отож як розібратися в закупівлях? Все-таки варто про-
читати Закон 

Ресурси:
ЗУ «Про публічні закупівлі»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20/print

infobox.prozorro.org – це інформаційний ресурс, який був 
створений командою ProZorro, щоб допомогти якомога 
швидше увійти в роботу в системі електронних закупі-
вель.
Модуль аналітики, який в режимі онлайн відображає усі 
закупівлі, що проводяться через електронну систему 
Prozorro: http://bi.prozorro.org/

Пошук «ідеальної» тендерної документації, калькуля-
тор ціни на газ тощо) – https://dozorro.org/tools

Практика
Як громадська ініціатива «За чесний тендер» публічні 
закупівлі в Рівному вдосконалювала.
Активісти громадської ініціативи «За чесний тендер», 
разом з секретарем бюджетної комісії Рівнеради вирі-
шили покращити сферу публічних закупівель.
Для цього вирішили використати такий інструмент, 
як «Висновки та рекомендації» постійної депутатської 
комісії, які є обов’язковими до виконання усіма чино-
вниками міської ради.
В даному випадку це були «висновки» постійної бю-
джетної комісії Рівнеради.
Спочатку активісти, Святослав Клічук та Мирослава 
Примак, які є фахівцями ініціативи «За чесний тен-
дер» у сфері публічних закупівель проаналізували усі 
тендери Замовників міської ради за попередній рік. 
Завдяки цьому побачили проблеми та напрацювали 
шляхи їхнього вирішення.
Для розробки рекомендацій також використовували 
знання та поради інших організацій, які працюють у 
цій сфері.
Розроблений документ активісти відіслали своїм коле-
гам зі Львова та Харкова, а також експертам організа-
ції «Трансперенсі Інтернешнл Україна». Ті висловили 
свої думки та поради, частина з яких була врахована.
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Після цього документ розіслали в усі бюджетні орга-
нізації м.Рівне, аби вони могли висловити свої пропо-
зиції та зауваження. Водночас з ініціативи активістів 
відбувся «круглий стіл», на якому обговорили сам до-
кумент та зауваження до нього.
Зрештою, бюджетна комісія Рівнеради схвалила проєкт, 
а депутати прийняли 16 травня 2019 року.

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.

...забезпечувати прозорість влади?
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Як депутату...

Спілкуватися із мешканцями громади – чи не найбільша по-
треба депутата/депутатки, більше того, це заняття забирає біль-
шість часу, якщо не весь час. Тож – з ким, коли, навіщо, про що 
говорити і в який спосіб приймати/доносити інформацію? Розгля-
немо найкращі практики.

КОМУНІКАЦІЯ
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Хто такі виборці і чого вони хочуть? 
Як розповідати мешканцям громади про вашу діяльність і не 
особливо на це витрачатися? 
Як організувати «зворотний зв’язок»?

Розпочнемо з курсу із комунікації, який забере у вас 
буквально годинку, але дасть багато цікавої інформації. 
Курс «Будуємо діалог в громаді» має на меті навчити меш-
канців комунікувати в громаді і зрозуміти, чому це важли-
во; донести інформацію про ефективні методи інформу-
вання та долучення мешканців до життя громади.

Курс стане цікавим для учасників та учасниць груп під-
тримки реформ, представникам різних професій, які хо-
чуть розвивати комунікацію в громаді: бібліотекарям, вчи-
телям, студентам, громадським організаціям, ініціативним 
мешканцям громади, заступникам голови та начальникам 
відділів об’єднаних територіальних громад.

Ресурс:
https://olimp.oa.edu.ua/enrol/index.php?id=25
«Будуємо діалог в громаді» - другий курс «Лекторію 
Академії Децентралізації (ЛАД)»

Для якісної комунікації у соцмережах, окрім система-
тичності і спрямованості на авдиторії (на те, що цікавить 
виборців), надзвичайно важливо ще й якісно оформляти 
свої пости. Обов’язково слід ілюструвати свої пости відео, 
фото або іншими ілюстраціями. Так влаштована людина, 
а відтепер і – алгоритми соціальних мереж, що помічають 
насамперед вони відео та стріми.

Інструменти для активності в соцмережах,
які варто собі зберегти

👉 Ресурси, які допоможуть візуально красиво оформити вашу 
    роботу:
✔remove.bg (вирізає об’єкти за 5 секунд);
✔relaythat.com (конструктор картинок);
✔easel.ly (від тексту до інфографіки);
✔canva.com (картинки для соціальних мереж, 
   у платній версії можна робити відео);
✔pictochart.com (сервіс для створення інфографіки).

?
...комунікувати з виборцями?



20

Як депутату...

👉 Ресурси, завдяки яким ви зможете знайти цікаві та дещо 
   оригінальні відео:
✔viewbix.com (маркетинговий інструмент, за допомогою 

     якого ви можете створити інтерактивне відео дуже 
   швидко);
✔vyond.com (тут можна робити ролики з анімованими 
   персонажами);
✔slide.ly (для створення красивих слайдшоу);
✔wistia.com (зручний сервіс вставки відео на різні сто-
   рінки).
👉 Ресурси, які допоможуть вам створити круті сайти:
✔wix.com;
✔tilda.cc.
👉 А також не забудьте про:
✔mailchimp.com — сервіс для поштових розсилок;
✔Facebook Ads Manager — для просування публікацій у 
    Facebook (за матеріалами https://www.facebook.com/EuProstir/)

Навчальний курс «Ефективна взаємодія органів міс-
цевого самоврядування з громадськістю». Від прозорості 
та відкритості керівників та посадовці на місцях залежить 
розвиток громад і подальший розвиток держави. Децен-
тралізація вимагає постійного інформування, налагоджен-
ня зв’язків, а для цього потрібні знання та професійні на-
вички, які вам допоможе опанувати цей онлайн-курс.

Ресурс:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus 
+ILAP101+2020_T1/about
Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування 
з громадськістю».

Ідея: ініціювати проходження курсу і організацію 
дебатів, диспутів серед своїх колег, прихильників 
(якщо пощастить – то і залучити опонентів).

Як розмістити всю інформацію про комунікацію в громаді 
на 20 сторінках? Упорядникам цієї книги це вдалося. Отже, 
перед вами:

Комунікація в громадах: Практичний посібник для ефек-
тивного діалогу»
Ресурс: 
http://eu-ua.org/analityka/praktychnyy-posibnyk-komunikaciya-u-
gromadah-praktychni-kroky-do-efektyvnogo-dialogu-z

!
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У попередньому ресурсі ми захоплювалися лаконіч- 
ністю в описі комунікації, а ось ресурс, який перед вами, 
відрізняється ґрунтовністю.

Отже - найсучасніша «Практика публічних комунікацій 
для об’єднаних громад», підготовлена фахівцями програ-
ми DOBRE. У Посібнику - про імідж вашої об’єднаної тери-
торіальної громади, практичні поради про найпоширеніші 
інструменти комунікації для вашої ОТГ, про комунікації че-
рез засоби масової інформації та, звісно, про інформуван-
ня цільових авдиторій через мережу Інтернет.

Ресурс:
ПРАКТИКА ПУБЛІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ для об’єднаних гро-
мад, К., 2020. – 92 с.
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/8/PublicCommu 
nicationsPractice_DOBRE_Final.pdf

Для закріплення отриманих знань та отримання кому-
нікаційних навичок у спілкуванні в непростих ситуаціях 
розвитку громади пропонуємо ще й пройти навчальний 
курс «Як ефективно спланувати та провести діалог».

За допомогою курсу ви опануєте базові знання про ді-
алог. Він буде цікавим та корисним всім, кому хочеться 
покращити власну майстерність ведення колективних об-
говорень або для кого важливо підвищити ефективність 
своєї активної громадської, суспільно-політичної діяльно-
сті. Також матеріали курсу стануть у пригоді всім, хто вто-
мився від суперечок, порожніх дебатів та дискусій і прагне 
до реальних змін у взаємодії з іншими.

Ресурс:
Як ефективно спланувати та провести діалог. 
Базовий модуль 1
h t t p s : / / c o u r s e s . p r o m e t h e u s . o r g . u a / c o u r s e s / c o u r s e -
v1:OSCE+DIAL101+2020_T1/about

Ідея: ініціювати проходження курсу і організацію 
дебатів, диспутів серед своїх колег, прихильників 
(якщо пощастить – то і залучити опонентів).

!

...комунікувати з виборцями?
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Практика
Слобожанська селищна об’єднана громада, Дніпропетров-
ська область. Молоді активісти громади мобілізували молодь 
та знайшли можливості для створення молодіжної радіостан-
ції на базі місцевої школи. Вона слугуватиме новим медіаре-
сурсом для мешканців, а також навчальним майданчиком для 
старшокласників, що цікавляться журналістикою.

Додатково
Вебінар «Інструменти комунікації громадян із місцевою владою»
https://www.facebook.com/242126573398844/videos/252701222568611/

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.
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Розвивати економіку громади хотілося б багатьом (принаймні 
на словах), але на практиці це не всім вдається. От візьмемо де-
путата/депутатку – ну що з нього/неї візьмеш? Як він/вона може 
вплинути на економіку? Виявляється, що є такі механізми  і є такі 
ініціативи, де допомога народних представників/представниць 
буде дуже доречною.

Е К О Н О М І К А
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Чи можливий розвиток бізнесу в окремо взятій громаді? 
Що дає підприємництво громаді, чи можливий  з бізнесом діалог?
Де шукати інвестиції і чого вони так швидко не надходять?
Як можна на місцевому рівні створювати бізнесовий мікро-
клімат?

Перед тим, як розпочати розмову про економіку гро-
мади, варто зупинитися детальніше на тому, що найближ-
че кожному депутатові чи депутатці – місцевому бюджеті.  
І нехай вас не бентежить двозначність попереднього ре-
чення: нікуди дітися, так і є – є бюджет, то є громада, нема 
бюджету – будь-які потуги щодо розвитку соціально-еко-
номічного чи культурно-освітнього потенціалу громади бу-
дуть приречені на не-успіх. 

Що ж це за сховище з грошима, з якого фінансують-
ся видатки громади, і хто його наповнює? Для відповіді на 
це запитання, а також для з’ясування  того, хто ставить 
бюджетні завдання або звідки береться проект кошторису 
громади,  скільки існує бюджетів, радимо переглянути роз-
діл ІV «Бюджет та бюджетний процес» вже знайомого вам 
посібника для журналістів «Як писати про місцеву владу».

Ресурс:
Посібник для журналістів «Як писати про місцеву вла-
ду» https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Yak-pysaty-pro-
mistsevu-vladu.pdf

До речі
Ознайомитися із практиками бюджетної прозорості, 

дізнатися, які громади мають «кришталеві бюджети», ви 
зможете на сторінці проєкту Громадське партнерство «За 
прозорі місцеві бюджети» https://www.facebook.com/ProbudgetUA/

Дізнатися про те, чому так важливо розвивати бізнес в 
громаді, як це впливає на надходження до місцевого бюдже-
ту, отримати поради від практиків, які з «нуля» розпочали 
власну справу – це все можна під час проходження безко-
штовного онлайн-курсу  «Малий бізнес в ОТГ: місія мож-
лива!». Мета курсу – ознайомити з успішними практиками 
та мотивувати учасників/учасниць до ініціювання створення 
умов для розвитку малого бізнесу у своїх громадах.

?
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Ресурс:
Навчальний курс «Малий бізнес в ОТГ: місія можлива!»
https://olimp.oa.edu.ua/course/info.php?id=1

До речі
Вебінар «Дослідження міського та сільського простору через 

онлайн картування» розповідає про те, як новітні техноло-
гії допомагають господарювати. Маючи цифровий портрет 
громади, ми можемо ефективно здійснювати планування 
витрат і доходів, визначати пріоритетні напрями економіч-
ного розвитку громади.

Джерело: https://www.fundunion.org/2020/03/webinar.html
(матеріали Фонду «Об’єднання») 
https://www.youtube.com/watch?v=VNhrEaZnJts&feature=youtu.be&t=137

Практика.
Створення кооперативів
Покровська селищна об’єднана громада, Дніпропе-
тровська область. Громада сьогодні є лідером з упро-
вадження молочних кооперативів. На розвиток коопе-
ративного руху було залучено мільйони гривень – це 
і внутрішні, і зовнішні інвестиції. Тут кооперація част-
ково вирішує проблему зайнятості населення.
Джерело: https://uacrisis.org/uk/istoriyi-uspihu-14-gromad-
partneriv-programi-usaid-dobre

Як навчитися керувати бюджетом
Навчальний курс «Менеджмент бюджету громади» до-

поможе вам нарівні із фахівцями і фахівчинями апарату 
розбиратися у тонкощах місцевого бюджету. А вже якщо 
ви плануєте працювати у бюджетній комісії ОТГ або має-
те політичні амбіції щодо керівництва громадою - то таке 
навчання вам буде просто необхідним.

Результати навчання:
✔навички використання постатейного і програмно-цільо- 
   вого методу бюджетування;
✔навички розробки бюджетних програм;
✔вміння ведення документів про доходи, видатки, дже- 
   рела фінансування;
✔формування регламентованих звітів;

...розвивати економіку громади?
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✔формування аналітичної інформації під потреби ОТГ;
✔прогнозування і планування доходів місцевих   бюдже- 
   тів.

Ресурс:
Навчальний курс «Менеджмент бюджету громади» 
https://edu.cid.center/course/index.php?categoryid=3

Практика.
Туризм сприяє зайнятості
Присиваська сільська об’єднана громада, Херсонська 
область. Лемурійське озеро, або Мертве море України 
розкинулося на території Присиваської громади. Його 
вода має яскраво-рожевий колір, береги вкриті білос-
ніжними соляними кристалами, які мають лікувальні 
властивості. Щодня сюди приїздить близько півти-
сячі туристів. У громаді знайшли спосіб забезпечити 
гостям місця для ночівлі і одночасно організували са-
мозайнятість для мешканців громади.
Джерело: https://youtu.be/-mr-HsA94jA

До речі
Антикризова економіка

Як громади і місцевий бізнес в Україні та за кордоном адап-
туються до умов карантину?
Як подолати наслідки карантину та як сьогодні місцева вла-
да може допомогти бізнесу вижити?

Про це йдеться у розділі 10 (навчальному модулі 10).
Джерело: http://decentralization.uacrisis.org/mistseva_ekonomika

Практика.
Народні промисли дають суттєве наповнення бюджету
Народні промисли можуть розвивати туризм – вважають 
у Софіївській громаді на Дніпропетровщині. Один із 
таких прикладів представники громади побачили у 
США, щось подібне вирішили створити і у себе. У Со-
фіївській ОТГ є ковалі, які тепер мають спільну майс- 
терню, що стане не тільки майданчиком для роботи, а 
і туристичною родзинкою.
Унікальний проект із відродження ковальської спра-
ви Софіївська ОТГ реалізувала спільно з Програмою 
USAID DOBRE. Для облаштування сучасної майстерні- 

?
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ковальні громада знайшла комунальне приміщення 
колишнього гаража і виділила кошти на капітальний 
ремонт, а також облаштувала прилеглу територію. 
Програма USAID DOBRE допомогла розробити проєкт, 
придбала сучасне ковальське обладнання. Загальна 
вартість проєкту склала 226 тисяч гривень.
Джерело: https://uacrisis.org/uk/sofiyivska-otg-na-dnipropetrovsh 
hyni-vidnovlyuye-kovalsku-spravu

Практика.
Як залучити інвестиції - знають у Баштанці
Баштанська міська об’єднана громада Миколаївської 
області за 2017 рік із різних джерел змогла залучити 
50 мільйонів гривень інвестицій. Над цим працює ок-
ремий інвестиційний відділ, який розробляє проєкти 
місцевого економічного розвитку. Баштанська громада 
мріє заробляти і наповнювати свій бюджет сама, тож 
серед її пріоритетів – залучення інвесторів та ство-
рення повноцінного промислового парку. Чому Баш-
танська громада є надійним партнером для інвесторів 
та які підприємства уже успішно працюють у громаді – 
у промоційному ролику Баштанської громади.
Джерело: https://youtu.be/qRpmSClNjQk

Для діджиталізованих і «просунутих»:
Національний довідник IT-рішень. Для входу потрібно 

зареєструватися (безкоштовно), і ви отримаєте доступ до 
каталогу цифрових інструментів у сфері бізнесу і місцевих 
бюджетів (умови використання обраних програм варто 
узгодити із розробниками).

Джерело: https://nbit.cid.center/tag/7

Інституції місцевого економічного розвитку
Створення інституцій місцевого економічного розвитку 

громад вважається одним із ефективних методів для залу-
чення інвестицій і активізації економічного життя міста та/чи 
громади. Ще до впровадження децентралізації такі інсти-
туції виконували роль місцевих ресурсних центрів для ін-
весторів, донорів, підприємців, слугували майданчиком 
для ефективного діалогу між владою і підприємцями.

...розвивати економіку громади?
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Ідея: Можливо, настав час зібратися із колегами 
та подумати – як створити таку інституцію у себе 
в громаді (якщо її немає) або розібратися, як вона 
діє і як можна долучитися до її діяльності.

Ресурси:
Навчальний курс «Створення інституцій місцевого еко-
номічного розвитку громад»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+ 
INST101+2017_T4/course/
Посібник з організації та діяльності агенцій регіонально-
го розвитку
http://regionet.org.ua/files/RDA_operational_manual_SSRD_2011_ua.pdf
Як створити життєздатну агенцію місцевого розвитку. 
Практичний посібник для українських міст та районів
https://regionet.org.ua/files/How_to_establish_sustainable_local_
development_agency_UNDP_2013_ua.pdf

Практика.
Інститут розвитку громади
Інститут розвитку міста Кривого Рогу – це аналітичний 
центр, діяльність якого спрямована на організаційну, 
ресурсну та проєктну підтримку сталого місцевого 
розвитку, згідно з новітніми тенденціями та з ураху-
ванням потреб громади. ІРМ був створений рішенням 
Криворізької міської ради №1247 від 25 липня 2012 
року. Організаційно-правова форма - комунальне уні-
тарне неприбуткове підприємство.
Підприємство створене з метою задоволення еконо-
мічних, соціальних, культурних та інших потреб гро-
мади міста без мети одержання прибутку, шляхом на-
дання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки, 
в тому числі, у процесі реалізації Стратегічного плану 
розвитку міста до 2025 року та міських програм.
Джерело: http://irm.kr.ua/uk/

Інструменти економічного розвитку територій
Як здійснити прорив в економічній стратегії громади? 

Насамперед варто ознайомитися із інструментами з еко-
номічного розвитку територій. Цих інструментів – бага-
то. Аж раптом якийсь та й підійде для нашого випадку.  

!
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Для прикладу – у виданні PPV Knowledge Networks міститься 
30 топових інструментів з економічного розвитку територій.

Джерело: https://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Local_
Economic_Development_Toolkit_UA.pdf

Соціальне підприємництво
Існує думка, що всі підприємства в майбутньому ста-

нуть соціальними, тому що такі підприємства можуть 
створювати соціальну цінність та бути прибутковими од-
ночасно. Цей курс розкриває сутність соціального підпри-
ємництва та надає практичні інструменти для створення і 
ведення ефективного соціального бізнесу. Учасники курсу 
дізнаються як деякі підприємства відходять від традицій-
них прибуткових та неприбуткових видів діяльності, ство-
рюючи новий «гібридний» підхід до ведення бізнесу. Курс 
було розроблено у партнерстві з професором бізнес-шко-
ли Університету ДеПоля (Чикаго) Патріком Дж. Мерфі.

Ресурс:
Навчальний курс «Соціальне підприємництво»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:WNISEF+ 
SE101+2017_T4/about

Практика.
Бізнес-інкубатор в громаді
Галицинівська громада шукала проєкт, який би сприяв 
місцевому економічному розвитку, а також був освіт-
нім, стимулював до підприємництва та давав можли-
вість професійного зростання мешканців. І такий про-
єкт знайшли – вирішили створити Бізнес-інкубатор на 
базі  Центру освіти дорослих.
У реалізації проєкту надала підтримку Програма USAID 
DOBRE – придбала швейні машини, гончарні верс- 
тати, офісне та медійне обладнання  для Інкубатора. 
Галицинівська сільська рада відремонтувала примі-
щення та закупила меблі. 
Мета проєкту полягала у створенні консультативно- 
інформаційних, освітніх і технічних умов для спри-
яння професійному розвитку, для індивідуальної або 
колективної підприємницької діяльності мешканців  
Галицинівської ОТГ. Сьогодні в ОТГ працює 4 філії 

...розвивати економіку громади?
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Бізнес-інкубатору – три швейного спрямування і одна 
з гончарства.
Джерело: https://uacrisis.org/uk/galitsinivska-otg-pro-shvejnu-
spravu-ta-vzayemopidtrimku-u-gromadi

Практика.
Облаштування місць торгівлі
«Мешканці Доманівської об’єднаної громади отрима-
ли нову ярмаркову площу. Облаштування ярмаркової 
площі сприятиме розвитку місцевого бізнесу, також ми 
тут проводитимемо ярмарки, святкові заходи. Тобто 
ця площа буде використовуватись як для розширення 
видів діяльності наших мешканців, так і для відпочин-
ку», − говорить секретар селищної ради Доманівської 
ОТГ Галина Шульгіна. 
У рамках проєкту на площі встановили сім дерев’яних 
кіосків, вуличні ліхтарі та сцену зі звуковою апарату-
рою. Найближчим часом облаштують площу тротуар-
ною плиткою та лавками. 
«Громада дійшла висновку, що місцевому бізнесу по-
трібні якісні торгові місця та комфортна площа. Спіль-
но з мешканцями громади ми створили робочу групу, 
економічний профіль громади, в якому вказано всі на-
явні ресурси, та розробили план місцевого економіч-
ного розвитку», − розповів експерт з місцевого еко-
номічного розвитку Програми DOBRE Віталій Юрків.
А неподалік від Доманівки − у Мостівській громаді 
відкрили ринкову площу-трансформер.
На оновленій ринковій площі працюватимуть торго-
вельний стаціонарний павільйон, три торговельні 
ятки, дві зони відпочинку, дві парковки, зона харчу-
вання та санітарна зона. Окрім того, ринкова площа 
обладнана розбірною сценою для проведення свят. У 
рамках проєкту також встановили відеоспостережен-
ня та вуличне освітлення, здійснюють підключення до 
системи водопостачання. На ринковій площі проводи-
тимуть культурні, освітянські та розважальні заходи, 
також мешканці зможуть продавати власну продукцію.
Джерела: https://uacrisis.org/uk/meshkantsi-domanivskoyi-ob-
yednanoyi-gromadi-otrimali-novu-yarmarkovu-ploshhu
https://uacrisis.org/uk/u-mostivskij-otg-za-spriyannya-programi-
dobre-vidkriyut-rinkovu-ploshhu-transformer
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Економічний профайл  громади:
як створити, для чого використовувати?

Ви ще гадаєте, яка спеціалізація вашої громади? Де 
«ключ» до розвитку місцевої економіки та доходів бюджету? 
Дивіться консолідовані та індивідуальні дані підприємств й 
ФОП, які працюють на вашій території за останні роки.

Дізнайтеся про: 
✔реальну кількість підприємств та ФОП;
✔дані про їхню ділову активність, види діяльності, екс-
порт-
   імпорт, участь у тендерах;
✔фінансові показники, кредитні та інші ризик-показни- 
   ки (для ваших тендерних комітетів);
✔юридичний стан (суди, санкції, провадження, ліцензії);
✔рухоме та нерухоме майно, патенти, персонал під- 
   приємств;
✔власників, директорів, зв’язки;
✔статус суб’єктів господарювання в режимі реального 
   часу.
Що далі? – порівняйте дані Економічного профайлу з ін-

шою аналітикою по громаді; проаналізуйте сусідів; сфор-
муйте базу контактів та налагодьте регулярну комунікацію 
з підприємцями; щоденно покращуйте бізнес-клімат, роз-
вивайте малий і середній бізес та конкурентоспроможні 
кластери; рекламуйте історії успіху та інвестиційні можли-
вості; моніторте дані про активи громади від рейдерських 
посягань; моніторте результати через дані Економічного 
профайлу та доходи бюджету.

Джерело: https://cid.center/sme/

Допомогти вийти товаровиробникам на відкритий ринок
Майданчик, на якому виробники сільськогосподарської 

продукції та її споживачі можуть зустрітись без посеред-
ників. 

Проєкт «Відкритий ринок» реалізовує громадська ор-
ганізація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» 
у партнерстві з Асоціацією міст України.

Проєкт «Відкритий ринок» – відповідь на виклик епідемії 
коронавірусу та її наслідків. Ініціатори проєкту розуміють, 
що багато мешканців села опинились у складній ситуації, 

...розвивати економіку громади?
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не маючи можливості реалізувати власну вирощену про-
дукцію на ринках та ярмарках України. Водночас, меш-
канці міст і селищ вимушені купувати фрукти, овочі, м’я-
со, молоко та іншу продукцію винятково в магазинах та 
супермаркетах.

Даним проєктом автори прагнуть створити майданчик, 
на якому виробники сільськогосподарської продукції та її 
потенційні споживачі зможуть зустрітись без посередників 
та допомогти один одному.

Проєкт «Відкритий ринок» не є комерційним, а винят-
ково соціальним, тому організатори не передбачали жод-
ної системи оплати. Проєкт не несе відповідальності за 
якість продукції та доброчесність виробників і споживачів, 
а є майданчиком для їхньої комунікації.

Джерело:https://rynok.in.ua/

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.
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Комунальна власність – це основа місцевого самоврядування 
і тому, звісно, потрібно про неї дбати. До того ж, деякі громади 
успішно створюють комунальні підприємства та заробляють гроші, 
а в інших громадах від комунальної сфери – тільки збитки. Про- 
аналізуємо досвід окремих громад і спробуємо з’ясувати, чому так 
відбувається, і якщо немає одного чарівного рецепта для всіх, то 
які існують комунальні «дороговкази» для депутатів/депутаток?

К О М У Н А Л К А
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Отож чи існують універсальні рецепти комунального 
благополуччя громади? Чому в одних комунальні підпри-
ємства працюють у прибуток, – а в інших – у збиток? Як 
надавати комунальні послуги і хто за це має платити? Для 
чого потрібні комунальні заклади і як їх обслуговувати? 
Зрештою, у чому різниця між комунальними підприємства-
ми та комунальними установами?

Ресурс:
Посібник для журналістів «Як писати про місцеву владу»
https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Yak-pysaty-pro-
mistsevu-vladu.pdf

Практика.
ОСББ – у кожен дім!
Мереф’янська міська об’єднана громада, Харківська об-
ласть. У Мереф’янській громаді не залишилося жодного 
домоволодіння, мешканці якого не створили орган са-
моорганізації. Тут діє дев’ять об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) та дев’ять районних 
комітетів органів самоорганізації населення (ОСН). Меш-
канці громади самі вирішують, у якому під’їзді час від-
ремонтувати дах і яка з вулиць потребує благоустрою.
Джерело: https://uacrisis.org/uk/istoriyi-uspihu-14-gromad-
partneriv-programi-usaid-dobre
Ресурс:
Буквар доріг майбутнього. Посібник з управління кому-
нальними дорогами для органів місцевого самовряду-
вання : посіб. Київ, 2020. 172 с.
https://uacrisis.org/uk/posibnyk-dlya-mistsevogo-samovryaduvannya-
bukvar-dorig-majbutnogo

Практика.
Ми не настільки багаті, щоб викидати сміття
Прикарпатська співпраця: Нижньовербізька та Пече-
ніжинська ОТГ. Карпати… Гірський регіон з унікальним 
кліматом, неповторною культурою та щирими й пра-
цьовитими людьми. Передгір’я Карпат відоме яскрави-
ми традиціями, народними промислами та повагою до 
звичаїв своїх предків. І мешканці регіону ревно зберіга-
ють свою культуру. Останніми десятиліттями проблема 
сміття поставила під загрозу гармонійне співіснування 
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людей та природи у цьому куточку Карпат. Децен-
тралізація дає можливості, які допомагають громадам 
спільно розв’язати проблему засмічення довкілля. Пе-
ченіжинська та Нижньовербізька громади уклали до-
говір – почали разом сортувати сміття і відвозити його 
на переробку. Нова звичка і традиція дозволяють 
створити робочі місця, заощадити кошти та зберегти 
неповторну місцеву природу.
Джерело: https://youtu.be/D0K6gRaLrLg
 
Практика.
Оновлення водопровідної мережі
Музиківська громада, Херсонська область. Громада 
обрала комплексний підхід до вирішення – планують 
замінити старі вуличні трубопроводи на поліетилено-
ві, замінити колодязі та арматуру, встановити по чо-
тири насоси та станції управління, а також лічильники 
води для кожного будинку.
Присиваська громада, Херсонська область. Після опи-
тування удосконалення послуги водопостачання стало 
одним із пріоритетних завдань для Присиваської ОТГ. 
Спершу вирішили провести реконструкцію водогону в 
селі Григорівка, замінити азбестові труби на полімерні. 
Справа в тому, що водопровід у Григорівці був побудо-
ваний ще в 1960 році, нині він перебуває в аварійному 
стані, тому вода подається в домівки лише декілька го-
дин на добу. Тут працює шість артезіанських свердло-
вин, які обслуговують 20 км водопроводу. Але якість 
води не найкраща, адже щороку стається понад 100 
поривів труб. До того ж старий водогін повноцінно не 
забезпечує потреби мешканців села та гостей-туристів, 
які приїжджають оздоровлюватись на Лемурійське озеро 
затоки Сиваш. Майже цілодобова відсутність води нега-
тивно відображається на враженнях туристів від відпо-
чинку в «зелених» садибах. Проте скоро це зміниться.
Проєкт оновлення водогону розробляли майже рік. 
Наприкінці січня цього року громада отримала від 
Програми DOBRE обладнання та матеріали на загальну 
суму 1 531 695 гривень. Ще 1 604 561 гривню виділяє 
зі свого бюджету громада. За ці кошти закуплять май-
же сім кілометрів полімерної труби, пожежний гідрант 

...вирішувати комунальні проблеми?
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та профінансують реконструкцію водогону. Першу ді-
лянку водогону введуть в експлуатацію вже в трав-
ні. Повністю замінити систему водопостачання в селі 
Григорівка планують до кінця вересня 2020 року.
Джерело: https://uacrisis.org/uk/yak-muzykivska-ta-prysyvaska-
otg-na-hersonshhyni-onovlyuyut-vodoprovidni-merezhi

Практика.
Реєстр комунального майна
Реєстр комунального майна, звісно, не вирішує усіх 
проблем, але дозволяє ефективно управляти кому-
нальним господарством громади. Ось канал із відео 
успішних практик використання Е-реєстру.
Ресурс:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6zI9R5hvk7nrJ6fSYUIQ7r8G
nP9WkZ7m

Для діджиталізованих і «просунутих»:
Національний довідник IT-рішень. Для входу потріб-

но зареєструватися (безкоштовно), і ви отримаєте доступ 
до каталогу цифрових інструментів у комунальній галузі. 
Умови використання цифрових продуктів визначаються їх-
німи розробниками.

Джерело: https://nbit.cid.center/tag/12
З ПЕРШИХ УСТ

Олексій Соболєв про новинки із регулювання здачі 
комунального майна в оренду

Переможна перемога!
Майже пів року ми чекали цієї події, і от нарешті Кабінет Міністрів 

України затвердив постанову про Порядок передачі в оренду держав-
ного та комунального майна. 

Відтепер процедура стане прозорою, простішою, швидшою та при-
носитиме набагато більші прибутки бюджету.

✔ По-перше, інформація про всі договори оренди державного та 
комунального майна за новим законом є публічною, а розміщуватись 
буде через Prozorro. Продажі на всіх подключених маркетплейсах!

При цьому орендодавці матимуть достатньо часу, аби оприлюдни-
ти всі чинні договори оренди.

✔ По-друге, всі нові договори оренди укладатимуться лише через 
електронну торгову систему, всі комерційні договори оренди — через 
онлайн-аукціони. 
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✔ По-третє, створено два типи переліків – перелік майна, яке зда-
ється через аукціони (комерційно-привабливе майно), та перелік майна, 
яке може надаватись в оренду без аукціонів. Це дозволить орендодавцям 
визначати об’єкти, які є найбільш цікавими з комерційної точки зору, 
виставляти їх на аукціон та отримувати максимальний прибуток.

Це лише декілька важливих новацій, більше шукайте 
за посиланням: https://bit.ly/3cx0MxE

Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001045782336& 
comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxOTA0ODQ0NDEzNjU1NF8xMDIxOTA1NDczMDI1
MzcwMw%3D%3D

Практика.
Законодавчі новації при здачі комунального майна в 
оренду
Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про за-
твердження Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна» на засіданні 3 червня 2020 року.
Постанова розроблена на виконання Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», 
який набрав чинності 1 лютого 2020. Крім того, вона 
детально врегульовує процедуру проведення аукціо-
нів у системі «Прозорро.Продажі».
Закон України «Про оренду державного та комуналь-
ного майна» передбачає ряд новацій. Наприклад, ін-
формація щодо всіх договорів оренди державного та 
комунального майна за новим законом є публічною. 
Вона буде зосереджена на одному ресурсі, яким є 
Прозорро.Продажі.
Крім того, згідно з новим Порядком, затвердженим Ка-
бміном, всі нові договори оренди укладатимуться лише 
через електронну торгову систему, всі комерційні до-
говори оренди – через онлайн-аукціони.
Також Закон прописує чітку процедуру та строки щодо 
того, як отримати майно в оренду, якщо воно не вико-
ристовується самою державою чи органами місцевого 
самоврядування. Сама процедура оренди майна при-
скорилася: завдяки новому закону тривалість всього 
процесу скоротилася до мінімум 50 – максимум 95 днів.
Ще одним важливим нововведенням є створення двох 
типів переліків – перелік майна, яке здається через 
аукціони (комерційно-привабливе майно), та перелік 

...вирішувати комунальні проблеми?
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майна, яке може надаватись в оренду без аукціонів.
«Якщо раніше будь-яка організація з довгого переліку 
пільговиків мала право на отримання будь-якого май-
на в оренду без конкурсу, то тепер в орендодавців є 
можливість визначати об’єкти, які є найбільш цікави-
ми з комерційної точки зору, та виставити їх на аук-
ціон, щоб отримати за них максимальний прибуток. 
Більшість пільговиків зможуть так само брати майно в 
оренду, але не ті об’єкти, на які є великий попит від 
комерційних організацій. Це одна з найважливіших 
новацій закону, адже сьогодні є купа прикладів, коли 
під виглядом «пільговиків» нерухомість в найкращих 
локаціях орендують невідомі організації і платять за 
це майно копійки», – зазначив директор ДП «Прозор-
ро.Продажі» Олексій Соболєв.
Обов’язкова оцінка залишилася лише для випадків, 
коли організація хоче орендувати майно без аукціо-
ну. Це дасть можливість державі та місцевим органам 
влади зрозуміти, якою є «альтернативна вартість» на-
даного на пільгових умовах без конкурсу майна.

Джерело: https://prozorro.sale/news/kabmin-prijnyav-postanovu-
pro-zatverdzhennya-poryadku-peredachi-v-orendu-derzhavnogo-
ta-komunalnogo-majna?fbclid=IwAR0CsCIyU_5TB9uGx2RbnqtC5BJu
DXNml53DBi7aQ_zdXg8nTyIHuhzSCFg

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.
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Екологічні проблеми – це глобальний біль людства. Однак все 
глобальне є наслідком локального, все велике розпочинається із 
малого. Екологічний добробут громади – це те, що ми, мабуть, най-
більше хотіли би залишити у спадок нашим поколінням. Тож наве-
демо декілька прикладів успішної діяльності депутатів/депутаток 
місцевих рад у галузі екології.

Е К О Л О Г І Я
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Що ми залишимо своїм нащадкам?
Чому за екологію турбуватися потрібно вже сьогодні? 
Коли екологія стає окупною і вигідною?

Як зробити, щоб не палили траву?
Екологічний просвітницький проєкт «Не пали – компос- 

туй!» розробив повний інформаційний пакет, використо-
вуючи який, можна переконати мешканців громади зміни-
ти своє ставлення до природи. Як свідчать лісові пожежі 
весни 2020 року, стихійне спалювання сухої трави, сміття 
може призвести до трагічних наслідків і для природи, і для 
населених пунктів.

Ідея: Можна вивчити досвід проєкту «Не пали – 
компостуй!». Там йдеться не лише про екологічні 
аспекти, але й про активізацію громади.

Ресурс:
https://cid.center/dont-burn/
Про компостування – презентація
https://drive.google.com/file/d/10LWq4TVq4l1htUn8G-148LO4 
MifAIYrX/view?fbclid=IwAR1ZDevA6QkxmwD1ElqLzEUg-ydHOSVM7E9d
FcOqRTBleEfFOCtV4pDCJfY
відеовебінар
https://youtu.be/VNEcO_8ZNCc
Пошук дієвих рішень щодо запобігання спалюванню ор-
ганіки на територіях громад
https://youtu.be/gmu0fXix-Vo

Поводження з побутовими відходами
Що ви знаєте про відходи?
Чи замислюєтесь над тим, що трапляється далі з пляшкою 
з-під води, яку ви вкинули до смітника або сміттєпроводу?
Куди вона потрапляє?
Чи можливо її переробити?

Впродовж всього свого життя людина продукує тонни 
відходів і дуже рідко замислюється над тим, що із ними 
відбувається далі. В Україні досі використовується застарі-
лий і безальтернативний метод поводження з відходами – 
захоронення. 94% всіх побутових відходів, як і за радян-

!

?
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ських часів, відвозять на здебільшого переповнені та за-
старілі полігони і звалища, роздільне збирання в країні 
присутнє лише у вигляді окремих ініціатив, а рівень пере-
роблення відходів становить менш ніж 5%! Настав час для 
змін – чисто не там, де не смітять, чисто там, де знають, як 
збирати, обробляти та переробляти відходи. Відходи, як 
і повітря, вода, особистий добробут, стосуються нас всіх. 
Цей курс допоможе вам зробити наше щоденне життя кра-
щим – життям, де знають, як впоратись з відходами!

Ідея: запросити еко-активістів та активісток вашої 
громади пройти цей курс, можливо, проходити ра-
зом. На основі матеріалів курсу виготовити інфор-
маційні матеріали і розповсюдити соцмережами, 
іншими каналами комунікації задля формування 
екологічної свідомості мешканців громади.

Ресурс:
Навчальний курс «Побутові відходи – дій зараз!»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+ 
WST101+2019_T2/about

Для просунутих:
Національний довідник IT-рішень із екології. Для вхо-

ду потрібно зареєструватися (безкоштовно), і ви отрима-
єте доступ до каталогу цифрових інструментів у галузі  
екології.

Ресурс:
https://nbit.cid.center/tag/5

Практика.
Громада екологічних ініціатив
Мешканці Веселівської об’єднаної територіальної гро-
мади (Запорізька область) не бояться бути активни-
ми, пропонувати співпрацю та втілювати експеримен-
тальні проєкти. На місці закинутого сміттєзвалища 
тут побудували сонячну електростанцію. У Веселому 
відкрився Центр надання адміністративних послуг, 
який допомогли модернізувати шведські експерти. 

...дбати за екологію?

!
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Громада купила і використовує першу в Україні мо-
більну лінію сортування відходів. Школярі мають змо-
гу вирощувати овочі у шкільних теплицях, вчитися 
керувати громадою за допомогою настільних ігор та 
записувати власні передачі для місцевого радіо.
Джерело: https://ukrainer.net/vesele/

Практика.
Обласний конкурс екологічних ініціатив місцевих громад
Обласний конкурс «Екологічні ініціативи Полтавської 
області на 2019-2021 роки» спрямований на підтрим-
ку місцевих екологічних ініціатив громад Полтавщини 
задля покращення екологічного стану довкілля в ре-
гіоні, підвищення екологічної свідомості та культури 
громадян. Проєкти-переможці фінансуються 50/50 з 
обласного і місцевого бюджетів та будуть реалізова-
ні у 2020 році. Віддати свій голос за проєкт громади 
може кожен житель Полтавської області.
Джерело: https://smartregion.pl.ua/ei/about

Додатково
Вебінар «Актуальні кліматичні цілі для громад в умовах кризи»
Криза не повинна бути перешкодою на шляху до роз-

витку, а радше може стати каталізатором для прийняття 
важливих стратегічних рішень. Одне з таких рішень - це пе-
рехід країн та міст на 100% відновлюваних джерел енергії.

У відео Юлія Пашковська, спеціалістка із ведення кам-
паній 350.org, розповідає про те:

✔ Чому міста повинні ставити перед собою мету переходу на 100% 
     відновлюваних джерел енергії?
✔ Яким має бути енергетичне та кліматичне планування для міст 
     та ОТГ?
✔ Як потрібно адаптувати інфраструктуру міст, аби запобігти руй- 

           нівним наслідкам кліматичної кризи?
✔ Який стан національної кліматичної політики України зараз та 
     яким він має бути, аби відповідати реальним прогнозам учених 
     та вимогам Паризької угоди?
✔ Де органам місцевого самоврядування, громадським організа-
   ціям шукати підтримку у розробці та реалізації їхніх планів, 
    ініціатив, проектів щодо адаптації міста до зміни клімату?
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Ресурс:
https://www.facebook.com/watch/?v=218195949459177

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.

...дбати за екологію?
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Чи не найбільше питань виникає саме у соціальній сфері – ба-
гатьом людям у громаді потрібна допомога і підтримка. Отож без 
наших вірних помічників і помічниць з депутатськими значками тут 
не розберешся. Як можна допомогти людям? І чи тільки гроші мо-
жуть вирішити усі соціальні питання? Підглянемо, як вирішують 
свої комунальні проблеми наші сусіди з інших громад.

С О Ц І А Л К А
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Чому людям найбільше болить «соціалка»?
Де взяти кошти і як забезпечити кращий рівень соціального 
захисту для своєї громади?

Крок перший – визначити потреби людей. Для цього варто 
скористатися матеріалами посібника із визначення потреб 
мешканців ОТГ у соціальних послугах. У цьому посібнику 
ви знайдете інформацію щодо методології визначення пот- 
реб населення об’єднаної територіальної громади у соці-
альних послугах.

Ресурс:
Посібник із визначення потреб населення об’єднаної те-
риторіальної громади у соціальних послугах / Практичні 
рекомендації. – Київ, 2019.
https://decentralization.gov.ua/social/library

Крок другий – ознайомитися із досвідом сусідів. 
Для ознайомлення із кращими соціальними практиками 

світового рівня, які можна і потрібно застосовувати в укра-
їнських громадах підійде посібник «Вдосконалення соці-
альних послуг в об’єднаних територіальних громадах», 
підготовлений на основі навчальних матеріалів проєкту 
«Соціальні послуги в громадах – підтримка реформи со-
ціальної політики в Україна», реалізованого Фондом між-
народної солідарності. Близький географічно і ментально 
до нас досвід Польщі дозволить зосередитися на успіхах, 
оминувши помилки, які свого часу зробили наші сусіди.

Ресурс:
Вдосконалення соціальних послуг в об’єднаних терито- 
ріальних громадах. – К., 2019. – 57 с.
https://decentralization.gov.ua/social/library

Практика.
Інноваційна модель надання соціальних послуг
У територіальному центрі соціального обслуговування 
міста Хмільник Вінницької області працює відділен- 
ня соціально-побутової адаптації. Тут облаштовано 
приміщення для інформативних, тематичних, святко-
вих заходів, лекцій, навчань, які відвідують ветерани, 
пенсіонери, самотні громадяни, створено міні-музей 

...вирішувати соціальні проблеми?

?
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«Зустріч поколінь» та світлиця «Хмільницька господа». 
За ініціативи ветеранського активу утворено співочий 
гурт «Хмільничанки-подолянки», що є незмінним учас-
ником святкових заходів терцентру. На обліку у відді-
ленні перебуває 280 осіб, 100 з них на постійній основі 
відвідують різноманітні гуртки декоративно-приклад-
ного мистецтва (писанкарства, випалювання по тка-
нині, декупажу тощо), де отримують можливість спіл-
куватися між собою, змістовно проводити вільний час, 
навчатися, обмінюватись досвідом та реалізувати свій 
творчий потенціал. Щодня для бажаючих проводяться 
заняття з лікувальної фізкультури із використанням 
тренажерів.
Джерело: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/practik/khminyk 
_soc.pdf

Практика.
Соціальна інтеграція молоді, позбавленої батьківського 
піклування
Програма для молоді «Як стати успішним» реалізову-
валась як в інтернатних закладах Запоріжжя, так і в 
коледжах та училищах. Зважаючи на це, спеціалісти 
при проведенні тренінгів орієнтувались на індивіду-
альну зацікавленість у розгляді окремих тем. Вони 
детально вивчили та модифікували підхід до деяких 
вправ та занять.
Джерело: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/practik/
zoporizhya_social.pdf

Вебінар
Соціальні інновації – пошук рішень для комплексних викликів – 

розмова про те, яким чином ми можемо впливати на розвиток 
соціальних інновацій у часи змін.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oYzAGNmCS20

Для просунутих:
Національний довідник IT-рішень. Для входу потріб-

но зареєструватися (безкоштовно), і ви отримаєте доступ 
до каталогу цифрових інструментів у соціальній сфері. 
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Умови використання програмних продуктів потрібно уз-
годжувати із розробниками.

Джерело: https://nbit.cid.center/tag/8

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.

...вирішувати соціальні проблеми?
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АКТИВІЗАЦІЯ

Будь-які ініціативи депутата/депутатки залишаться непоміче-
ними та не матимуть великих шансів на успіх, якщо вони не будуть 
підтримані мешканцями громади. У той же час нерідко доводиться 
чути нарікання на низьку активність громадян, на їхнє небажання 
долучатися до активного життя громади. Чи є вихід? Чи є позитивні 
приклади залучення людей – розбираємося у цьому розділі.
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Чому активна громада – багата громада?
Як створити систему «розумна громада»?
Як переконати і повести людей за собою, зробивши опонен-
тів однодумцями?

Залучення громадян до децентралізації
Загальні основи залучення громадян до активностей в 

громаді дозволить вам відновити в пам’яті ця відеорозмо-
ва. Наскільки ми можемо і хочемо впливати на ті процеси, 
що відбуваються у нашому селі чи місті？ І чому не все 
вдається вирішити одразу？ Де лежить межа між нашим 
небажанням контролювати владу та безконтрольністю 
місцевого начальства？Чи реально щось змінити? На ці та 
інші запитання дає відповідь експерт у галузі комунікацій 
та місцевого самоврядування Сергій Штурхецький, який 
ділиться своїм практичним досвідом залучення громадян 
до місцевого самоврядування

Джерело: https://youtu.be/i8MPsAlCk8Q

Інструмент залучення: електронні петиції
Електронні петиції – цікавий інструмент для визна-

чення того, що ж хочуть громадяни. Звісно, депутат і сам 
може вносити свої пропозиції на розгляд місцевої ради, 
але підтримка громадян-підписантів є запорукою актуаль-
ності питання.

Джерело: про деякі аспекти електронних петицій йдеться в 
аналітичній записці https://cid.center/wp-content/uploads/2019/12/BRIEF-
E-Petitions-UKR.pdf

Ідея: проаналізувати існуючі електронні петиції, 
визначити найпопулярніші теми, переглянути від-
повіді на ті з них, які набрали необхідну кількість 
голосів.

Інструмент залучення: громадський бюджет
Змінювати життя власного міста — не так складно, як 

здається на перший погляд. І громада, і окремий громадя-
нин можуть долучитися до позитивних змін завдяки бю-
джету участі. Учні дізнаються, що таке бюджет участі та як 

…залучати мешканців громади до ініціатив?
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він працює. І найголовніше — зрозуміють, що їхній голос 
та дії мають значення.

Перед вами – конспект і додаткові матеріали для прове-
дення інтерактивного уроку для старшокласників на тему 
«Громадський бюджет». Звісно, навчальні матеріали можна 
використовувати не лише для школярів, але і для дорослих.

Ресурс:
https://www.ed-era.com/modules/gromadskyi-budget-14.html

Ідея: запропонувати вчителям провести на відпо-
відних уроках (факультативах) заняття з Громад-
ського бюджету, запросити депутатів місцевих рад. 
Ще один варіант використання даних навчальних 
матеріалів – провести тренінг.
Ресурс:
Вебінар: Бюджет участі та залучення мешканців міста. 
Учасникам проекту ПУЛЬС на запитання відповідає Ан-
дрій Токарський.
https://www.youtube.com/watch?v=BzPjralKZ8Y

Інструмент залучення: Молодіжна рада
Практичний досвід роботи з молоддю в ОТГ від Вікторії 

Костюк, очільниці Молодіжної ради Смизької громади Рів-
ненської області, завдяки якому: малюємо портрет молоді, 
який дозволить підібрати інструменти роботи з цільовою 
аудиторією; розглядаємо поняття «дизайн мислення», яке 
варто використовувати при плануванні та реалізації захо-
дів для молоді; ділимося один з одним досвідом своїх гро-
мад щодо залучення молоді в умовах карантину.

Ресурс:
https://youtu.be/LQeYsdOoUvQ

Практика.
Визначення потреб людей
Новоукраїнська міська об’єднана громада, Кірово-
градська область. «Перш ніж щось зробити − спитай 
у людей, що їм потрібно» − за таким принципом у гро-
маді активують та мотивують мешканців. Адже якщо 
люди не тільки споглядають «звіти» із благоустрою, 

!
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а й самі долучаються, пропонують власні ідеї чи допо-
магають роботою − вони відчувають відповідальність 
за свою громаду й цінують зроблене. Як змінюється 
свідомість людей в об’єднаній громаді – читайте в іс-
торії успіху Новоукраїнської ОТГ.
Джерело: https://uacrisis.org/uk/istoriyi-uspihu-14-gromad-partneriv- 
programi-usaid-dobre

Допомагають визначити потреби людей і різноманітні 
методи дослідження. Як їх проводити – просто і популярно 
розповідається на вебінарі «Як дізнатись про потреби гро-
мади і чому ця інформація стане у нагоді?»

Ресурс:
https://www.youtube.com/watch?v=MfKvEvCEXFk

Навчальні курси: Онлайн-участь на рівні громади
Онлайн-курс «Е-демократія в Україні: онлайн-участь 

на рівні країни та громад» – це навчально-практичний 
проєкт, метою якого є заохотити громадян активно ви-
користовувати інструменти електронної демократії задля 
вдосконалення життя своєї громади та розбудови демо-
кратичної України.

Автори курсу: Олександра Смілянець, Сергій Лобойко, Анна Єме-
льянова, Дмитро Хуткий.

Ресурс: 
Онлайн-курс «Е-демократія в Україні: онлайн-участь на 
рівні країни та громад»
https://edu.cid.center/course/index.php?categoryid=10

Навчальні курси: Громадський бюджет. Досвід Києва.
Мета даного курсу «Революція в місцевій демократії – 

громадський бюджет. Досвід Києва» – підвищити обізна-
ність активних громадян України щодо їхньої участі в Гро-
мадському бюджеті (Бюджет участі), який допоможе їх-
ньому району, місту, країні стати кращими.

Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бю-
джету міста, обсяг якого визначається, виходячи з бюджет-
них можливостей міста, та спрямовується на фінансування 
заходів, визначених безпосередньо членами територіальної 

…залучати мешканців громади до ініціатив?
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громади та оформлених у проєктні пропозиції, що стали 
переможцями конкурсу.

Бюджет міських ініціатив дозволяє мешканцю взяти 
участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використо-
вуватися для поліпшення життя міста.

Ресурс:
Онлайн-курс: Громадський бюджет. Досвід Києва».
https://edu.cid.center/course/index.php?categoryid=5

Вебінар
«Мобілізація громадян і діяльність громадських органі-

зацій»
Джерело: https://www.facebook.com/242126573398844/videos/227739098
470112/

Вебінар
«Як і де шукати активістів?» Досвід Лілії Атнажевої
Лілія Атнажева – консультант з питань місцевого роз-

витку та децентралізації. На сьогодні в рамках міжна-
родного проєкту впроваджує проєктну діяльність для 8 
об’єднаних територіальних громад Миколаївської області 
з питань місцевого розвитку. Має 10-річний досвід прове-
дення тренінгів з місцевого розвитку, розробки стратегій 
розвитку, написання проєктів та ін.

Ресурс:
https://youtu.be/SyH9V4bFspQ

ЗГАДКА
Надзвичайна ситуація і участь громадян
Надзвичайна ситуація примусила модернізувати іс- 

нуючі інструменти. Детальніше про це – у «Розділі 10  
«Як депутату… діяти в кризовий час?». 

Вебінар
«Як громадянам контролювати реалізацію своєї бюджетної 

ініціативи?»
Джерело: https://www.facebook.com/242126573398844/videos/801875393
669142/
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Для просунутих:
Національний довідник IT-рішень. Для входу потрібно 

зареєструватися (безкоштовно), і ви отримаєте доступ до 
каталогу цифрових інструментів задля активізації грома-
дян. Умови використання програмних продуктів потрібно 
узгоджувати із розробниками.

Джерело: https://nbit.cid.center/tag/15

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.

…залучати мешканців громади до ініціатив?
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К У Л Ь Т У Р А

Для чого культура громаді? Як і для чого зберегти власну куль-
турну ідентичність? Як можна ефективно використати культурну 
інфраструктуру, розвивати власний бренд, залучати кошти і жити 
насиченим культурним життям? У розділі спробуємо знайти відпо-
віді на ці запитання, базуючись на успішних прикладах.
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Для чого культура громаді?
Як і для чого зберегти власну культурну ідентичність?
Як можна ефективно використати культурну інфраструктуру?

Децентралізація та реформа культурних послуг
Що зараз відбувається у сфері культури в межах гро-

мад? Можна дізнатися з перших уст на онлайн-презента-
ції проєкту, який мав на меті редизайн системи надання 
якісних і доступних культурних послуг в ОТГ через ви-
вчення запиту населення на конкретні послуги, розробку 
стандартів забезпечення населення послугами, показни-
ків ефективності роботи закладів культури.

Ресурс:
Запис онлайн-презентації результатів проєкту «Децент- 
ралізація та реформа культурних послуг»
https://www.youtube.com/watch?v=3iP6RS2XXqM

Залучення громади до діяльності закладів культури ОТГ
Як культурні заклади об’єднаних громад стають цен-

трами місцевої активності, місцем для спілкування, згур-
тування громади, обговорення проблем та пошуку шляхів 
їхнього вирішення та виступають майданчиком для діалогу 
між владою, бізнесом та громадою.

Ресурси:
Запис вебінару:
https://www.youtube.com/watch?v=3O_ignH19jo
Лінк на презентації до вебінару:
https://drive.google.com/drive/folders/1o3EFUPzgbwGwuvmi792WifBf
1PxyeXIL

Практика.
Туризм і спорт
Доманівська селищна об’єднана громада, Микола-
ївська область. Активні мешканці громади знайшли 
можливості перетворити 300 квадратних метрів роз-
валеного приміщення у багатофункціональний ковор-
кінг-центр, який уміщує простір для роботи чи тренін-
гів, відпочинку і перегляду 3D-фільмів, зал для занять 
фітнесом.
Детальніше:
https://uacrisis.org/uk/istoriyi-uspihu-14-gromad-partneriv-
programi-usaid-dobre

…дбати про культуру?

?
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Практика.
Коли пам’ятки «оживають»
Теребовлянська міська об’єднана громада, Тернопіль-
ська область. Іще два роки тому мандрівники приїздили 
в Теребовлянську громаду, аби лише відвідати форте-
цю − філію заповідника «Замки Тернопілля». І вважа-
ли, що тут більше немає нічого цікавого. Проте цей міф 
швидко розвіяли ті, хто бачить у своїй громаді набага-
то більше. Зараз туристична маршрутна карта громади 
налічує 15 історичних та архітектурних пам’яток. Тут 
діє туристично-інформаційний центр і музей-майстер-
ня, а на подвір’ї центру готують арт-простір − майдан-
чик для спілкування і перегляду фільмів просто неба. 
Поряд планують створити «Музей на дереві».
Детальніше: https://youtu.be/-7VvNqg59CM

Практика.
Медіа-школа в громаді
На території Привільненської ОТГ (Рівненська область) 
розпочали проєкт «Медіа-школа прямує в громади».
Впродовж двох місяців підлітки громади матимуть змо-
гу через призму культурно-мистецьких подій навчи-
тися основ журналістики та попрацювати над сцена-
ріями. Спробують себе в якості оператора, ведучого, 
познайомитись з журналістами; отримати теоретичні 
та практичні знання в сфері журналістики, підготу-
ватись до зйомок відеоролика - це основні завдання 
учасників та учасниць медіа-школи. На другому за-
нятті учасники проєкту говорили про: якості, нави-
чки, риси журналіста. Проєкт реалізовується за під-
тримки Українського культурного фонду.
Джерело: https://www.facebook.com/pryvilne01/

Практика.
Скарбниця досвіду
У збірнику «Кращі шоукейси та практики» ви знайдете 
успішні проєкти, які об’єднали громади навколо спіль-
них культурних цінностей, що допомагають зберігати 
культурну спадщину та дозволяють пишатися своєю 
громадою.
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Збірник підготовлений в рамках проєкту «Децентра-
лізація та реформа культурних послуг», який реа-
лізовується громадською організацією «Товариство 
дослідників України», у партнерстві з Міністерством 
культури та інформаційної політики України, за фінан-
сової підтримки Швейцарії, що надається через Швей-
царську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).
Думки та позиції, викладені у даному збірнику, не є 
позицією Міністерства культури та інформаційної по-
літики України і не обов’язково відображають пози-
цію Швейцарської агенції розвитку та співробітництва 
(SDC), Товариства дослідників України.
Ресурс:
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/564/11.06.2020.pdf

Ідея: Організуйте вивчення та публічне обгово-
рення цієї книги (особливо серед тих, хто причет-
ний до сфери культури в громаді). Визначте, що 
може бути реалізовано у вашій громаді, що можна 
придумати нове, наскільки воно буде доцільним, 
відповідним потребам мешканців громади.

Практика.
Культурні столиці
Після проходження всіх етапів конкурсного відбору 
2020 року переможцями програми «Культурні столиці 
України» оголошено міста Маріуполь («Велика куль-
турна столиця», сума гранту становить 23 млн 136 
тис. грн) і Славутич («Мала культурна столиця», сума 
гранту – 10 млн 990 тис. грн). 
Важливо! Через епідемію коронавірусної хвороби 
COVID-19 Дирекцією та Наглядовою Радою Українсько-
го культурного фонду було ухвалено рішення про пе-
ренесення реалізації проєктів-переможців на 2021 рік. 
Метою програми «Культурні столиці України» є спри-
яння промоції та розвитку культури в рамках реформи 
децентралізації з урахуванням спроможності терито- 
ріальної громади, потреб та інтересів її членів. 

!

…дбати про культуру?
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Оргкомітети, що реалізовуватимуть пакети ініціатив 
міст-переможців, працюватимуть над втіленням цілей 
програми: залученням представників місцевої куль-
турної спільноти до творчих процесів, популяриза-
цією української культури серед населення міст-пе-
реможців та регіону, налагодженню та зміцненню 
партнерств між представниками місцевої влади та ді-
ячами культури, промоцією міста на рівні країни та 
розвитком культурного туризму тощо. 
Місто Маріуполь, що отримало статус «Велика куль-
турна столиця», представило проєкт культурно-мис-
тецьких ініціатив «Діалог мовою мистецтва». До нього 
увійшли, наприклад, вистава-інсталяція «Дорога додо-
му», яку організатори планують втілити на трасі Марі-
уполь-Донецьк, як символ надії на відновлення миру, 
пересувна художня виставка-майстерня PostMost, 
книжковий фестиваль Mariupol Open Book, фестиваль 
класичного мистецтва Mariupol Classic тощо. 
Проєкт «Малої культурної столиці» – «Славутич: ось 
[to bei] країна!» складатиметься з роботи арт-резиден-
ції «Семантичний сюрреалізм у просторі постмодер-
нізму Славутича», діяльності «SESAM 2020 Poliklinika: 
Міжнародного семінару студентів-архітекторів від Єв-
ропейської Архітектурної Студентської Асамблеї», ІІ 
Міжнародного фестивалю для людей поважного віку 
GOLDenFest та інших культурно-мистецьких ініціатив. 
Перемога в конкурсній програмі відкриває можливість 
для українських територіальних громад у майбутньому 
претендувати на статус «Культурної столиці Європи». 
Джерело:  https://ucf.in.ua/news/cultural-capitals-of-Ukraine?fbclid= 
IwAR3s7_YZtYe8dzaHEmUUnJfctKXIsQHWzhHahZHwuLV4nqM6vXIGA3EXgBw

Практика. 
Дбаючи про дозвілля людей
Асканія-Нова селищна об’єднана громада, Херсонська 
область. Асканія-Нова відома у Європі своїм біосферним 
заповідником, проте зараз ми розповідаємо про інше – 
спорт. У громаді оновили та розбудували три стадіони. 
Два з них − у селищах Питомник та Молочне. Знищені 
часом майданчики відновили, і тут вже встигли відбути-
ся декілька чемпіонатів районного та обласного рівня. 
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Третій стадіон розташований у центрі громади. Ще в 
березні минулого року тут був пустир, а вже у вересні 
з’явилася «Асканія-Арена».
Бобринецька міська об’єднана громада, Кіровоград-
ська область. Уже майже рік, як баскетбол у цій гро-
маді вийшов далеко за межі шкільних секцій. Тепер 
позмагатися у спритності та влучності на реконстру-
йований майданчик приходять цілими родинами. Міс-
цеві жителі активно долучилися до реалізації проєкту: 
допомагали встановлювати огорожі навколо майдан-
чика, стійки для баскетбольних щитів, готували по-
верхню під нове покриття.
Прибужанівська сільська об’єднана громада, Микола-
ївська область. У червні цього року на території гро-
мади запрацювали чотири дитячих майданчики і п’ять 
центрів дозвілля. Ще один − планують відкрити до 
кінця року. А ще в одному з населених пунктів гро-
мади встановлять майданчик вуличного воркауту, але 
селам за нього доведеться позмагатися між собою. 
Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/9766

ЗГАДКА
У нелегкі часи саме заклади культури можуть відігра-

вати ту важливу роль комунікаційних центрів громади, яку 
ніщо не замінить. Запис вебінару «Як бібліотеки згурто- 
вують громаду під час карантину» ми помістили у Розділ 10 
нашого Посібника, де йдеться про надзвичайні ситуації.

Практика.
Об’єднання та співпраця заради майбутнього дітей
Покровська ОТГ Дніпропетровської області дає хо-
роший приклад як міжмуніципальне співробітництво 
дозволяє розвиватися спорту, культурі та освіті в 
громаді. Цей край має потужне сільське господар-
ство, і сьогодні доходи громади збільшуються зав-
дяки великій кількості ефективних та прозорих ко-
оперативів сільського господарства. Громада, маючи 
за собою сильне економічне підґрунтя, максимально 
використовує його та інвестує в майбутнє. Завдяки 
децентралізації Покровська об’єднана громада одра-
зу ж активно зайнялась ремонтом, модернізацією та 

…дбати про культуру?
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підтримкою спортивних і освітніх закладів. Жителі По-
кровської громади впевнені: тільки разом можна до-
сягти справді великої мети.
Детальніше: https://youtu.be/w9X9cxQyjvI

Для просунутих:
Національний довідник IT-рішень. Для входу потрібно 

зареєструватися (безкоштовно), і ви отримаєте доступ до 
каталогу цифрових інструментів задля активізації грома-
дян. Умови використання програмних продуктів потрібно 
узгоджувати із розробниками.

Джерело: https://nbit.cid.center/tag/11

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.
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К Р И З А

Громади протидіють надзвичайній ситуації, депутати – дієві і в 
часи карантину. Які особливості здійснення  депутатських повно-
важень? Що може зробити для громади її обранець у важкі часи? 
Криза загострює проблеми, але й відкриває нові можливості, про 
це свідчить і найсучасніший досвід успішних громад.
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Як депутату...

Громади протидіють надзвичайній ситуації, депутати – 
дієві і у часи карантину. 

Які особливості здійснення  депутатських повноважень? 
Що може зробити для громади її обранець у важкі часи?

Криза загострює проблеми, але й відкриває нові мож-
ливості, про це свідчить і найсучасніший досвід успішних 
громад.

На період пандемії важливим інформаційним ресурсом 
став сайт https://razom.hromady.org, що перетворився на агре-
гатор передового досвіду та збірку необхідних матеріалів. 
Так, зокрема, популярним став збірник «COVID-19: Мето-
дичні рекомендації для місцевих лідерів».

Пандемія COVID-19 створює значні перешкоди для по-
всякденного життя міст та громад по всьому світу. Цей по-
сібник пропонує базову стратегічну основу для прийняття 
управлінських рішень на державному та місцевому рівні 
щодо заходів із мінімізації негативних наслідки епідемії. 
Посібник та опитувальник були розроблені командою дос-
відчених експертів та фахівців охорони здоров’я із кон-
сультаціями з державними та місцевими службовцями 
щодо ключових питань їхньої діяльності в умовах пандемії. 
Увага упорядників зосереджена на наданні інформації як 
для уповільнення, так і для припинення поширення вірусу, 
а також на забезпечення потреб громад в умовах кризи.

Ресурс: 
«COVID-19: Методичні рекомендації для місцевих лідерів»
https://razom.hromady.org/practical-guide/
Робота місцевих органів влади під час пандемії
https://razom.hromady.org/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0
%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82
%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
Хороші практики
http://www.auc.org.ua/novyna/gromady-protydiyut-pandemiyi-covid-
19?fbclid=IwAR05UpXxvVtGRe2lU5cX-Mp2gEQ9b4UGHnbfhKQ0HoEndg
7ZFJrVydUSvlg

Практика.
Економіка і карантин
Як громади і місцевий бізнес в Україні та за кордоном 
адаптуються до умов карантину? Як подолати наслід-
ки карантину та як сьогодні місцева влада може допо-
могти бізнесу вижити?

?



63

Джерело:
http://decentralization.uacrisis.org/mistseva_ekonomika
Ресурс:
Ресурс для підприємців «Все про COVID-19»: новини, за-
конодавча база, онлайн-інструменти для ведення бізне-
су та навчання, поради експертів.
https://sme.gov.ua/covid19/

Про зміни законодавства щодо тендерних процедур на 
період карантину відеороз’яснення тут:

Зміни у проведенні закупівель на час карантину
https://youtu.be/4Pykw0s3Mz8

Практика.
Участь громадян і карантин
Сергій Лобойко, голова Центру розвитку інновацій: 
«Карантин очевидно каталізує попит усіх сторін на 
новітні інструменти е-демократії, диджіталізацію сер-
вісів, документообігу, розвиток якості даних, інно-
вації. Драйверами тут стануть ті сторони, які ініцію-
ватимуть системні е-рішення та просвіту й розумне 
долучення мешканців, бізнесу, громад до всього бю-
джетного процесу, тематичних програм розвитку гро-
мад, а також до створення й аналізу місцевих даних 
та розвитку таких дієвих інструментів демократії, як 
громадський бюджет. 
Наприклад, у Києві влада спершу вирішила скасу-
вати громадський бюджет у 2020 році, бо не знала, 
як організувати процес експертизи більш як 1700 
поданих проєктів від понад 800 команд. Але за тиж-
день під впливом громадськості прийняла рішення 
(без жодного депутата проти) продовжити терміни 
на опрацювання проєктів, запланувати голосування 
на серпень-вересень та перевести поточну роботу в 
онлайн-формат.  Одночасно наша спільна з ПРООН 
експериментальна пропозиція для громад та їхніх ак-
тивних мешканців навчитися моніторити й аналізувати 
підпали на своїх територіях на основі  супутникових 
даних за три тижні об’єднала майже 200 громад з усіх  
регіонів. 

…діяти в кризовий час?
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Ми активно співпрацюємо з громадами/містами з усіх 
куточків України й побачили багатократний ріст попиту 
на вебінари щодо інструментів цифрової трансформа-
ції, на колективне користування клаудом «Е-рішен-
ня», онлайн-курси з е-демократії, управління грома-
дами на основі даних».
Ресурс:
Партисипація (участь громадян)  у карантин: як громадя-
ни і влада співпрацюють онлайн.
https://uacrisis.org/uk/partysypatsiya-u-karantyn-yak-gromadyany-i-
vlada-spivpratsyuyut-onlajn

Практика.
Колекція найяскравіших бібліотечних активностей під 
час карантину від практиків.
Ресурс:
Вебінар:  Як бібліотеки згуртовують громаду під час ка-
рантину
https://www.youtube.com/watch?v=_4V3oCrsySA

Практика. Відстеження пожеж за допомогою ІТ-рішень
Ресурс:
ГІС-застосунки для аналізу ситуації з пожежами на тери-
торії громад
https://youtu.be/sXO34DQPUj8

Практика.
Комунікації під час надзвичайної ситуації
Під час кризи потрібно змінювати і підходи до комуні-
кації. Скоріше, навіть не змінювати, а просто звертати 
більше уваги на комунікацію. Ось вісім порад анти-
кризової комунікації у громадах від Лариси Мудрак.
Вибудовуйте довіру. Залучайте людей до ваших дій 
і ваших рішень. Для цього всі соціальні мережі, усі 
соціальні зв’язки повинні працювати для вас. Ваша 
щоденна поява у живому форматі (сьогодні це відео) 
вибудовує глибокий рівень довіри. Адже люди зараз, 
як ніколи, потребують інформації – що робити, як їм 
поводитися, де шукати достовірну інформацію.
Комунікуйте системно. Очільники громад повинні мати 
«аптечку комунікацій» – план дій і ланцюжок комуні-
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кацій. Ви маєте знати, як, з ким, якими спільнотами в 
першу чергу комунікувати.
Говоріть правду. Говоріть про ситуацію правду: що ви 
встигли, а що не встигли зробити. Зараз дуже висо-
кий запит на інформацію. Соцмережі, телефони, імей-
ли, чати – все це лідери мають використовувати. 
Висловлюйте емоції. Погані новини повідомляти також 
треба, але намагайтеся повідомляти їх за один раз і 
коротко, а головне – будьте емпатичними, висловлюй-
те свої емоції, співчуття, жаль. А також – висловлюй-
те оптимізм. Зараз люди цього потребують найбільше. 
Криза і карантин демонструють, що все напускне ми-
нає, а справжність виходить на перший план. 
Показуйте позитивне налаштування. Зараз важливе 
тверезе, спокійне сприйняття реальності, глибоке пе-
реконання, що «і це мине» і життя переможе. Лідери 
повинні залишатися лідерами і показувати нові шляхи 
і нові підходи. Зараз, як ніколи, важлива ваша мо-
ральна позиція, ваш оптимізм і ваша впевненість. Ви 
маєте бути для людей прикладом – лідером, який на-
дихає. 
Розповідайте про стан подій у країні. Люди потребу-
ють інформації і про загальні ризики у країні. Важливо 
розуміти, скільки у нас хворих; що відбувається із до-
помогою, із медициною; як надають допомогу тим, хто 
захворів; як відправляють додому тих, хто одужав, 
скільки їх; як доправляють додому тих, хто прибуває 
з-за кордону. Це головний меседж країни, про який 
мають знати люди.
Спілкуйтеся з людьми. Не забувайте, що ваше завдан-
ня – моніторити ситуацію в регіонах і думати, що і як 
відбувається. Це ви можете дізнаватися від людей. 
Тому спілкування з громадою різними комунікаційни-
ми шляхами – обов’язкове.
Продумуйте план виходу з карантину. Ще один прин-
цип, дуже важливий для лідерів: криза закінчиться, 
карантин закінчиться, і до цього треба готуватися 
вже. Треба думати і планувати, як повертатися до 
нормального плину життя. І цей перехід повинен бути 

…діяти в кризовий час?
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дуже плавним. Створюйте план дій вже зараз, проду-
муйте поетапний вихід з карантину. 
Джерело: https://uacrisis.org/uk/8-pravil-krizovih-komunikatsij-
poradi-dlya-mistsevogo-samovryaduvannya

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.
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О С В І Т А

Чим може допомогти і чим нашкодити депутат для місцевої 
школи? Якою має бути освіта в громаді? На основі вже наявного в 
країні досвіду з’ясуємо, як поводитися під час оптимізації освітньої 
мережі, як ефективно витрачати освітню субвенцію і домогтися ви-
сокого рівня освіти в громаді.
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Чим може допомогти і чим нашкодити депутат для місцевої 
школи?
Якою має бути освіта в громаді?

Практика.
Майбутні авіаконструктори
Маловисківська міська об’єднана громада, Кіровоград-
ська область. Понад 700 дітей у громаді відвідують різ-
номанітні гуртки. Показові польоти виготовлених діть-
ми літальних апаратів супроводжують міські свята та 
представлені на виставках різного рівня. Проте одними 
лише секціями діти не обмежуються − завдяки своїй 
активності вони зросли до реалізації власних амбітних 
проєктів і дієвої практики у стінах міської ради.
Детальніше:
https://uacrisis.org/uk/istoriyi-uspihu-14-gromad-partneriv-
programi-usaid-dobre

Зрозуміти педагогів і реформу
Цей курс розроблено для учасників процесу підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної се-
редньої освіти: педагогічних працівників; педагогічних рад; 
керівників і засновників (або уповноважених ними органів) 
ЗЗСО; суб’єктів підвищення кваліфікації; Державної служби 
якості освіти України. Курс також може бути корисним бать-
кам, студентству педагогічних вишів, а також науково-пе-
дагогічним працівникам закладів вищої освіти та всім, хто 
цікавиться сферою педагогічного зростання.

Ресурс:
Навчальний курс «Підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників: нові вимоги і можливості»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus 
+PPK101+2020_T1/about

Стати освітянським лідером (лідеркою)
Цей курс Університету Квінсленду розроблений для 

освітян та освітніх лідерів. Він розповідає про глибинне 
навчання, поєднуючи новітні дослідження з когнітивної 
психології, сучасні освітні теорії та різноманітні підходи 
нейронауки.

?
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…піклуватись про освіту?

Ідея: Організувати в громаді серед освітян, батьків 
проходження цього курсу. Покажіть сертифікати. 
Запросіть на дискусію.

Ресурс:
Навчальний курс «Глибинне навчання через трансфор-
маційну педагогіку»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UQ+ 
DLTP101+2018_T3/about

Заснувати освітянський стартап
Ресурс:
Навчальний курс: «Наука про освіту: Що повинен знати 
лідер освітнього стартапу»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:PCSC+ 
SL101+2019_T3/course/
Ідея: після проходження курсу організувати онлайн- 
школу в громаді на основі існуючих та створюючи 
нові курси.

Вебінар
Особливості сучасної освіти для активу ОТГ: онлайн vs офлайн
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=fIMkOaMxYwU

Як запобігти булінгу (цькуванню) у школах громади?
Що таке булінг (цькування)? Які його прояви? Які при-

чини та наслідки булінгу (цькування)? Як правильно реа- 
гувати вчителю/вчительці, учню/учениці, коли він/вона 
стають учасниками ситуації? Як організувати системну 
роботу з протидії та запобіганню булінгу (цькування) в 
закладі освіти? Як діагностувати наявність булінгу (ць-
кування) в колективі? Який алгоритм дій у разі його ви-
явлення? До кого звертатись по допомогу? Які практичні 
інструменти має знати кожен на випадок, якщо він/вона 
стає учасником булінгу (цькування) в освітньому проце-
сі? Як вчителю вберегтися від вигорання під час роботи 
з ситуацією? Як запровадити системну протидію булінгу 
(цькуванню) в закладі освіти? Які практичні інструменти 
створення безпечного середовища в закладі освіти? На ці 
та інші запитання автори намагаються  відповісти в курсі.

!

!
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Ресурс:
Навчальний курс: «Протидія та попередження булінгу 
(цькуванню) в закладах освіти»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+ 
AB101+2019_T2/about

Ідея: запропонувати пройти цей курс вчителям, 
батькам, створити за участі учнів Громадський ко-
мітет протидії булінгу.

Практика.
Ближче до зірок
Байковецька сільська об’єднана громада, Тернопіль-
ська область. У невеличкому селі під Тернополем 
працює перша сільська автоматизована обсерваторія, 
через яку споглядати галактики можна з будь-якої 
точки України. Школярі Байковецької сільської об’єд-
наної громади давно опановують науку астрономію, 
проте про обсерваторію такого рівня раніше можна 
було лише мріяти.
Царичанська селищна об’єднана громада, Дніпро-
петровська область. Кілька років тому царичанська 
школа приєдналася до дослідно-експериментальної 
діяльності з запровадження STEM-освіти. Сьогодні 
на базі школи, крім гуртків комп’ютерної грамотності, 
програмування, діють авіамодельний гурток і STEM-
центр, кабінет астрономії та робототехніки. Школярі 
залюбки беруть участь у різних проєктах, досліджують 
космос та вивчають рідний край.
Детальніше:
https://uacrisis.org/uk/istoriyi-uspihu-14-gromad-partneriv-
programi-usaid-dobre

Для просунутих:
Національний довідник IT-рішень. Для входу потрібно 

зареєструватися (безкоштовно), і ви отримаєте доступ до 
каталогу цифрових інструментів задля активізації грома-
дян. Умови використання програмних продуктів потрібно 
узгоджувати із розробниками.

https://nbit.cid.center/tag/4

!
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Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне оновлення найкращих 
практик депутатів – за посиланням групи у Facebook.

…піклуватись про освіту?
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М Е Д И Ц И Н А

Що відбувається у місцевій медицині? Які послуги і в яких умо-
вах отримує мешканець громади? Депутат/депутатка місцевої ради 
добре знає всі проблеми медицини первинної ланки. Тож як може 
долучитися до розвитку медицини на місцевому рівні депутат? Як 
сформувати на місцевому рівні ефективну політику щодо підбору 
управлінських кадрів, фінансування медичних програм? У деяких 
громад вже є на це відповідь.
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Що відбувається у місцевій медицині?
Які послуги і в яких умовах отримує мешканець громади? 
Як може долучитися до розвитку медицини на місцевому рів-
ні депутат?
Як сформувати на місцевому рівні ефективну політику щодо під-
бору управлінських кадрів, фінансування медичних програм?

Дізнатися про громадське здоров’я
Цей курс розрахований на широку аудиторію фахівців, 

які працюють з даними – всіх, хто цікавиться сферою гро-
мадського здоров’я та принципами прийняття рішень на 
основі даних (депутатів, соціологів, аналітиків, соціальних 
працівників тощо).

Ресурс:
Навчальний курс «Стратегічна інформація в сфері гро- 
мадського здоров’я»
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:APH+ 
SIPH101+2018_T3/about
Ідея: отримати системні знання в галузі громадського 
здоров’я, долучити до цього процесу як знайомих ме-
диків, так і інших колег.

Вебінар
Експерт у галузі громадського здоров’я Юрій Лазаревич (Рів-

ненщина) розповідає все, що потрібно знати місцевим депутатам 
про медичну реформу

Ресурс:
https://youtu.be/PzSwo7DQ-4w

Практика.
Лікарні отримали нове обличчя
Вознесенська ОТГ, Миколаївська область. Грома-
да впроваджує концепцію «Місто, комфортне для 
життя». У першу чергу це стосується лікарень, де 
відбулися ремонти, модернізації та куди закупи-
ли нове обладнання. Про переваги для села від 
об’єднання та універсальну картку вознесенця, 
створення туристичного центру та багато іншого 
йдеться у наведених джерелах.
Джерела: https://uacrisis.org/uk/voznesenska-gromada-komfortna-
dlya-zhyttya; https://youtu.be/SOn9M3k3Dxo

…допомагати  медицині?

!

?
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ЦИТАТА
Олександр Солонтай 

Про медичну реформу
«Медичну реформу можна описати так: Жили в бара-

ці. Вирішили побудувати на старому місці новий будинок. 
Інші пропонували капітальний ремонт. Почали. Затягнули 
з будівництвом, цеглу закупили частково, залили фунда-
мент. Розсварилися, що дуже важко без бараку і без нової 
будівлі. Одні хочуть добудувати будинок. Інші вимагають 
швидко відновити барак».

Джерело:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219651572134377&set=a.102

02937041041546&type=3&theater

Практика.
Залучення фахівців/фахівчинь 
у місцеві лікарняні заклади
Дмитрівська ОТГ, Кіровоградська область. Після ство-
рення у 2018 році у Дмитрівці об’єднаної громади ви-
никла необхідність у ставці сімейного лікаря. Проте 
фахівці не хотіли працювати у селі. 
«Якщо лікар-терапевт чи сімейний лікар підпише з на-
шою громадою договір на 10 років, ми готові придбати 
для нього квартиру чи будинок, підключені до газо-
проводу та водогону, – публічно заявила голова ОТГ  
Наталія Стиркуль. – Ми також готові за рахунок влас-
них коштів Дмитрівської ОТГ подвоїти посадовий оклад 
такого лікаря, який зараз  складає 7,6 тис. грн. І тре-
тє: ми зобов’язуємося забезпечити лікаря транспортом 
і водієм, які будуть на повному нашому забезпеченні».
Невдовзі кандидатура була знайдена. Тепер за лікар-
кою Юлією Ягодіновою щоранку о 7:30 приїжджає ав-
томобіль Дмитрівської медичної амбулаторії. Пані Юлія 
відвозить свою доньку  Сніжану до Дмитрівського дит-
садка і поспішає на роботу. Щоб забезпечити нового 
медика всім необхідним, громада прийняла спеціаль-
ну «Програму фінансової підтримки лікаря-терапевта» 
і до всіх озвучених Наталією Стиркуль умов додала 
ще й 20 тис. грн «підйомних».
Детальніше:
https://decentralization.gov.ua/news/12656
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ЦИТАТА
Віта Думанська

Про медицину і місцеві вибори
«У рік місцевих виборів люди мають можливість оцінити, 

як працювала місцева влада протягом п’яти років, яку меди-
цину розбудувала для громади. Громадяни повинні зрозуміти, 
що продуктові набори та «гречка» – це те, що вбиває страте-
гічний розвиток громади. А після адмінреформи громади от-
римають і гроші, і ширші повноваження… Кожен депутат має 
розуміти, що він під час голосування й ухвалення рішень 
представляє не власний бізнес і не свої інтереси, а виборців 
та їхні інтереси. Але зрозуміти це політики зможуть лише тоді, 
коли виборці збагнуть, що саме від них, а не від президента 
чи уряду, залежить те, як житиме конкретна об’єднана грома-
да… Їхні інструменти для якісних змін – це міський голова та 
депутати місцевої ради. І ці інструменти потрібно формувати 
не за принципом, хто більше коробок принесе перед вибора-
ми, а за якістю програм, які пропонують стратегічний розви-
ток громад і розуміння того, чи команда, яка йде до місцевої 
влади, здатна з наявними ресурсами реалізувати цю програ-
му».

Джерело:
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/10/7251030/index.amp

Для просунутих:
Національний довідник IT-рішень. Для входу потрібно 

зареєструватися (безкоштовно), і ви отримаєте доступ до 
каталогу цифрових інструментів у сфері медицини. Умови 
використання програмних продуктів потрібно узгоджувати 
із розробниками.

Джерело: https://nbit.cid.center/tag/9

Мережа однодумців
Навчальні матеріали та постійне онов-
лення найкращих практик депутатів – 
за посиланням групи у Facebook.

…допомагати  медицині?
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Д О Д А Т К И

Додаток 1. Щодо контролю за виконанням 
                  рішень ради

Додаток 2. Як подавати депутатські звернення 
                  (з практики депутата Дубенської
                  райради Сергія Гаврилюка)

Додаток 3. Розробка рекомендацій щодо
                  закупівель місцевого бюджету
                  (з практики Рівненського Центру
                  «Соціальне партнерство»
                  у співпраці з депутатами 
                  Рівненської міської ради)

Додаток 4. Збірник прикладів належних практик 
                      муніципальної прозорості

                 (матеріали програми
                 «Transparent Cities/Прозорі міста»)
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Додаток 1
Щодо контролю за виконанням рішень ради (до Розділу 1)

Хто має контролювати виконання рішень ради?
Чи може це робити заступник міського (сільського) голови чи 
хтось із виконавчих структур?

Відповіді на ці запитання дають підготовлені витяги із 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 47. Постійні комісії ради
1. Постійні комісії ради є органами ради, що обира-

ються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього 
розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, 
здійснення контролю за виконанням рішень ради, її вико-
навчого комітету.

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради
…
3. Секретар сільської, селищної, міської ради:
…
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до ви-

конавців і населення, організує контроль за їх виконан-
ням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які від-
повідно до закону є регуляторними актами, а також доку-
ментів, підготовлених у процесі здійснення радою регу-
ляторної діяльності, та інформації про здійснення радою 
регуляторної діяльності.

Стаття 54-

1. Повноваження старости
1. Староста:
…
5) бере участь в організації виконання рішень сіль-

ської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, 
розпоряджень сільського, селищного, міського голови на 
території відповідного старостинського округу та у здійс-
ненні контролю за їх виконанням.

?

…контролювати виконання рішень ради?
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Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті 
ради

6. Голова районної, обласної, районної у місті ради:
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вно-

сяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконав-
ців, організує контроль за їх виконанням.

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих дер-
жавних адміністрацій районним, обласним радам

1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відпо-
відним районним, обласним радам у виконанні програм 
соціально-економічного і культурного розвитку, район-
них, обласних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у 
частині повноважень, делегованих їм відповідними район-
ними, обласними радами, а також у виконанні рішень рад 
з цих питань.

Стаття 11. Виконавчі органи рад
1. Виконавчими органами сільських, селищних, місь-

ких, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх ви-
конавчі комітети, відділи, управління та інші створювані 
радами виконавчі органи.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, ра-
йонних у містах рад є підконтрольними і підзвітними від-
повідним радам, а з питань здійснення делегованих їм 
повноважень органів виконавчої влади – також підкон-
трольними відповідним органам виконавчої влади.

Додатки
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Додаток 2
Як подавати депутатські звернення

Не завжди належної реакції з боку органів влади депутат 
отримує з першого разу. Що ж, потрібна наполегливість 
і…. знання Кримінального Кодексу України. Ось приклад із 
депутатської діяльності  Сергія Гаврилюка.  30 серпня 2016 
року депутат Дубенської районної ради Сергій Гаврилюк 
надіслав до Дубенської райдержадмінстрації депутатське 
звернення. 

Дубенська районна державна адміністрація 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
(в порядку ст. 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад»)

Відповідно до Законів України «Про статус депутатів 
місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи звернення виборців, прошу надати копії 
документів, які розглядались, готувались, приймались або 
погоджувались районною державною адміністрацією чи 
органами, діяльність яких РДА координує, щодо відведення 
земельних ділянок для облаштування ставків за межами 
с. Птича Дубенського району (в напрямку сіл Верба, 
Білогородка).

Депутат районної ради  Сергій ГАВРИЛЮК

У відповідь депутат отримав лист, який йому… радив 
усю інформацію знайти в мережі  Інтернет. 

Насправді не всі документи  були у відкритому доступі, 
і тому  депутат наполіг на наданні запитуваної інформації, 
надіславши 5 жовтня 2016 року повторне звернення.

…подавати депутатські звернення?
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Дубенська районна державна адміністрація 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
(в порядку ст. 13 Закону України

«Про статус депутатів місцевих рад»)

Додатково до попереднього звернення, розглянувши 
відповідь райдержадміністрації від 06.09.2016 № 499/02-
09/16, відповідно до Законів України «Про статус депутатів 
місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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враховуючи звернення виборців, прошу надати копії 
документів, які розглядались, готувались, приймались або 
погоджувались районною державною адміністрацією чи 
органами, діяльність яких РДА координує, щодо відведення 
земельних ділянок для облаштування ставків за межами 
с. Птича Дубенського району (в напрямку сіл Верба, 
Білогородка).

Разом з тим вважаю своїм обов’язком нагадати, що 
райдержадміністрація, відповідно до Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» підзвітна та підконтрольна 
відповідній раді, а тому в разі повторного ненадання 
запитуваної інформації залишаю за собою право як 
ініціювати розгляд вказаного питання на сесії ради, так і 
звернутись до інших органів, яким підзвітна і підконтрольна 
райдержадміністрація.

Крім того, при підготовці та підписанні відповідей 
на депутатські запити корисно пам’ятати, що стаття 
351 Кримінального кодексу України «Перешкоджання 
діяльності народного депутата України та депутата 
місцевої ради» передбачає відповідальність за невиконання 
службовою особою законних вимог народного депутата 
України, депутата місцевої ради, створення штучних 
перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої 
інформації. Переконаний, що санкції за цією статтею ККУ 
зацікавлять виконавців та підписантів таких відповідей, 
тому повідомляю, що текст ККУ розміщений на сайті http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 та має вільний доступ.

Депутат районної ради  Сергій ГАВРИЛЮК

Звернення із вказанням статті 351 Кримінального ко-
дексу України «Перешкоджання діяльності народного де-
путата України та депутата місцевої ради» мало належний 
вплив і 13 жовтня 2016 року  відповідь депутат отримав 
вже не формальну, а детальну, із додатками.

…подавати депутатські звернення?
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Додаток 3
Розробка рекомендацій щодо закупівель місцевого бюджету
(з практики Рівненського Центру «Соціальне партнерство»

у співпраці з депутатами  Рівненської міської ради) – до Розділу 2

Рекомендації щодо закупівель місцевого бюджету
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Рекомендації щодо закупівель місцевого бюджету
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Приклади належних практик муніципальної прозорості
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Громадська організація «Рівненський центр “Соціаль-
не партнерство”» (далі РЦСП) – це регіональна експертна 
структура, яка сприяє розвитку системи соціального ін-
вестування та вдосконалення механізмів міжсекторально-
го партнерства.

Починаючи з 2006 року РЦСП реалізувала близько де-
сяти проектів, спрямованих на громадянську освіту, бо-
ротьбу з корупцією та підвищення ефективності витрачан-
ня бюджетних коштів, покращення роботи місцевої влади, 
тощо.

Ми маємо чималий позитивний досвід співпраці з вла-
дою, бізнесом та НУО. У 2017 році стали співзасновниками 
коаліції ГО «Рада реформ Рівного».

http://rivnespc.org.ua
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