Інформаційний бюлетень
українських міст
№ 1(5)’2008
Видається Інститутом трансформації суспільства в рамках проекту
«Створення професійної системи місцевих медіаресурсів –
важлива умова формування світогляду та інформованості
громадян України», що здійснюється за програмою Матра КАП
Посольства Королівства Нідерландів в Україні

«Інформаційний бюлетень українських міст» –
видання, започатковане Інститутом трансформації
суспільства, який з 2001 р. здійснює проект
«Українські міста в Інтернеті»
(www.cityukraine.osp%ua.info).
Сьогодні учасниками проекту є 37 українських міст
(Алчевськ, Алушта, Бердичів, Біла Церква,
Бориспіль, Бровари, Васильків, Вінниця, Вишгород,
Вознесенськ, Гадяч, Житомир, Золотоноша, Калуш,
Київ, Ковель, Коростень, Куп’янськ, Миколаїв,
Миргород, Нетішин, Ніжин, Нікополь, Пирятин,
Первомайськ (Управління освіти), Прилуки, Сарни,
Світловодськ, Севастополь, Сєвєродонецьк,
Скадовськ, Сміла, Фастів, Хмільник, Черкаси,
Чернігів, Южноукраїнськ) та два райони –
Куп’янський район Харківської області та Прилуцький
район Чернігівської області.
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Інститут трансформації суспільства розробив та
підтримує веб%сайти названих міст і районів,
співпрацює з ними в різних сферах (економіка,
адміністративно%територіальна реформа,
муніципальний менеджмент тощо).
Мета видання «Інформаційний бюлетень
українських міст» – ознайомити представників різних
гілок та рівнів влади України, широкі верстви
зацікавленої громадськості з подіями і найкращими
практиками в місцевому самоврядуванні міст –
учасників проекту та інших міст України.
Запрошуємо до співпраці українські міста, які
бажають долучитися до проекту.

Інститут трансформації суспільства
а/с 297, Київ, 01034, Україна
+38 (044) 235 9828 (27)
citynews@osp.com.ua
www.cityukraine.osp%ua.info
www.ist.osp%ua.info
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Адміністративно-територіальна
реформа в Україні

Київ

www.kyiv.osp-ua.info

18-01-2008 Програма Уряду «Український прорив»: реформа
публічної адміністрації
У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Український
прорив: для людей, а не політиків» у розділі ІІ «Сучасна європейська
держава» йдеться про реформу публічної адміністрації (підрозділ
2.2). У Програмі Уряду зазначається, що «головною метою реформи
публічної адміністрації є поетапне створення нової моделі публічної
адміністрації, яка забезпечить становлення України як правової європейської держави з високим
рівнем життя, соціальної стабільності та демократії». У рамках реформи передбачається
реформування вищого та центрального рівня органів виконавчої влади, реформування місцевих
органів виконавчої влади, реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування.
У Програмі «Український прорив» записано, що Уряд зобов’язується здійснити адміністративнотериторіальну реформу, яка «ґрунтується на принципах децентралізації і субсидіарності та
проводиться відповідно до загальноприйнятих європейських принципів, закладених в Європейській
Хартії місцевого самоврядування, згода на обов’язковість якої надана Верховною Радою України.
Важливим елементом адміністративно-територіальної реформи визнається чітке розмежування
повноважень між органами місцевого самоврядування різного рівня за принципом субсидіарності з
метою недопущення подвійного підпорядкування та дублювання функцій і завдань».
Кабінет Міністрів України

Київ

www.vybory.osp-ua.info

18-01-2008 Зміни до Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”
Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту
прийняти в цілому законопроект про внесення змін до статті 50 Закону “Про місцеве
самоврядування в Україні”. Законопроектом (реєстр № 0871) передбачається надати право не
тільки голові ради, а й одній третині депутатів від загального складу відповідної ради обирати
кандидатуру на посаду секретаря ради.
Відповідно до проекту, “пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд
ради однією третиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо на день
проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, на
завершенні вибори відповідно сільського, селищного, міського голови. А також, коли рада не
підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідно сільським,
селищним, міським головою”. Крім того, у випадку, коли протягом 30 днів від дня відкриття першої
сесії сільської, селищної, міської ради сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на
посаду секретаря ради. А також у разі, якщо посада секретаря стає вакантною під час вакантності
посади відповідно сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням
його повноважень тощо.
Рада України

Київ www.kyiv.osp-ua.info
15-01-2008 Створення ефективної регіональної політики
Міністр регіонального розвитку й будівництва Василь Куйбіда вважає пріоритетним у діяльності
Міністерства створення ефективної регіональної політики України. “Міністерство повинно розробити
чітку, ефективну регіональну політику в державі, спрямувати свої дії на проведення
адміністративної реформи, на створення дієздатних громад”, – сказав міністр. На його думку,
нинішня політика є нецілісною, а тому існує велика диференціація українських регіонів, яку
потрібно вирівнювати.
Адміністративно-територіальна реформа в Україні
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Яремче

www.cityukraine.osp-ua.info

15-01-2008 Представники міст звернулися до Президента Віктора Ющенка
Правління Асоціації міст України звернулося до Президента В. Ющенка застосувати вето до Закону
України, прийнятого 12 січня 2007 року, «Про внесення змін до законів України», що стосуються
статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад.
Відповідно до цього закону, повноваження будь-якого депутата будуть достроково припинені у разі
не входження його до складу депутатської фракції або політичної партії. А також членами правління
одноголосно затверджено звернення до гаранта Конституції з приводу прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти». Обидва документи були прийняті членами Асоціації на засіданні Правління АМУ,
яке проходило в місті Яремче Івано-Франківської області.
Мери міст України наголосили, що, набувши чинності, Закон України щодо статусу депутатів
місцевих рад матиме негативні наслідки, адже, на їх думку, рішення про припинення депутатських
повноважень будуть прийматися кулуарно, і при цьому депутати будуть змушені перш за все
враховувати інтереси партійного керівництва, а не виборців.
Асоціація міст України та громад

Дніпропетровськ

www.cityukraine.osp-ua.info

14-01-2008 Ю. Тимошенко зустрілася з членами Правління Асоціації міст України
Під час зустрічі обговорювалися питання необхідності підготовки змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2008 рік” у частині зміцнення фінансової спроможності органів
місцевого самоврядування та вдосконалення законодавства України щодо закупівель товарів,
послуг і робіт за державні кошти. Актуальність розмови викликана тим, що ситуація з фінансовим
забезпеченням самоврядних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування на
2008 рік не поліпшується, а навпаки – значно погіршується порівняно з 2007 р. Президент АМУ Іван
Куліченко підкреслив, що в прийнятому 28 грудня 2007 р. Законі України „Про державний бюджет
України на 2008 рік” збережено негативну тенденцію до обмеження фінансових прав місцевого
самоврядування. Він, зокрема, навів такі цифри:
• Недофінансування делегованих повноважень становить 8–9 млрд. грн.
• Обсяг вилучення з місцевих бюджетів зростає на 36% – з 4,1 до 5,6 млрд. грн.
• У рахунок виплат по заощадженнях Ощадного банку України громадянам пропонується не
здійснювати поточних виплат за комунальні послуги на загальну суму 10 млрд. грн. При
цьому на погашення заборгованості за комунальні послуги за попередні роки в бюджеті
передбачено субвенції в сумі 2 млрд. грн. Отже, не важко спрогнозувати, повний колапс
комунального господарства, оскільки ресурс на компенсацію несплат громадянами не
визначений.
Міські голови вкотре публічно висловили серйозне занепокоєння щодо системи тендерних
закупівель, яка, на їх думку, вимагає докорінних змін. Потрібно невідкладно розпочати розробку
нової редакції Закону про публічні закупівлі, яка б враховувала міжнародний досвід тендерного
законодавства.
Під час зустрічі з Ю. Тимошенко наголошувалося на необхідності посилити діалог між урядом і
органами місцевого самоврядування з метою встановлення збалансованих, прозорих та
об’єктивних відносин між державною та органами місцевого самоврядування.
Асоціація міст України та громад

Київ

www.ist.osp-ua.info

10-01-2008 Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель
Вийшла у світ книга «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель»,
підготовлена Інститутом трансформації суспільства (директор О.І. Соскін). У книзі представлені
узагальнені результати багаторічної діяльності Інституту трансформації суспільства (ІТС) –
провідного українського науково-дослідного центру – в напрямі зміцнення системи місцевого
самоврядування в Україні. У цьому науково-практичному виданні можна ознайомитися з Моделлю
адміністративно-територіальної реформи в Україні (далі – Модель), розробленою ІТС, а також із
Адміністративно-територіальна реформа в Україні
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підготовленим на базі цієї Моделі законопроектом «Про внесення змін до Конституції України».
Окрім того, у книзі вміщено статті науковців та експертів, матеріали інтерактивних семінарів і
круглих столів, організованих Інститутом трансформації суспільства в регіонах України з метою
апробації Моделі.
Наразі понад 200 міських голів України офіційно висловили свою підтримку Моделі адміністративнотериторіальної реформи в Україні, запропонованій ІТС. Вони скликали Всеукраїнську нараду
міських голів (її матеріали представлені у книзі) та створили Всеукраїнську раду для втілення
адміністративно-територіальної реформи у життя.
Формулюючи основні засади Моделі, Інститут трансформації суспільства спирався на досвід
місцевого самоврядування європейських країн (передусім Скандинавії та Вишеградської групи),
придатний для України. Матеріали практичних семінарів і навчальних візитів до країн Європи,
організованих ІТС для українських міських голів з метою вивчення цього досвіду, також
представлені у цьому виданні.
Інститут трансформації суспільства

Київ

www.vybory.osp-ua.info

28-12-2007 Верховна Рада України призначила дострокові вибори сільських, селищних та
міських голів
28 грудня 2007 року Верховна Рада прийняла 77 постанов про призначення дострокових виборів
сільських, селищних та міських голів. Вибори призначено на 16 березня 2008 року. Призначити
дострокові вибори Верховній Раді України рекомендував Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування. Як повідомляє сайт ВРУ, своє рішення Комітет ухвалив після
обговорення інформації заступника голови Комітету – народного депутата Юрія Ключковського про
звернення місцевих рад щодо дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських
голів.
Члени Комітету звертали увагу на те, що відповідно до норм статті 85 Конституції України, статей
14 і 15 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів», позачергові вибори сільського, селищного, міського голови
призначаються ВРУ в разі дострокового припинення повноважень відповідного голови на неділю не
пізніш як за 70 днів до дня виборів.
Верховна Рада України

Київ

www.kyiv.osp-ua.info

26-12-2007 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого
самоврядування очолив Олександр Омельченко
Верховна Рада України обрала склад і керівництво парламентських комітетів. За відповідну
постанову проголосував 401 народний депутат. Відповідно до рішення ВРУ, Комітет з питань
державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування очолив Олександр
Омельченко (НУ-НС); перший заступник – Ольга Боднар (БЮТ), заступники – Олександр
Черноморов (Партія регіонів), Юрій Ключковський (НУ-НС), Віктор Пилипишин (Блок Литвина);
секретар – Сергій Гордієнко (КПУ).
Головою Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин став Микола Присяжнюк (Партія
регіонів), Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства –
Володимир Рибак (Партія регіонів), Комітету з питань бюджету – Микола Деркач (Блок Литвина).
Верховна Рада України

Кам’янець-Подільський

www.cityukraine.osp-ua.info

23-12-2007 Засідання Координаційного Бюро Всеукраїнської ради міських голів
21–22 грудня 2007 року в м. Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.) відбулося Засідання
Координаційного Бюро Всеукраїнської ради міських голів із впровадження адміністративнотериторіальної реформи в Україні. Організаторами заходу виступили Інститут трансформації
суспільства та Кам’янець-Подільська міська рада.
Адміністративно-територіальна реформа в Україні

5
Члени Координаційного Бюро прийняли такі рішення:
• Провести круглий стіл «Адміністративно-територіальна реформа та реформа місцевого
самоврядування в Україні: сучасний стан і перспективи» за участю Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України й українських міських голів, де обговорити
існуючі моделі адміністративно-територіальної реформи в Україні, а також два
законопроекти з Урядового пакету – «Про внесення змін і доповнень до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про внесення змін і доповнень до Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»;
• Сформувати з членів Координаційного Бюро п’ять груп для початку переговорного
процесу з лідерами парламентських фракцій щодо підписання Угоди про впровадження
адміністративно-територіальної реформи в Україні;
• Заснувати Інформаційний бюлетень та радіопрограму для висвітлення діяльності
Всеукраїнської ради міських голів.
Міські голови – учасники Засідання ухвалили регламент та процедуру проведення переговорів із
лідерами парламентських політичних фракцій; затвердили текст подання законопроекту № 3207-1
«Про внесення змін до Конституції України», підготовленого на базі Моделі адміністративнотериторіальної реформи в Україні, на ім’я Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-Міністра України; визначили перелік законодавчих актів, до яких необхідно внести зміни
для врахування основних положень Моделі адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Всеукраїнська рада міських голів

Львів
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14-12-2007 Адміністративно-територіальна реформа в Україні: нові можливості для
територіальних громад
14 грудня 2007 року у Львові проходив інтерактивний семінар «Адміністративно-територіальна
реформа в Україні: нові можливості для територіальних громад». Захід організував та провів
Інститут трансформації суспільства (Київ) у співпраці з Львівським інститутом економіки і туризму
за сприяння Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Під час заходу були презентовані експертні доповіді: 1. Шляхи формування самодостатніх
територіальних громад у контексті реформи місцевого самоврядування в Україні (Олег Соскін,
директор Інституту трансформації суспільства, професор, завідувач кафедри міжнародної
економіки та підприємництва Національної академії управління). 2. Розподіл повноважень між
рівнями місцевого самоврядування в новому форматі адміністративно-територіального устрою
України (Ігор Коліушко, керівник Центру політико-правових реформ). 3. Виконавча влада та
місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави (Олександр Сушинський, проректор
Львівського державного інституту новітніх технологій та управління, професор, доктор наук з
державного управління). 4. Реформування місцевих фінансів як необхідна умова зміцнення
місцевого самоврядування в Україні (Сергій Чикурлій, експерт Центру політико-правових реформ).
5. Упровадження інноваційної моделі управління комунальною власністю територіальних громад в
Україні (Валерій Алексєєв, головний консультант Апарату Верховної Ради України). 6. Досвід
транзитивних країн із впровадження адміністративно-територіальної реформи (Артем Филипенко,
експерт проекту «Діалог MD» (Одеса).
Учасниками семінару були керівники і депутати Львівської обласної та міської рад; міські голови
Львівської області (Великі Мости, Винники, Городок, Золочів, Кам’янка-Бузька, Новояворівське,
Пустомити, Самбір); представники Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні; керівники
Інституту трансформації суспільства; провідні українські експерти; керівники та викладачі
львівських ВНЗ; представники недержавних організацій; місцеві ЗМІ.
Під час дискусії розглядалися такі питання: шляхи вдосконалення організаційних та правових
підвалин розвитку місцевого самоврядування в Україні; формування виконавчого органу місцевого
самоврядування на рівні області; необхідність ліквідації районів як зайвої адміністративнотериторіальної ланки управління; роль та консолідація міських голів у процесі впровадження
адміністративно-територіальної реформи в Україні; доцільність скасування системи делегованих
повноважень для територіальних громад; можливості скасування поділу громад на міські, сільські,
селищні; відносини з контролюючими державними органами; нова методологія формування
місцевих бюджетів тощо.
Інститут трансформації суспільства
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02-12-2007 ІІІ Український муніципальний форум
30 листопада – 01 грудня 2007 р. проходив ІІІ Український муніципальний форум. У рамках Форуму
відбулися науково-практична конференція „Актуальні проблеми розвитку місцевого
самоврядування в умовах конституційної реформи в Україні” та Загальні збори Асоціації міст
України та громад (АМУ).
Представники органів місцевого самоврядування обговорили нагальні питання розвитку
територіальних громад, висловили занепокоєння жителів сіл, селищ та міст України якістю
громадських послуг, надання яких гарантується державою та забезпечується органами місцевого
самоврядування. Вони констатували, що практично всі ініціативи Асоціації, спрямовані на
формування належної законодавчої основи місцевого самоврядування, поліпшення ресурсного
забезпечення територіальних громад, протягом останніх 8–10 років систематично ігноруються
органами державної влади. Така ситуація паралізує діяльність органів місцевого самоврядування та
вже призвела до ряду катастроф у міському господарстві. Якщо так триватиме й далі, органи
місцевого самоврядування будуть змушені вжити адекватних заходів для захисту конституційних
прав та законних інтересів територіальних громад.
Загальні збори АМУ, зокрема, прийняли: 1. Звернення до Президента України та Верховної Ради
України щодо проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”. 2. Звернення
до Президента України з приводу систематичних порушень прав та законних інтересів місцевого
самоврядування у сфері земельних відносин. 3. Звернення до народних депутатів України з
приводу встановлення конституційних засад територіальної організації влади в Україні.
Асоціація міст України та громад

Джанкой (Автономна Республіка Крим)
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01-12-2007 Реформування системи місцевого самоврядування в Україні: вироблення
оптимальної моделі
22 листопада 2007 року Інститут трансформації суспільства спільно з Джанкойською міською радою
за підтримки Представництва ОБСЄ в Україні організував та провів у Джанкої інтерактивний
семінар, присвячений вкрай актуальній для нашої країни темі – виробленню оптимальної моделі
адміністративно-територіальної реформи.
У заході взяли участь міські та селищні голови АР Крим, депутати Джанкойської міської ради і
керівники міськвиконкому; представники Верховної Ради Автономної Республіки Крим; керівники
Кримського регіонального відділення Асоціації міст України та громад; експерти; представники
недержавних організацій і місцевих осередків політичних партій.
Були обговорені, зокрема, такі питання: параметри оптимальної моделі адміністративнотериторіальної реформи в Україні; шляхи формування самодостатніх територіальних громад в
Україні; роль міських голів у впровадженні адміністративно-територіальної реформи в Україні;
проблеми формування місцевих бюджетів: трансформація концепції делегованих видатків в
Україні; необхідність ліквідації казначейств на рівні громад та передача частини їх функцій міській
контрольній (рахунковій) палаті; напрями вдосконалення управління власністю територіальних
громад в Україні.
«Відсутність вертикальної підлеглості, делегованих повноважень та ієрархії бюджетів, можливість
безпосередньо представляти інтереси й задовольняти потреби місцевої громади – ось ті засади
місцевого самоврядування, які можуть розкрити його великий потенціал креативної енергії задля
системного розвитку», – висновував директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
Інститут трансформації суспільства
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18-01-2008 Верховну Раду просять терміново
створити
комісію
з
розслідування
дій
Л. Черновецького
Фракція БЮТ просить Голову Верховної Ради Арсенія Яценюка дати доручення на терміновий
розгляд питання про створення слідчої комісії щодо дій київської влади. Про це заявив бютівець В.
Бондаренко з трибуни парламенту. “Ми досить давно, досить спокійно спостерігаємо за тим, що
відбувається в Києві, де до рук приватних власників потрапляють по тисячі, а то й по три тисячі
гектарів. нещодавно рішенням Київради “у приватні руки був переданий аеропорт “Жуляни”, банк
“Київ”, комунальні ЗМІ. Виборці вимагають дати їм визначитись з київською владою, яка
задекларувала себе, як хижацька”, – сказав Бондаренко.

Київ
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17-01-2008 Заради відпочинку киян знищать більш ніж 2 тис. дерев
Голова Київської міської державної адміністрації Леонід Черновецький дозволив ТОВ “ АВ-М едгруп”
знищити 2 тисячі 179 багаторічних дерев на території Жукова острова для створення
реабілітаційно-оздоровчого центру і зони відпочинку. Про це йдеться в заяві голови Постійній
комісії з питань екологічної політики Анатолія Коваленка.
ТОВ «АВ-М едгруп» отримало в довгострокову оренду на 10 років 6 га землі, зокрема 3,29 га в
межах прибережної захисної смуги. Для цього, згідно зі змінами до Програми розвитку зеленої
зони, земельна ділянка виключена з переліку територій і об`єктів природного заповідного фонду.
За інформацією Коваленка, тільки за останні п’ять місяців 2007 року 24-ма розпорядженнями
голови КМДА було видано дозвіл на знесення 4 тис. 221 дерева, 3 тис. 704 кущів, 25 тис. 209 кв.
м газонів на території міста під забудову.

Харків
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15-01-2008 Комітет ВР пропонує створити слідчу комісію з розслідування діяльності мера Харкова
Комітет ВР з питань Регламенту рекомендує парламенту розглянути питання щодо створення
Тимчасової слідчої комісії ВР із розслідування фактів порушення Конституції та законів України
міським головою Харкова Михайлом Добкіним та секретарем міськради Геннадієм Кернером у
системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин при виконанні ними
своїх службових обов’язків. Утворення такої комісії передбачається проектом постанови, автором
якої виступили від БЮТ О. Фельдман і О. Ляшко та їх колега із блоку НУ-НС М. Катеринчук.
Проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів
порушень мером Харкова та секретарем міськради було зареєстровано у ВР 5 грудня 2007 р. Раніше
громадська організація «Харків’янин» виступила за необхідність проведення перевиборів
Харківського міського голови. Також про це неодноразово заявляв голова Харківської
облдержадміністрації Арсен Аваков. Він називав чотири кандидатури на посаду Харківського
міського голови: Олександр Фельдман (народний депутат, БЮТ), Володимир Бабаєв (заступник
Харківського губернатора, член Нашої України), Володимир Шумілкин (попередній міський голова).

Дніпропетровськ
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15-01-2008 Ю. Тимошенко не виключає ще одні вибори
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не виключає, що в Дніпропетровську необхідно буде
Муніципальний розвиток
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провести референдум про недовіру депутатському складу міськради. Таку думку Тимошенко
висловила на прес-конференції в Дніпропетровську.
“Що стосується міськради Дніпропетровська, то зараз ми ретельним чином вивчимо, що відбувалося
із землею в місті, хто, як і за що голосував, чи були там порушення, і чому місто так радикально
недоотримало кошти за землю, передану в оренду в 2007 році”, – сказала Тимошенко. Вона
впевнена, що в разі виявлення таких зловживань з боку депутатів міськради Уряд радитиметься з
городянами. “Жодних кроків без поради з громадськістю бути не може. Спочатку повинні бути
обнародувані зловживання, якщо вони були, а потім звернемося до дніпропетровців і поцікавимося,
чого вони хочуть”, – пояснила голова Уряду. Тимошенко також нагадала, що у Верховній Раді вже
зареєстровані законопроекти про дострокові вибори мера Києва і Київської міської ради.

Чернівці
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15-01-2008 Громадські організації Чернівців борються з новими тарифами
Чернівецька обласна рада профспілок та товариство «Український Народний Дім в Чернівцях»
погодили спільні пропозиції, які виносяться на розгляд громадських слухань стосовно підвищення
тарифів на воду в місті Чернівці, та направили їх дорадчому комітетові виконкому Чернівецької
міської ради з проведення громадських слухань.
У документі, підписаному головами цих організацій, говориться: «Враховуючи, що у 2007 році ДКП
“Чернівціводоканал”, працюючи відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від
27.06.2006 р. № 198/5 “Про затвердження розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги” з
новими тарифами на послуги з водопостачання та водовідведення, перетнув точку беззбитковості
й опинився в зоні прибутковості, а також беручи до уваги той факт, що від дня прийняття діючих
тарифів необліковані втрати води залишилися незмінними і становлять за рік 7–8 млн. куб. м,
облпрофрада та інші громадські організації м. Чернівці вважають безпідставними перегляд тарифів
для населення у бік збільшення на водопостачання та водовідведення”.
Громадський простір

Кам'янець-Подiльський
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15-01-2008 Ефективні та доступні соціальні послуги – для соціального захисту спільноти
У м. Кам’янець-Подільський розпочато впровадження інноваційної моделі фінансування соціальних
послуг, що дасть змогу запобігти зловживанням та створити систему оцінки ефективності
муніципальних соціальних послуг. Проект “Ефективні та доступні соціальні послуги – для
соціального захисту спільноти”, що реалізується Центром громадської експертизи, передбачає
проведення аудиту системи соціального захисту і соціального забезпечення в м. Кам’янецьПодільський та видатків, які спрямовуються з міського бюджету на ці цілі. У рамках проекту буде
створена і впроваджена в пілотному місті модель для розрахунку ефективного “соціального
бюджету міста” – видатків на сферу соціального захисту і соціального забезпечення.
Як зазначив Олександр Мазурчак, міський голова Кам’янець-Подільського, «мета проекту –
зробити життя громадян міста кращим та впевненішим сьогодні і завтра; щоб люди отримували
справжнє задоволення від життя у своєму місті, відчували турботу про себе, знали і могли впливати
на те, як і на що витрачаються кошти міського бюджету, тобто їхні кошти».
Кам’янець-Подільська міська рада

Харків

www.cityukraine.osp-ua.info

14-01-2008 Харків виділить 35,5 млн. гривень на розвиток електротранспорту
Харківська міська рада вирішила виділити 35,469 млн. грн. на розвиток міського електротранспорту
в 2008 р. Цим рішенням, зокрема, передбачено 20 млн. грн. на фінансову підтримку комунального
підприємства “Міськелектротранс”, 13,4688 млн. грн. – на придбання трамваїв і тролейбусів, 2 млн.
грн. – на придбання матеріалів для капітального ремонту трамвайних колій. Відповідно до
прийнятої Програми розвитку міського електротранспорту міста Харкова на 2008–2015 рр., у
нинішньому році передбачається купити 12 трамваїв і 22 тролейбуси, побудувати й реконструювати
2,1 км трамвайних ліній, провести капітальний ремонт 36 трамвайних вагонів, 4,3 км трамвайних
шляхів, 10,5 км контактної мережі та 12 км кабельної мережі, замінити обладнання 5 тягових
підстанцій.
У Харкові проживають 1,46 млн. людей, площа міста – 306 кв. км.
Муніципальний розвиток
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14-01-2008 У Сімферополі встановлять нові світлофори, дорожні знаки й огородження
У бюджеті Сімферополя у 2008 р. на проведення робіт зі встановлення й утримування дорожніх
знаків, світлофорних об’єктів і дорожнього огородження закладено 2,8 млн. грн. Ця стаття видатків
буде фінансуватися за рахунок бюджету розвитку, що формується з надходжень від продажу землі
й міського майна. Про це говориться в прийнятому міською радою Сімферополя бюджеті на 2008 р.

У 2007 р. з бюджету столиці Криму на установку огороджень біля пішохідних переходів було
виділено 200 тис. грн, 350 тис. грн. – на заміну й установку дорожніх знаків, 500 тис. грн. – на
технічне обслуговування світлофорів.
РБК-Україна

Київ www.kyiv.osp-ua.info
14-01-2008 Черновецький надав приватним компаніям право на управління жилкомхозом у
мікрорайонах Києва
Мер столиці Леонід Черновецький на підтримку урядової програми, що передбачає ліквідацію
жеків, дав згоду надати приватним компаніям право на управління жилкомхозом у деяких
мікрорайонах Києва.
За словами міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, реформа ЖКГ буде проводитися «винятково з
ініціативи мешканців – за підтримки держави». За його словами, реформу гальмують органи
місцевого самоврядування, які відмовляються пропонувати мешканцям інші управлінські компанії.
Шеф МінЖКГ відзначив, що говорити про строки реформи можна тільки через рік-півтора. Він не
зміг визначити суму, необхідну для ліквідації монополії жеків: «Кошти будуть виділятися тільки тим
будинкам, де мешканці погодяться створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ)».

14-01-2008 Оплачувані громадські роботи: користь громаді чи фінансування вибраних структур
Відповідно до Розпорядження Луцького міського голови від 20 січня 2007 року про організацію
оплачуваних громадських робіт, яке відповідає ЗУ «Про зайнятість населення», на оплачуваних
громадських роботах у різних структурах міста мало б перебувати 2000 осіб, заробітна плата яких
становила б 2 млн. 50 тис. грн, з яких кошти Фонду загальнодержавного обов’язкового соціального
страхування – 500 тис. грн, кошти підприємств та організацій – 1 млн. 500 тис. грн. Як зазначив
директор Луцького міського центру зайнятості Едуард Неймарк, кошти Фонду ЗДОССВБО
«використані в повному обсязі», тоді як кошти структур, які брали людей на громадські роботи, на
сьогодні не обліковані.
Можливо, беручи працівників на громадські роботи, працедавець таким чином економить кошти, бо
вони значно менші, ніж зарплатня? 27 грудня 2007 р. виконком Луцької міськради прийняв рішення
про оплату громадських робіт 2000 осіб на суму 2 244 100, 00 грн. У переліку – ті самі структури.

www.boryspil.osp-ua.info
12-01-2008 Співпраця влади та громади
У м. Борисполі (Київська область) впроваджується Програма співпраці виконавчого комітету міської
ради, місцевих громадських організацій, структурних утворень політичних партій, органів
самоорганізації населення та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті. Термін її дії –
2008–2010 роки. У рамках цієї Програми 10 січня в Борисполі пройшов навчальний семінар для
голів органів самоорганізації населення.
Директор Програми «Посилення впливу громадянського суспільства» МФ «Відродження», голова
Всеукраїнської Асоціації сприяння самоорганізації населення О. Орловський розповів про правовий
статус, порядок створення, особливості організації діяльності органів самоорганізації населення, а
також досвід роботи влади з органами самоорганізації населення інших міст.
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У семінарі взяли участь міський голова А. Федорчук, керівники міськвиконкому, голови вуличних
та будинкових комітетів, а також члени ініціативних груп зі створення ОСН, ЗМІ.
Бориспільська міська рада
Київ www.kyiv.osp-ua.info
12-01-2008 Києву – дострокові вибори Київського міського голови та Київської міської
ради
Члени Координаційної Ради «За майбутнє Києва» прийняли Звернення до Прем’єр-міністра України
Ю. Тимошенко, Голови Верховної Ради України А. Яценюка, Голови депутатської фракції БЮТ І.
Кириленка, Голови депутатської фракції Партії регіонів В. Януковича, Голови депутатської фракції
Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» В. Кириленка, Голови депутатської фракції «Блоку
Литвина» В. Литвина, Голови депутатської фракції Комуністичної партії України П. Симоненка,
Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування О. Омельченка з пропозицією докласти необхідних зусиль для найшвидшого
усунення Л. Черновецького з посади Київського міського голови, проведення дострокових виборів
Київського міського голови та депутатів Київської міської ради. У Зверненні, зокрема, говориться,
що в Києві відбуваються процеси швидкої руйнації та занепаду, а тому подальше перебування при
владі Київського міського голови Л. Черновецького є неприйнятним і небезпечним для існування
міста. Змінити цю ситуацію на краще можна тільки шляхом дострокових виборів.
Координаційна Рада «За майбутнє Києва» пропонує: розділити виконавчі та нормативнозаконодавчі функції влади; запровадити норму, що Київський міський голова має очолювати міську
раду і керувати її діяльністю; створити виконавчу дирекцію (виконком) Київської міської ради на
чолі з виконавчим директором, що займатиметься поточною роботою; призначати голову Київської
міської державної адміністрації Кабінетом Міністрів України або ж Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України; голову КМДА наділити контрольно-наглядовими функціями; вибори
Київського міського голови проводити у два тури; депутатів Київської міської ради обирати за
пропорційно-мажоритарним принципом, коли кожна партія по кожному виборчому округу
виставляє окремого кандидата; скоротити кількість депутатів Київради до 60 осіб; діяльність
депутатів у Київській міській раді повинна здійснюватися на професійній основі, вони мають
займатися тільки нормативно-законодавчою роботою; ліквідувати районні ради та районні
державні адміністрації в м. Києві, створивши натомість виконавчі районні дирекції.
Координаційна Рада «За майбутнє Києва»

12-01-2008 У Вінниці відкриють центр допомоги безпритульним
Уже наприкінці року безпритульні отримуватимуть гарячий обід і ночуватимуть після дезінфекції.
Заступник мера Вінниці Андрій Рева вважає, що для створення притулку потрібно близько мільйона
гривень. Ще стільки ж щороку йтиме на зарплату працівникам та на забезпечення притулку.
Допомогу в організації притулку надає американець Марк Богемпі. 16 років тому в Америці в такому
закладі психологи допомогли йому повернутися до нормального життя. Нині він відкриває подібні
притулки в різних країнах. Каже, що без християнської віри ці заклади не можуть допомогти людям.

Київ www.kyiv.osp-ua.info
11-01-2008 Подарунок киянам від Черновецького та його команди
«Минуло майже два роки відтоді як Леонід Черновецький обійняв посаду Київського міського
голови. Перед виборами він та його група багато обіцяли киянам, зокрема, навести лад у сфері
збирання та переробки сміття в столиці. За час, що минув, Київ не тільки не очистився від сміття,
а навпаки – перетворився на сміттєзвалище у центрі Європи. Нинішній Київський міський голова
перевершив свого попередника О. Омельченка – у Києві повсюдно переповнені сміттєві баки,
виникають стихійні сміттєзвалища. А кияни мовчать, не реагують на проблему Президент України
та Уряд. Цим Україна й відрізняється від європейських держав, які не терплять навколо себе лайна
і керівників, що не вміють долати проблеми. А українці терплять і готові жити в нечистотах. Саме
тому Київ не є європейською столицею, а Україна – європейською країною».
Координаційна рада «За майбутнє Києва!»

11-01-2008 “Влада + громада – разом ефективніше”
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Секретар Коростенської міської ради Катерина Сатяєва 8 cічня на розширеній апаратній нараді
працівників апарату виконавчих органів, керівників бюджетних установ, підприємств комунальної
форми власності представила спільний проект депутатів і Спілки окружних вуличних, будинкових
комітетів “Влада+громада – разом ефективніше”. В умовах партійної системи формування міської
влади значно ускладнюється налагодження системи виборці – депутати. Раніше кожна міні-громада
обирала свого депутата, який вів активну роботу на окрузі. Вибори депутатів до міської ради за
пропорційною системою порушили цей зв’язок. Тож метою проекту є запровадження
функціонування на території міста Коростеня, в міні-громадах, скриньок для пропозицій. Мешканці
вкидатимуть звернення та пропозиції до скриньки, використовуючи спеціально розроблені бланки
або в довільній формі. Таким чином підвищується й рівень активності населення у вирішенні
міських проблем, що є ще одним кроком до реалізації однієї з цілей стратегічного плану розвитку
міста “Активна громада».
Коростенський міськвиконком
www.kupyansk.osp-ua.info
26-12-2007 Громадська рада: гласність та прозорість в роботі державної податкової
служби
Уже майже чотири роки при Куп’янській ОДПІ працює постійний дорадчий орган – Громадська
рада, яку було створено з метою реалізації принципів відкритості й гласності діяльності органів
державної податкової служби. До її складу входять не тільки податківці, а й представники
громадських організацій, виконавчої влади, місцевих ЗМІ та керівники підприємств.
Від початку створення Громадської ради відбулося 19 її засідань, і на кожному з них
обговорювались актуальні питання податкової політики. Нині перед податківцями стоїть завдання
не лише збирати податки, а й стимулювати розвиток виробництва, сприяти нарощенню
економічного потенціалу, поліпшенню фінансового стану підприємств. А серед основних завдань
Громадської ради – забезпечення зворотного зв’язку суб’єктів оподаткування з Куп’янською ОДПІ
та узагальнення громадської думки щодо вдосконалення діяльності органів державної податкової
служби.
Куп’янська ОДПІ
www.prylyky.osp-ua.info
26-12-2007 У місті побільшає маршрутів
Підвищити якість пасажирських перевезень у місті покликаний конкурс серед перевізників, який
проводитиме міська влада. Вперше за бальною системою будуть оцінюватися претенденти на право
обслуговування міських маршрутів.
Перевізники, які наберуть більшу кількість балів (тобто матимуть автотранспорт, який відповідає
вимогам конкурсу, виробничу базу або ж можливість підтримання належного технічного та
санітарного стану автобусів, стаж роботи на перевезенні пасажирів, відсутність скарг пасажирів та
приписів виконкому), стануть переможцями і отримають право працювати на нових маршрутах.
Прилуцька міська рада
Київ www.kyiv.osp-ua.info
26-12-2007 2 мільйони 731 тисяча киян живуть у столиці
Саме стільки киян мешкають у Києві за офіційними даними Державного комітету статистики станом
на 1 листопада 2007 р. Порівняно з минулим роком, чисельність населення збільшилася на 30 тис.
Чотири роки тому в Києві було на 100 тис. людей менше. А ось архітектори вважають, що реальна
кількість населення в столиці – від 4 до 4,5 млн осіб.

25-12-2007 Як організувати туристичну рекламу Єврорегіону Буг?
19–21 грудня 2007 року делегація Ковеля відвідала з навчальним візитом Польщу для
ознайомлення з організацією туристичної реклами Єврорегіону Буг. Навчання відбувались у рамках
реалізації проекту «Прикордонний туризм – шанс розвитку регіону», що співфінансується
Європейським Союзом з Європейського фонду розвитку регіонів у рамках програми сусідства
Польща – Білорусь – Україна INTЕRREG. Подібні зустрічі польської та української сторін щодо
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розвитку прикордонного туризму, обміну досвідом проходили неодноразово, але навчальний
семінар організовано вперше.
Ковельчани продемонстрували мультимедійну презентацію «Ковель: досягнення і перспективи»,
«Впровадження Стратегічного плану економічного розвитку м. Ковеля». Представники офіційної
делегації з м. Луцька представили презентацію: «Євротрикутник дружби: Люблін – Луцьк – Брест»,
«Туризм у Луцьку».
Ковельська міська рада
www.hmilnyk.osp-ua.info
24-12-2007 Розробка стратегічного плану економічного розвитку міста Хмільника
20 грудня відбулось спільне засідання виконавчого комітету міської ради та експертного комітету
стратегічного планування економічного розвитку міста Хмільника за участю його співголів –
міського голови Володимира Мельничука та голови правління ВАТ „Хмільниксільмаш”, депутата
обласної ради Миколи Зелінського, а також керівників підприємств, установ, організацій,
господарюючих суб’єктів. Розглядалося питання щодо організації роботи комітету та формування
головних цілей розвитку громади в рамках роботи над Проектом „Розробка стратегічного плану
економічного розвитку міста Хмільника”. Зазначалося, що головними „локомотивами” пропозицій та
ідей стосовно шляхів розвитку міста мають стати керівники оздоровчих закладів, тому що
перспективи міста, в першу чергу, пов’язані з унікальністю радонової води, а відтак – розвитком
санаторіїв, навколо яких повинна розвиватись інфраструктура міста і промисловість.
Міський голова В. Мельничук наголосив, що до травня необхідно підготувати проект стратегічного
плану економічного розвитку Хмільника, в основу якого має бути покладений експертний висновок
Альберта Бугнона, міжнародного експерта Швейцарської консалтингової компанії „Swisscontact”,
щодо перспектив розбудови курорту Хмільник як міжнародного Центру бальнеології та оздоровчого
туризму.
Хмільницька міська рада
Суми
12-12-2007 Сумська область (Україна) та Любуське воєводство (Польща) налагоджують
співпрацю на рівні міст і районів
У період з 9 по 12 грудня 2007 р. українська делегація з робочим візитом перебувала у Любуському
воєводстві (Польща). До складу делегації входили керівники трьох міст (Шостка, Охтирка,
Тростянець) і Білопільського району Сумської області та Олег Соскін, директор Інституту
трансформації суспільства (ІТС). Візит відбувався в рамках проекту «Формування співпраці між
українськими та польськими регіонами на прикладі Сумської області (Україна) та Любуського
воєводства (Польща)», що здійснюється ІТС за програмою Міністерства закордонних справ РП.
Мета візиту – встановлення партнерських відносин із польськими партнерами – містами та
повятами Любуського воєводства.
Під час візиту до Польщі Листи про наміри щодо довгострокового партнерства міст підписали: місто
Тростянець – місто Кожухув, місто Шостка – місто Мендзижеч, Білопільський район – Жарський
повят. Про налагодження співпраці домовилися міста: Білопілля – Жари, Охтирка – Жагань,
Конотоп – Нова Суль.
Інститут трансформації суспільства

12-12-2007 Програми міської ради
У місті реалізується довгострокова Програма благоустрою Сєвєродонецька та прилеглих селищ.
Вона ведеться за різноманітними напрямами: озеленення, санітарне очищення, відновлення та
реконструкція мереж зовнішнього освітлення, утримання та ремонт дорожньо-мостового
господарства тощо. У місті також упроваджується довгострокова Програма покращення
водопостачання та водовідведення. Здійснення ряду заходів цієї Програми у 2007 р. підвищило
ефективність та надійність функціонування каналізаційних мереж.
Сесія міської ради, що відбулася 10 грудня, затвердила ряд нових довгострокових програм: щодо
протидії захворюванню на туберкульоз; щодо запобігання поширенню дитячої бездоглядності та
профілактики правопорушень серед дітей та їх соціальної підтримки; щодо запобігання загибелі
людей у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру в Сєвєродонецьку.
Муніципальний розвиток
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Сєвєродонецька міська рада
Миргород www.mirgorod.osp-ua.info
10-12-2007 Самоврядування в Миргороді працює на благо громади
Система місцевого самоврядування в Миргороді – це система структурних підрозділів міської ради,
дія яких спрямована на максимально ефективне вирішення проблем населення міста Миргорода.
Сьогодні розробляються проекти будівництва восьми санаторно-курортних закладів, надходять
пропозиції щодо будівництва в місті житла. Зрозуміло, що це сотні нових робочих місць,
надходження до міського бюджету, і, як результат, розвиток Миргорода. Прикладом вкладення в
місто інвестицій можна назвати будівництво ковзанки зі штучним покриттям у парку «Дружба» та
відкриття супермаркету «Фуршет». Таких на Полтавщині є лише два, і один із них – у Миргороді.
Міська рада наполегливо працює над вирішенням комунальних проблем. Сьогодні у нічний час
освітлені вже не тільки вулиці міста, а й під’їзди багатоповерхівок та маршові сходи в них. Приємно,
що миргородці з розумінням поставились до пропозицій комунальників про встановлення
енергозберігаючих світильників і взяли фінансову участь у їх придбанні.
Миргородский міськвиконком
Житомир
10-12-2007 На Житомирщині встановлять відеокамери на дорогах
У Житомирі для контролю за ситуацією на автошляхах встановлять десять відеокамер. Про це
повідомила Житомирський міський голова Віра Шелудченко. «Наступного року ми запланували за
кошти міського бюджету купити і встановити в обласному центрі 10 відеокамер спостереження з
центральним пунктом, виведеним диспетчерові УМВС України в Житомирській області», – сказала
вона. Шелудченко також висловила думку, що для поліпшення руху транспорту «украй необхідно
прибрати маршрутні таксі з центральних вулиць обласного центру – Київської і Великої
Бердичівської». Вона також повідомила, що депутати міськради збираються ухвалити рішення про
обмеження до 50 км швидкості руху транспорту в місті.
ForUm
Суми
06-12-2007 Сумська область (Україна) та Лубуське воєводство (Польща) формують
мережу партнерства міст
5 грудня 2007 року в місті Суми відбувся Українсько-Польський Форум «Регіони – за співпрацю.
Сумська область (Україна) та Лубуське воєводство (Польща) формують модель партнерства міст».
Захід організували Інститут трансформації суспільства та Сумський інститут Міжрегіональної
академії управління персоналом за участі Сумської обласної ради. Форум відбувся за підтримки
Посольства Республіки Польща в Україні.
Під час заходу вдалося досягти поставленої мети: показати роль українсько-польської співпраці в
контексті впровадження євроінтеграційного курсу України; проаналізувати досвід Польщі у
проведенні адміністративно-територіальної реформи та можливості його адаптації до українських
реалій; визначити можливості для встановлення партнерських відносин між містами Сумського та
Лубуського регіонів-партнерів; виявити точки і сфери взаємного інтересу для співпраці українських
та польських міст, визначити форми і напрями їх взаємодії.
Учасниками Українсько-Польського Форуму були: керівники Посольства Республіки Польща в
Україні, Польсько-Української Господарчої Палати; Сумської обласної ради; міські та селищні
голови Сумської області; провідні експерти України; керівники і викладачі вищих навчальних
закладів Сумщини; представники недержавних організацій та політичних партій; мас-медіа
Сумщини.
Під час Форуму відбулися презентації: 1) РП; 2) трьох українських міст (Тростянець, Охтирка,
Шостка) та Білопільського району Сумської області – потенційних партнерів трьох польських міст
та повяту Лубуського воєводства.
Інститут трансформації суспільства
Феодосія
03-12-2007 Феодосія (Україна) – Колобжег (Польща): підписано Угоду про співпрацю
міст
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З 28 листопада по 2 грудня 2007 р. делегація міста Феодосія (АР Крим) та керівники Інституту
трансформації суспільства (ІТС) перебували з офіційним візитом у польському місті Колобжег. Візит
був проведений у рамках проекту «Європейська перспектива українських міст у контексті
польського досвіду (на прикладі міста Феодосія)», який реалізується ІТС за підтримки Посольства
Республіки Польща в Україні.
Під час візиту Феодосійський міський голова Володимир Шайдеров та Президент міста Колобжег
Януш Громек підписали
Візит делегації Феодосії до Колобжега – це третій етап упровадження зазначеного проекту. Першим
етапом були здійснений Інститутом трансформації суспільства (ІТС) підбір польського містапартнера для Феодосії та організація візиту делегації з міста Колобжег до Феодосії (з 5 по 9
листопада 2007 р.). Другий етап – проведені ІТС у Феодосії 6–7 листопада 2007 р. за участю
керівників місцевої влади, бізнесменів і освітян Феодосії та Колобжега.
У рамках візиту директор ІТС Олег Соскін та член делегації, Приморський селищний голова Сергій
Жалнін відвідали гміну Дигово. Під час зустрічі з керівниками гміни було досягнуто домовленість
про співпрацю між селищем Приморський та гміною Дигово.
Інститут трансформації суспільства
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Вишгород

Економіка міст

Чернігів www.chernigiv.osp-ua.info
17-01-2008 Черга по системи управління росте!
24 підприємства Чернігівщини отримали сертифікати
на систему управління якістю ISO 9001-2001 протягом 2007 року. У 2006 р. такі сертифікати
відповідності отримали 15 підприємств області. Зростає і кількість виробників, що впровадили
систему управління безпечністю харчових продуктів НАССР (англійська абревіатура HACCP –
Hazard Analysis and Critical Control Point – читається українською та російською мовами як „хассп”
і означає систему аналізу ризику та контролю критичних точок). У 2006 р. на підприємствах
Чернігівщини з’явилося 2 системи НАССР, у 2007-му – 5. Переважна більшість підприємств відчули
позитивний вплив систем. Вони покращили конкурентоспроможність підприємства, оптимізували
прийняття управлінських та виробничих рішень, допомогли розширити ринки збуту, реалізацію
продукції. Майже всі переможці Всеукраїнського конкурсу “100 кращих товарів України” мають
сертифіковані системи управління.
Прес-служба ДП “Чернігівстандартметрологія”

Харків
17-01-2008 Кабінет Міністрів планує у 2008 році продати «Турбоатом»
Про те, що харківський «Турбоатом» внесено до списку приватизації, повідомив міністр фінансів
Віктор Пинзеник. А міністр палива і енергетики України Юрій Продан повідомив, що цього року
планується також приватизація шести обленерго. Він уточнив, що йдеться, зокрема, про пакети
«Полтаваобленерго», «Одесаобленерго», «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго».

16-01-2008 Нові робочі міста
“Сєвєродонецьк продовжує стрімко розвиватися”, – такий висновок зробив міський голова
Володимир Грицишин, підбиваючи підсумки 2007 року. Підтвердженням цього, зокрема, є дані про
створення нових робочих місць. Уже кілька років поспіль цей показник перевищує 3 тис. Не став
винятком і рік минулий. Промисловість успішно працювала не тільки над повним завантаженням
існуючих потужностей, а й над їх розширенням, створенням нових. Це дало можливість відкрити
400 нових робочих місць.
Торік продовжувало розвиватися будівництво, про що свідчать нові об’єкти житла, торгівлі, побуту,
промисловості. Підвищення темпів будівництва обумовлено також зростанням чисельності
працюючих у цій галузі. Нові робочі місця збільшили торік їх кількість на 150 осіб. Бурхливо
розвивається і сфера обслуговування. Тут з’явилося 1300 нових робочих місць. Прогноз щодо
нових робочих місць у 2008 р. – не менш як 5 тис.
Інформація прес-служби Сєвєродонецької міської ради

16-01-2008 Бердянськ продав свої муніципальні облігації
Бердянськ продав свої муніципальні облігації на 10 млн. грн. Про це повідомили в прес-службі ЗАТ
«Альфа-Банк», який виступив організатором і андеррайтером цього випуску. Облігації було
Адміністративно-територіальна
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розміщено з номінальною прибутковістю 11,5% й буде здійснюватися обіг на вторинному ринку
після реєстрації звіту про розміщення в ДКЦПФР. Розміщення було завершено 28 грудня 2007 року.
За даними ЗАТ «Альфа-Банк» (Київ), на кінець червня 2007 р. його основним акціонером була
кіпрська компанія ABH Ukraine Limited (99,99%), яка входить до складу консорціуму “Альфа-Груп”.

Київ www.kyiv.osp-ua.info
15-01-2008 Квартири у столиці можуть подорожчати на 15–20 відсотків
В останні роки через стрімке зростання вартості житла, і насамперед новобудов, склалася думка,
що будівельні компанії заробляють надзвичайні капітали. Навіть багато фахівців, що працюють на
ринку нерухомості, неодноразово називали показники рентабельності будівельного бізнесу на рівні
150, 200 і навіть 300 відсотків. Схоже, такими самими розрахунками керується й столична
держадміністрація. У всякому разі, саме цим можна пояснити рішення київської влади про чергове
підвищення непрямого оподатковування будівельників.
На розгляд Київради подано пропозицію про збільшення більш ніж удвічі відрахувань будівельних
компаній на розвиток міської інфраструктури – тепломереж, водопроводу, доріг, шкіл. Відтак у
2008 році пайові внески інвесторів у перерахунку на квадратний метр загальної площі будівництва
можуть досягти 171 долара. Торік норма становила 66 доларів. Але це ще не все. За планом
київських чиновників, будівельники зобов’язані будуть безкоштовно віддавати місту більше
квартир, які потім виставлятимуться міськадміністрацією на аукціон, щоб направити отримані гроші
на будівництво соціального житла. Сьогодні, якщо будинок зводиться в центральній частині міста,
забудовник віддає 10 відсотків житла, якщо ж на околиці – 7 відсотків. Міськрада може збільшити
цю норму до 20 і 10 відсотків відповідно.
Будівельники негативно сприйняли плани столичних керманичів і заявили про подорожчання
квартир у київських новобудовах. Але, схоже, міська влада має щодо цього власну думку.

15-01-2008 Адміністративні бар’єри. Як їх подолати сільському підприємцю?
На Тернопільщині, порівняно з іншими областями України, найменша кількість малих підприємств:
41 на 10 тисяч населення (Довідка за 2006 рік, надана Головною службою соціально-економічного
розвитку Секретаріату Президента України). На думку підприємців, влада недостатньо спілкується
з бізнесом, що призвело до невтішних результатів. Про це йшлося під час круглого столу
«Адміністративні бар’єри. Як їх подолати сільському підприємцю?», проведенного 14 січня в
Тернополі Спілкою власників землі спільно з Лігою підприємців Тернопільщини, Гільдією
підприємців Тернопілля.
У 2006 р. загальна зайнятість на МП України скоротилася на 4,3%. Ця тенденція характерна для
всіх регіонів України, за винятком АР Крим. Торік реалізували продукцію 67,1% діючих малих
підприємств, що на 2,5% менше, ніж у попередньому році. Рівень податкового навантаження на
суб’єктів господарювання в Україні залишається одним із найвищих у світі, що, своєю чергою,
зумовлює низький рейтинг нашої країни за ефективністю системи оподаткування – 174-те місце
серед 175 держав.
За висновками учасників круглого столу, для покращення стосунків влади та бізнесу необхідні:
прозорість прийняття регуляторних актів, залучення неприбуткових об’єднань підприємців до
формування основних засад державної регуляторної політики, усунення необґрунтованих підстав
для перевірок і контролю, спрощення дозвільної системи та мінімізація видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, удосконалення системи оподаткування, недопущення
неправомірного втручання державних органів та органів місцевого самоврядування у діяльність
суб’єктів господарювання.
простір

Чоп
15-01-2008 Про проект будівництва залізниці від Чопа до угорської Захоні
Україна зацікавлена в якнайшвидшому будівництві залізничної гілки від Чопа Закарпатської області
до угорської Захоні з шириною колії 1520 мм (колійний стандарт у країнах СНД). Про це заявив на

Адміністративно-територіальна
Економіка містреформа в Україні

17
спільній прес-конференції із Президентом Угорщини Ласло Шойомом Президент України В. Ющенко.
Він повідомив, що в разі завершення будівництва обсяг транзиту товарів по цій магістралі
становитиме близько 30 млн. тонн щорічно. Окрім того, Україна, Росія та Угорщина мають намір
спільно побудувати міжнародний логістичний центр на базі терміналу в місті Захонь. Перше
засідання комісії з будівництва гілки й центру планується провести до 31 березня.
Українські новини

14-01-2008 До 2012 року в аеропорту “Дніпропетровськ” збудують міжнародний термінал
Дніпропетровська обласна державна адміністрація має намір побудувати новий термінал
міжнародного значення в аеропорті “Дніпропетровськ” до 2012 року. Про це заявив
Дніпропетровський губернатор Віктор Бондар на нараді з активом області за участі прем’єр-міністра
України Юлії Тимошенко. “Це буде другий за обсягями перевезень в Україні термінал міжнародного
значення, транзитний аеропорт із Західної Європи в Азію та із Азії в Західну Європу”, – сказав він.
Глава обладміністрації також заявив, що послугами дніпропетровського аеропорту будуть
користуватися жителі Запорізької та Кіровоградської областей.
Юлія Тимошенко доручила Міністерству транспорту й зв’язку, Міністерству економіки, Фонду
держмайна терміново підготувати законопроект, що виключає можливість передачі приватним
структурам злітно-посадочних смуг і систем безпеки аеропортів через процедури банкрутства.

14-01-2008 На Черкащині з’являться “території, вільні від корупції”
Таблички «Територія, вільна від корупції. Тут хабарів не беруть» найближчим часом можуть
з’явитися на фасадах та в приміщеннях органів державної і виконавчої влади, місцевого
самоврядування, закладів освіти та медицини Черкащини. Засвідчити свій «антикорупційний»
статус їм буде запропоновано у рамках проекту «Корупції – СТОП!», реалізація якого розпочалась
у Черкасах та охопить область у цілому. У рамках проекту, ініціатором якого є Черкаський пресклуб, на Черкащині буде поширено «антикорупційні» плакати, наліпки та буклети з інформацією
про кримінальну відповідальність за корупційні дії та номерами «гарячих телефонів», за якими
можна повідомити про корупційні діяння чиновників.
За словами міського голови Черкас Сергія Одарича, міська влада здійснила ряд заходів для
мінімалізації рівня корупції у Черкасах. Як приклад, міський голова навів відкриття у жовтні
минулого року єдиного дозвільного центру, що спростив процедуру отримання дозволів та обмежив
прямі контакти заявників із чиновниками – і, відповідно, можливості для корупційних дій останніх.
Сергій Одарич переконаний, що саме створення прозорої схеми у вирішенні земельних питань
призвело до зростання вартості продажу 1 кв. м черкаської землі у 20 разів. «Аналогічна ситуація
із комунальним майном, – констатував міський голова. – Наразі його оцінка проводиться виключно
на замовлення міської влади, а не потенційних покупців – і, до того ж, з обов’язковим
рецензуванням професійності та якості цієї оцінки. У результаті вартість 1 кв. м продажу об’єктів
нерухомості у Черкасах зросла до 800 доларів – приблизно втричі».
Черкаський прес-клуб реформ

Київ www.kyiv.osp-ua.info
14-01-2008 Мораторій на продаж сільгоспземлі не виправдав себе
Голова Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко вважає таким, що не виправдав
себе, через збереження тіньових схем. Вона впевнена, що мораторій варто скасувати, однак до
того Верховна Рада повинна врегулювати земельне законодавство, розглянувши законопроекти
про земельний кадастр та про оцінку землі. Як відомо, прийнявши закон “Про Державний бюджет
України на 2008 рік”, ВРУ внесла зміни до Земельного кодексу, продовживши дію мораторію з 1
січня 2008 р. до набуття чинності законів про Державний земельний кадастр і про ринок землі, які
Кабінет Міністрів до 1 квітня має внесим на розгляд Верховній Раді. Загалом в Україні понад 60 млн.
га земель, у тому числі 41,8 млн. га становлять сільськогосподарські землі, з них орних – 33 млн.
га. Президент В. Ющенко вважає мораторій на продаж землі сільгосппризначення причиною
корупції на земельному ринку.
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11-01-2008 У Севастополі на 20% подорожчав хліб
У Севастополі від 11 січня в середньому на 20% подорожчали хлібобулочні вироби. Як зазначив
директор дочірнього підприємства «Цар-хліб» ТОВ «Хлібні інвестиції» Орест Андріяс, «подібне
сьогодні не шокує, тому що всі розуміють, що ситуація доведена до того, що вся галузь, яка
виготовляє продукт щоденного споживання, працює практично у збиток». Він також зауважив, що,
з 1 грудня почалося підвищення вартості борошна. На сьогодні ціна на борошно зросла в
середньому на 400 грн. за тонну, це навіть більше ніж на 20%. Окрім цього, підвищилися ціни на
енергоносії, на газ, на бензин. За період з 25 жовтня по 1 січня ціна на бензин зросла на 22%, на
борошно – на 24%, на енергоносії – майже на 38%, сказав Андріяс. За його даними, наразі ціни на
хліб підвищуються в усіх регіонах України.
Forum

11-01-2008 Кременчуцький колісний завод купив лінію з фарбування коліс у датської Ideal-engineering
Єдиний в Україні виробник холодноштампованных коліс Кременчуцький колісний завод (КрКЗ,
Полтавська область) купив у датської компанії Ideal-engineering a/s лінію з фарбування коліс
методом катафорезу (забезпечує надійний захист від корозії) потужністю 300 тис. коліс у рік. Про
це повідомив технічний директор підприємства О. Шевеленко. За його словами, крім нової лінії з
фарбування, завод упровадить нову систему автоматичного зварювання коліс і спеціальну систему
багатоярусного складування готової продукції, що дозволить підвищити ефективність використання
заводських площ підприємства в 1,5 рази.
Кременчуцький колісний завод має намір вкласти 25 млн. гривень у модернізацію виробництва у
2008 р. Завдяки цьому планується налагодити співробітництво з європейськими виробниками
машин і сільськогосподарської техніки – Same Deutz-Fahr і John Deere. Зараз близько 70%
продукції підприємство експортує у країни СНД та європейські країни, а близько 25% – українським
споживачам.

11-01-2008 Для будівництва мостів у 2008 р. Запоріжжю необхідні додаткові кошти
Міський голова Запоріжжя Євген Карташов просить Верховну Раду і Кабінет Міністрів додатково
виділити 250 млн. гривень із державного бюджету на 2008 рік для будівництва мостів у рамках
автотранспортної магістралі через Дніпро. Тільки при виділенні у 2008 році 600 млн. і необхідних
капітальних вкладень у наступні роки, можливе завершення будівництва як планувалося – у 2010
р
.
Будівництво автомагістралі через Дніпро почалося у жовтні 2004 р. Окрім Дніпрогесу, сполучення
через Дніпро у Запоріжжі здійснюється через 3 мости, які з’єднують острів Хортиця з
Орджонікідзіївським (центр міста), Хортицьким районами й правобережною частиною Ленінського
району міста. У Запоріжжі проживають 0,8 млн. людей.
Українські новини

www.zhytomyr.osp-ua.info
11-01-2008 ЄБРР планує надати кредит Одесі, Винниці та Житомиру
Європейський банк реконструкції і розвитку планує надати кредити Одесі, Вінниці та Житомиру для
модернізації міських систем тепло- і водопостачання. Про це повідомив 10 січня на пресконференції в Києві в.о. заступника начальника Департаменту муніципальної та екологічної
інфраструктури банку Генрі Рассел. За його словами, ЄБРР підпише угоди із цими містами про
виділення кредиту, сума якого складе від 8 до 12 млн. євро, термін – до 15 років. “Угода про
надання кредиту буде майже така сама, як і та, що ми підписали із Черкасами. ЄБРР виділятиме
гроші, не вимагаючи гарантій від Уряду України. Відповідальність покладатиметься на місцеву
владу”, – сказав Г. Рассел.
РБК-Україна
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Ковель www.kovel.osp-ua.info
03-01-2008 Узгоджуються дії Ковельської міської влади з підприємцями
Наприкінці 2007 р. підписано Меморандум про узгоджені дії виконавчого комітету Ковельської міської ради з підприємствами і суб’єктами підприємництва роздрібної торгівлі міста щодо дотримання
правил торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пивом. Відповідно до цього
документа міськвиконком бере зобов’язання проводити пропаганду здорового способу життя в
дитячому та підлітковому середовищах; здійснювати заходи щодо попередження вживання
алкогольних напоїв та тютюнопаління. Суб’єкти господарювання, що здійснюють реалізацію
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива, зобов’язуються дотримуватись правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пивом; не продавати пива особам, які не
досягли 18-річного віку. Підписання цього важливого документа засвідчує зацікавленість обох
сторін у формуванні основ цивілізованого способу життя громадян та ведення бізнесу.
Ковельський міськвиконком

Київ www.kyiv.osp-ua.info
26-12-2007 Пропонується збільшити проект бюджету столиці на 2,8 млрд.грн.
Фракція Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді пропонує збільшити бюджет столиці майже
на 3 млрд. грн. (зараз проект бюджету становить 24 млрд.грн.). Про це заявила голова фракції БЮТ
у Київраді Тетяна Меліхова 25 грудня під час засідання бюджетної комісії. Це можливо, якщо
збільшити продаж земельних ділянок з аукціонів та переглянути плату за оренду цілісних майнових
комплексів. За її словами, нині плата за таку оренду непрозора, тому потрібно виключити
суборенду. Відтак істотно збільшиться прибуткова частина бюджету, а гроші, своєю чергою, можуть
бути направлені на такі галузі, як освіта і охорона здоров’я.
На засіданні бюджетної комісії було також запропоновано переглянути заплановане збільшення
витрат на утримання апарату Київради і КМДА, а паралельно – залишити без фінансування
друковані комунальні засоби масової інформації (тим паче, що Київська міська рада вже ухвалила
рішення про їх ліквідацію). Водночас, у проекті бюджету столиці на 2008 рік збільшується
практично вдвічі фінансування програми “Турбота”.

Куп’нськ www.kupyansk.osp-ua.info
26-12-2007 70 років ВАТ „Куп’янський цукрокомбінат”
18 вересня 1937 р. створено одне із провідних підприємств Куп’янська – Куп’янський
цукрокомбінат. Сьогодні підприємство, яке очолює генеральний директор Микола Саган, посідає
провідні позиції у вітчизняному цукровиробництві. Впроваджено новітні технології, завдяки яким
значно підвищено вихід цукру, обсяги переробки сировини за добу. Щороку цукрокомбінат інвестує
фермерів, допомагає їм придбати насіння цукрових буряків, пально-мастильні матеріали, а восени
надає техніку для збирання і вивезення солодких коренів.
Надійну опору ВАТ “Куп’янський цукрокомбінат” дало його входження у Цукровий союз компанію
“Укррос”, яка нині посіла друге місце в Україні за обсягами виробництва цукру.
Куп’янський міськвконком

Київ www.kyiv.osp-ua.info
24-12-2007 “Київгазбуд” купить більш ніж 50% “Київгазу”
Антимонопольний комітет дозволив компанії “Київгазбуд” (Київ) купити більш ніж 50% акцій
газопостачальної компанії “Київгаз”. Про це повідомила прес-служба АМК. ТОВ “Київгазбуд”
засноване у жовтні 2007 р. і планує займатися реалізацією технічних проектів у житловокомунальному господарстві Києва. Нагадаємо, що в кінці листопада Антимонопольний комітет
дозволив компанії “Київенергохолдинг” (Київ) і компанії Stelmea Investments Limited (Кіпр) купити
понад 50% “Київгазбуду”. І “Київенергохолдинг”, і Stelmea Investments володітимуть більш ніж 25%
“Київгазбуду”. У квітні 2006 р. Київрада, кіпрські Densec Limited і Zarova Limited створили
“Київенергохолдиг” у формі ЗАТ для координації роботи компаній “Київенерго”, “Київгаз” і
“Київводоканал”. “Київенергохолдинг” сформував свій статутний фонд, який становить 377,262
млн. грн. Київська міська рада передала до статутного фонду холдингу 60% компанії “Київгаз”,
12,73% “Київенерго” і 67% “Київводоканалу” – відтак частка Київради у холдингу становить 61%.
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2006 рік “Київенергохолдинг” закінчив із збитками 0,214 млн. грн.

Бердичів www.berdychiv.osp-ua.info
21-12-2007 Податкові пільги для юридичних і фізичних осіб – вкладників недержавного пенсійного
фонду
Одним із найважливіших кроків, здійснених державою для стимулювання роботодавців до участі в
системі недержавного пенсійного забезпечення, є встановлення правил пільгового оподаткування
коштів, які є пенсійними внесками, на користь співробітників. Ці зміни в податковому законодавстві
сприяють економічній зацікавленості підприємства в участі у недержавному пенсійному
забезпеченні співробітників, знижуючи тим самим податкове навантаження на підприємство та
заощаджуючи частину обігових коштів.
На внески в недержавний пенсійний фонд: не нараховуються відрахування у фонди соціального
страхування (пенсійний фонд, безробіття, соцстрах, нещасний випадок) – економія становить до
40% суми внеску; до складу валових витрат включається сума внесків у недержавний пенсійний
фонд – економія на податку на прибуток складає близько 25% суми внеску.
Бердичівський міськвиконком

Коростень www.korosten.osp-ua.info
21-12-2007 До уваги підприємств міста!
З метою просування продукції вітчизняного товаровиробника на нові світові ринки, стимулювання
експорту та налагодження взаємовигідних коопераційних зв’язків головне управління економіки
облдержадміністрації готує збірник комерційних пропозицій підприємств міста для розповсюдження
їх серед іноземних бізнес-кіл. Зібрана інформація в подальшому безкоштовно буде розміщуватись
на
місцевій
Internet-сторінці,
офіційному
сайті
головного
управління
економіки
облдержадміністрації, поширюватись через Торгово-економічні місії у складі посольств України за
кордоном та на міжнародних виставково-ярмаркових заходах. Підприємства можуть надавати свої
заявки управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Виконком Коростенської міської ради

Вознесенськ www.voznesensk.osp-ua.info
20-12-2007

Створено

Вознесенський

міський

Фонд

підтримки

малого

підприємництва

Із метою підтримки в місті розвитку малого бізнесу створено юридичну особу – Вознесенський
міський Фонд підтримки малого підприємництва. Основною метою фонду є надання фінансової
допомоги суб’єктам малого бізнесу, які є учасниками цього фонду. Дієздатність цієї системи
повністю залежить від підприємців міста. Чим більше підприємців стануть дійсними учасниками
цього фонду, тим більше буде кошик, з якого можна буде надавати безвідсоткові мікрокредити.
Виконком міської ради вже зробив свій внесок – 40 тис. грн., планується не менший внесок і в 2008
році. Відповідно до Статуту Вознесенського міського фонду підтримки малого підприємництва,
учасником фонду може стати як юридична, так і фізична особа, яка підтримує статут фонду та
внесла одноразовий внесок у розмірі мінімальної заробітної плати на момент подання заяви про
вступ до фонду.
Вознесенський міськвиконком

Прилуки www.pryluky.osp-ua.info
19-12-2007 Підписано Меморандум з компанією «Брітіш Американ Тобакко Україна»
У рамках візиту губернатора Чернігівської області Володимира Хоменка та в.о. заступника Наталії
Білоус на Прилуцьку тютюнову фабрику компанія «Брітіш Американ Тобакко Україна» підписала
Меморандум про подальший розвиток співпраці з Чернігівською обласною адміністрацією. Сторони
зафіксували пріоритетні напрями співробітництва на найближчі роки: покращення економічного
клімату Чернігівської області, повноцінна реалізація функцій ЗМІ у суспільстві та більш ефективна
охорона здоров’я. У межах визначених напрямів компанія зобов’язалась проводити для підприємств
Чернігівщини тренінги та ознайомчі візити на тютюнову фабрику, сприяти організації освітніх
семінарів для регіональних ЗМІ, надати Ічнянському національному природному парку допомогу в
облаштуванні еколого-освітнього центру й проведенні природоохоронних заходів.
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Минулого року був укладений Меморандум про співпрацю між Прилуцькою міською радою та
«Бритіш Америка Табакко Україна», результатами якого стало створення системи маркетингу
Прилук та відкриття міського центру підтримки підприємництва.
Газета «В двух словах» (м. Прилуки)

Вознесенськ www.voznesensk.osp-ua.info
17-12-2007 Поради тим, хто вирішив безоплатно приватизувати земельну ділянку
Згідно з частиною першою ст. 121 Земельного кодексу України, кожен громадянин має право
отримати безоплатно 6 ділянок: 1 ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15
гектара, в містах – не більше 0,10 гектара); 1 ділянку для ведення особистого селянського
господарства (до 2 га); 1 ділянку для ведення фермерського господарства (в розмірі земельної
частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств,
розташованих на
території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство); 1 ділянку
для ведення садівництва (до 0,12 га); 1 ділянку для індивідуального дачного будівництва (до 0,10
га); 1 ділянку для будівництва індивідуальних гаражів (не більше 0,01 га). У разі, якщо ви
вирішили безоплатно приватизувати земельну ділянку, на якій знаходиться Ваш будинок, город,
сад дача чи гараж, Вам варто звернутися з відповідною заявою до міської ради.
Вознесенський міськвиконком

Южноукраїнськ
10-12-2007 Продовження будівництва Ташликської ГАЕС – це серйозні інвестиції у розвиток області
Затверджений у листопаді Кабінетом Міністрів України проект завершення будівництва Ташликської
ГАЕС визначив кошторисну вартість об’єкта у сумі 3 377,29 млн. грн. З них на потреби регіону
заплановано витратити 316 млн. 180 тис. грн. У ході будівництва першого пускового комплексу на
розвиток області вже спрямовано понад 90 млн. грн. із загальної суми соціальної програми
добудування ТГАЕС. Отже, до 2011 року, а саме в ці строки за рішенням Кабміну повинно
завершитися спорудження 6-ти гідроагрегатів станції, на вирішення соціальних та екологічних
проблем Миколаївщини надійде понад 220 млн. грн.
Інформаційний вісник ЮУ АЕС (м. Южноукраїнськ)

Миргород www.mirgorod.osp-ua.info
10-12-2007 Формування бюджету міста за програмно-цільовим методом
У місті впреше відбулися бюджетні слухання на тему: «Бюджетна політика влади міста на сучасному
етапі. Бюджет міста Миргорода на 2008–2010 рр. за програмно-цільовим методом». Їх учасниками
стали розпорядники міського бюджету, представники відділів та управлінь міської ради, директори
та бухгалтери навчальних закладів міста, депутати, члени виконавчого комітету, члени рад
мікрорайонів, вуличних і будинкових комітетів.
Миргородська міська рада у своїй діяльності визначає наступні пріоритети у бюджетній політиці:
дотримання соціальної спрямованості бюджету, тобто спрямування наявних фінансових ресурсів на
підвищення добробуту громадян (ріст доходів населення, соціальні пільги та допомоги нужденним
тощо), розвиток гуманітарної сфери та охорони здоров’я; створення умов для забезпечення
достатнього життєвого рівня населення, зниження рівня безробіття, розвиток житловокомунального господарства, інженерно-транспортної інфраструктури, житлового будівництва;
максимально ефективний розподіл ресурсів між пріоритетними завданнями міста, тобто
концентрація коштів на тих програмах, реалізація яких принесе найбільше благ громаді у певний
період часу; зростання фінансової незалежності органів місцевого самоврядування,
децентралізація фіскальної політики.
Миргородський міськвиконком
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Гуманітарна сфера

Київ www.kyiv.osp-ua.info
17-01-2008 У Києві планують демонтувати пам’ятники тоталітаризму
Пам’ятники радянської епохи в Києві давно викликають багато
суперечок. У 2007 р. Президент видав Указ, що передбачає
демонтаж “радянської спадщини”, але тільки зараз міські чиновники
вирішили узятися за його реалізацію. У Київській міській адміністрації
остаточно не вирішили, що робити зі знесеними пам’ятниками, однак упевнені – робити це треба.
“У Німеччині немає жодного пам’ятника Гітлеру, Геббельсу, Гіммлеру. Чому тоді в нас Ленін на
кожному кроці?”, – говорить начальник управління з охорони культурної спадщини Руслан
Кухаренко. Однак остаточного рішення з цього питання ще немає. Самі пам’ятники утилізувати
шкода – у КДМА згадали про стару ідею створення “алеї тоталітаризму” на Броварському шосе, де
на кожному пам’ятнику буде табличка з перерахуванням злодіянь проти народу. А на звільнених
після зносу місцях можуть поставити крамнички, дитячі атракціони. Або ж пам’ятники новим героям
України.
У стінах адміністрації вже підготували список «кандидатів» на знесення. Усього нарахували 29
пам’ятників діячам, пов’язаним із тоталітарним минулим країни: 18 пам’ятників Володимиру Леніну;
два пам’ятники Надії Крупській, Григорію Петровському, Феліксу Дзержинському; пам’ятник
Станіславу Косіору; пам’ятник Уласу Чубарю; пам’ятник Дмитру Мануїльському; пам’ятник Михайлу
Калініну; пам’ятник чекістам.

15-01-2008 Джерело кадрів для місцевої влади
Програма «Студенти для органів місцевого самоврядування», яку ще у 2004 році започаткувала в
Україні ГО «Молодіжна Альтернатива», реалізується в Чернівцях Спілкою Активної Молоді. Уже два
роки поспіль найкращі студенти, пройшовши конкурсний відбір, мають змогу стажуватись в усіх
структурних підрозділах Чернівецької міської ради. Всі інтерни отримали від організаторів програми
Свідоцтва про проходження стажування, причому процедура вручення Свідоцтв відбулася у
Верховній Раді України.
Нещодавно в Чернівцях відбувся круглий стіл «Роль молоді в діяльності органів місцевого
самоврядування». Захід організувала Спілка Активної Молоді (САМ) за підсумками п’ятимісячного
стажування студентів у Чернівецькій міськраді. Присутні обмінялися думками стосовно перспектив
розвитку місцевого самоврядування та внесли конкретні пропозиції щодо посилення роботи
ключових департаментів та управлінь міської ради.

14-01-2008 Неформальна європейська освіта в навчальних закладах Сумщини
На Сумщині впроваджується проект „Розвиток європейських студій у навчальних закладах Сумської
області”, яким, зокрема, передбачається запровадження неформальної європейської освіти в
навчальних закладах Сумщини шляхом створення мережі європейських клубів у м. Суми та
Сумській області. Для навчання і надання підтримки у їх створенні проводитимуться відповідні
тренінги, де розглядатимуться такі питання: основи ЄС та відносини Україна – ЄС; використання
командно-ігрових методів навчання молоді; шкільні європейські ініціативи: теорія і практика;
організація роботи шкільних європейських клубів. Перший тренінг відбудеться 24–27 січня 2008 р.
Учасниками тренінгів стануть педагоги шкільних і позашкільних закладів освіти, викладачі,
аспіранти, студенти ВНЗ Сумщини.
Центр Європейської Інформації, м. Суми
Адміністративно-територіальна
Гуманітарна сфера
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14-01-2008 Подарувати посмішку дитині
Організувати змістовне дозвілля та створити гарний настрій хворим дітям у передсвяткові дні та під
час новорічних свят. Саме ці дві ідеї лягли в основу акції „Посмішка кожній дитині”, яку провела
Херсонська міська молодіжна організація „Нова генерація”. Протягом грудня 2007 року та січня
2008 року на Херсонщині були здійснені 5 виїздів до дітей, які перебувають у дитячих відділеннях
міських лікарень, та виїзд до дитячої лікарні у м. Цюрупинськ. У рамках акції організовано
культурні заходи: показ дитячих фільмів і мультфільмів для дітей, дитячі розваги разом із клоунами
та надання новорічних подарунків. Загалом у заходах взяли участь близько 250 дітей. Акція була
доброчинною, усі заходи здійснювалися волонтерами, а подарунки дітям надали підприємці міста.
МО «Нова генерація», м. Херсон

Джанкой
14-01-2008 У Джанкої працює ресурсний центр для громадянського суспільства
Ще в червні 2004 р. на засіданні круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку громадських
організацій» була ухвалена резолюція про створення ресурсного центру для неприбуткових
організацій. У 2007 р. проект підтримав Міжнародний фонд «Відродження» в рамках програми
«Посилення впливу громадянського суспільства». Ресурсний центр наразі проводить виїзні зустрічі,
семінари, надає усіляку підтримку органам самоорганізації і активним мешканцям сільських громад.
Наприклад, 13 грудня в с. Цілинне Джанкойського району Криму пройшов семінар у рамках
програми «Стійкий розвиток для Криму». Двері ресурсного центру відкриті для всіх.
Громадський простір

14-01-2008 У Полтаві встановлять пам’ятник Мазепі
Полтавський міський голова Андрій Матковський заявив, що депутати Полтавської міської ради
погодили будівництво Музею українського козацтва і поряд з ним – пам’ятника гетьману Івану
Мазепі на території заповідника «Поле Полтавської битви». «Оцінки були різними (проти
встановлення пам’ятника виступали представники Партії регіонів), але переписувати історію – річ
марна. Хай краще приїжджають до Полтави туристи, молодь зі всієї України і на місці роблять
власні, незаангажовані висновки щодо нашого непростого минулого», – сказав Матковський.
Міська влада на будівництво музею і пам’ятника планує направити кошти з держбюджету
(субвенція в розмірі 9 млн. грн.), кошти місцевого бюджету і спонсорів.
УНІАН

03-01-2008 Конкурс-презентація на кращу модель учнівського самоврядування
Методичним кабінетом управління освіти Первомайської міської ради до Всеукраїнського дня
учнівського самоврядування проведено конкурс-презентацію на кращу модель учнівського
самоврядування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. У конкурсі взяли участь 14
закладів. Зміст презентацій показав, що організація роботи органів учнівського самоврядування
ґрунтується на демократичних засадах, принципах особистісно-розвиткової взаємодії, залучення
кожного учасника навчально-виховного процесу до значущої діяльності у позакласний час.
Управління освіти Первомайської міської ради

www.voznesensk.osp-ua.info
27-12-2007 Що ми знаємо про СНІД?
У травні 1988 року Всесвітня асамблея охорони здоров’я оголосила 1 грудня Всесвітнім днем
боротьби зі СНІДом. Цей день став однією з визначних дат, що щороку відзначається на різних
рівнях. У нинішньому році за ініціативи департаменту молодіжної політики Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту з 20 листопада Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської
облдержадміністрації разом з обласним Центром ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя
перемога» розпочав реалізацію акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у Миколаївській
області.
У рамках акції у Вознесенську було проведено освітньо-виховну конференцію «СНІД – проблема
сучасності», на яку запросили школярів 10-х класів. Вони мали змогу отримати детальні відповіді
Адміністративно-територіальна
Гуманітарна сфера
реформа в Україні

24
спеціалістів на питання, що їх хвилювали, переглянути науково-популярні фільми тощо. Зала, де
проходив захід, була прикрашена плакатами на тематику ВІЛ/СНІДу – це роботи студентів
Вознесенського коледжу. Учасники конференції дійшли висновку, що «поінформованість» –
важливий засіб боротьби зі СНІДом.
Вознесенський міськвиконком

www.kovel.osp-ua.info
20-12-2007 Четверті Міжнародні Надбужанські дебати
Питання ролі засобів масової інформації в розвитку прикордонного співробітництва та поглибленні
євроінтеграційних процесів обговорювали учасники четвертих Міжнародних Надбужанських
дебатів. Провівши кілька зустрічей у Луцьку, польські та українські журналісти побували і в Ковелі.
Разом із представниками влади вели дискусію з приводу напрямів і способів роздержавлення
засобів масової інформації, захисту свободи слова.
Учасники Міжнародних Надбужанських дебатів журналістів (а вони були започатковані у 2002 р.
підкреслювалося: щоб повніше висвітлювати історію і сучасність двох сусідських народів, життя
діаспор, проблеми та спільні шляхи їх вирішення варто розширювати контакти і співробітництво між
ЗМІ обох прикордонних регіонів.
Ковельська міська рада

www.pryluky.osp-ua.info
19-12-2007 У ногу з часом
У Прилуках зібралися директори міських і районних будинків культури, щоб обговорити можливості
використання новітніх інноваційних технологій та сучасних технічних засобів в організації
культурно-мистецьких заходів. 24 учасники семінару з районних центрів Чернігівщини приїхали до
Прилук, аби ознайомитися з досвідом роботи культурно-мистецької галузі міста, її талановитою
командою, методами та техноогіями організації культурно-дозвіллєвої діяльності. З особливим
піднесенням учасники заходу сприйняли досягнення культурних перетворювачів Прилук у
Швейцарському культурному проекті «Модель 21» – створення книги, що уміє говорити «Це
серйозно», яку було презентовано на семінарі.
Прилуцька міська рада

Фастів www.fastiv.osp-ua.info
17-12-2007 «16 днів протидії гендерному насильству»
14 грудня у м. Фастів відділом у справах сім’ї та молоді проведено конференцію «16 днів протидії
гендерному насильству». Під час конференції її учасники ознайомилися із законодавчою та
нормативно-правовою базою гендерних перетворень в Україні, із роботою органів внутрішніх справ
міста стосовно усунення та профілактики випадків насилля щодо жінок та дітей у м. Фастів у 2007
році, із діяльністю міськрайонного центру зайнятості в напрямі реалізації рівних прав та
можливостей чоловіків і жінок при працевлаштуванні. У місті працюватимуть мобільні лекторські
групи, які матимуть завдання донести до молоді інформацію про потребу в тих чи інших професіях,
спеціальностях. Голова громадської організації «Міська жіноча рада» наголосила на необхідності
активізації роботи жіночих громадських організацій по впровадженню гендерної рівності, закликала
жінок активно включатися в громадсько-політичну діяльність та не боятися і відкривати власний
бізнес. Присутнім педагогам були надані матеріали, необхідні для проведення у навчальних
закладах виховних годин з цієї тематики.
Фастівська міська рада та виконком

Севастополь
13-12-2007 Росіяни України просять Путіна надати Севастополю і Полтаві статус
«Місто російської слави»
Всеукраїнське об’єднання «Російська співдружність», що об’єднує близько 30 різних політичних,
суспільних і релігійних організацій та партій, звернулося до Президента Росії Володимира Путіна з
проханням заснувати почесне найменування Місто Російської Слави. На думку представників
«Російської співдружності», таке найменування може привласнюватися тим містам Росії, Білорусі,
України, які залишили яскравий слід у народній пам’яті, стали «символами героїзму нашого народу
в дорадянський період вітчизняної історії». Автори звернення називають перші два міста на Україні,
яким можна надати такий статус. Це Полтава – до 300-річчя Полтавської битви і Севастополь – до
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225-річчя від дня заснування.

Хмільник www.hmilnyk.osp-ua.info
13-12-2007 Скажи наркотикам – НІ!
Хмільницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом із міською
громадською організацією «Відродження» в листопаді-грудні 2007 року проведено міську Акцію
«Скажи наркотикам – НІ!», метою якої було формування у молоді навичок безпечної щодо
наркоманії поведінки, активізація інформаційно-просвітницької роботи з цієї проблеми.
Протягом зазначеного періоду відбулись зустрічі учнівської молоді з медичними працівниками;
інформаційний семінар для педагогічних працівників «Сучасні форми та методи роботи з
профілактики ВІЛ/СНІДУ, наркоманії в учнівському і молодіжному середовищі», семінар-практикум
для психологів та соціальних педагогів, тренінги для молоді-волонтерів із формування здорового
способу життя; запроваджено в місті Хмільнику соціальну рекламу на транспорті з метою надання
адресної допомоги дітям, молоді, батькам стосовно захворювань на ВІЛ/СНІД, наркоманію,
попередження соціального сирітства, насильства в сім’ї, інвалідності дітей та молоді;
розповсюджено інформаційні листівки щодо надання соціальних послуг у рамках діяльності Служби
роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків та членами їх сімей; у міськрайонній газеті «Життєві
обрії» надруковано цикл статей «Скажи наркотикам – НІ!».
Хмільницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Київ www.kyiv.osp-ua.info
10-12-2007 Києв буде вести «міжконфесійний діалог»
За підтримки римської Понтифікальної ради зі сприяння єдності християн у Києві відкрився
міжконфесійний духовний центр святого Климента “Спілкування і діалог культур”. Центр засновано
консорціумом провідних вищих навчальних закладів України за ініціативи Києво-Могилянської
академії. За словами виконавчого директора центру святого Климента Костянтина Сігова, центр має
сприяти інтеграції теологічних дисциплін у систему вищої освіти та духовному зближенню
української молоді.
“В Україні дуже схвально до цього ставиться і православна церква, і греко-католицька. Цей
консорціум виборюватиме автономію університетів від державних циркулярів, щоб повноцінно
розвивався богословський факультет і цикл дисциплін, які мають дуже давні традиції в усіх
європейських університетах”, – сказав К. Сігов.
До створення духовного центру чимало зусиль доклали також представники німецької церкви. За
сприяння Renovabis – католицької ініціативи допомоги країнам Східної Європи – у київському центрі
буде створена електронна бібліотека перекладів християнської літератури.
“Німецька хвиля”
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