Інформаційний бюлетень
українських міст
№ 2(6)’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 2 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
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Реформа місцевого
самоврядування в Україні

Київ www.kyiv.ospua.info
1032008 Нова Концепція державної регіональної політики
Проект нової Концепції державної регіональної політики презен
тували в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва
України 28 лютого на засіданні національного «круглого столу».
У Концепції говориться, що територіальна організація влади в Україні має забезпечувати проведення ефективної
державної регіональної політики відповідно до поставленої мети та завдань, що, зокрема, вимагає
законодавчого врегулювання порядку вирішення питань у сфері адміністративнотериторіального устрою,
внесення відповідних змін до чинного законодавства; здійснення перерозподілу повноважень між центральними
та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на основі принципу
субсидіарності; забезпечення повноти та виключності повноважень органів виконавчої влади, а також органів
місцевого самоврядування з питань місцевого значення для кожного рівня адміністративнотериторіального
устрою тощо.
«Передача повноважень від держави до органів місцевого самоврядування здійснюється на основі принципу
субсидіарності у разі, якщо: повноваження стосуються питань місцевого значення; повноваження неможливо чи
недоцільно виконувати органами виконавчої влади, а органи місцевого самоврядування спроможні виконувати
надані ним повноваження; повноваження, що передаються, можуть бути стандартизовані, вироблені чіткі вимоги
до якості відповідних публічних послуг, встановлені критерії оцінки, індикатори успішності виконання
повноважень; повноваження передаються на максимально низький рівень, на якому можливо і доцільно
здійснювати ці повноваження з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси,
необхідні для реалізації повноважень на такому рівні; забезпечений належний рівень фінансування повноважень
у вигляді закріплення частини податків та інших форм підтримки державою органів місцевого самоврядування,
що ґрунтується на чітких, об’єктивних критеріях; забезпечений ефективний та формалізований контроль
місцевими державними адміністраціями за дотриманням органами місцевого самоврядування Конституції та
законів України, а також створена адекватна система зовнішнього контролю з боку громадськості».
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Київ www.vybory.ospua.info
22022008 Президент України утворив Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та
органів місцевого самоврядування
Указ Президента України № 149/2008 від 21 лютого 2008 р. «Про Національну раду з питань взаємодії органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» прийнятий з метою підвищення ефективності
здійснюваних заходів у сфері державного будівництва та місцевого самоврядування, забезпечення узгодженої
співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поєднання загальнодержавних та
місцевих інтересів у вирішенні найважливіших питань суспільного розвитку, відповідно до пункту 28 частини
першої статті 106 Конституції України. В Указі визначається, що основними завданнями Національної ради є
розгляд, обговорення та вироблення узгодженої позиції з питань загальнодержавного та регіонального
значення, зокрема щодо: стратегії вдосконалення державного будівництва в Україні, реалізації державної
регіональної політики із забезпечення розвитку регіонів, здійснення кадрової політики та кадрової роботи;
основних напрямів внутрішньої політики України щодо залучення інвестицій для розвитку регіонів, реалізації
пріоритетів збалансованого соціальноекономічного розвитку регіонів та держави в цілому; розвитку ресурсного,
економічного і науковотехнічного потенціалу на загальнодержавному та регіональному рівнях; проектів актів
законодавства, загальнодержавних програм економічного, соціального, науковотехнічного, культурного
розвитку регіонів України; інших питань, що мають важливе значення для вирішення суспільнополітичних та
соціальноекономічних проблем регіонів та держави в цілому. Національну раду очолює Президент України.
Офіційний сайт Президента України

Київ www.ist.ospua.info
19022008 Як забезпечити відкритість та прозорість діяльності міської влади
19 лютого 2008 року Інститут трансформації суспільства (ІТС) провів у Києві тренінг «Сучасні медіатехнології як
засіб підвищення ефективності роботи прессекретарів та забезпечення прозорості в діяльності місцевих органів
влади». Захід організований у рамках проекту «Створення професійної системи місцевих медіаресурсів –
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важлива умова формування світогляду та інформованості громадян України», що здійснюється ІТС за програмою
Матра КАП Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Метою тренінгу було створення умов для забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської влади, що
сприятиме формуванню в Україні громадянського суспільства, дотриманню свободи слова і налагодженню
партнерських відносин між владою та громадою.
У тренінгу взяли участь: керівники пресслужб, особи, відповідальні за інформаційне забезпечення діяльності
міських голів та виконкомів 28 міських рад України (Білопілля, Бориспіль, Васильків, Дубно, Жовті Води, Ізяслав,
Ковель, Конотоп, Коростень, Коростишів, Краматорськ, Куп’янськ, Малин, Мелітополь, МогилівПодільський,
Ніжин, Нікополь, Нова Одеса, Новомиргород, Первомайськ, Прилуки, Рубіжне, Сарни, Свалява, Славута, Сміла,
Сокиряни, Хмільник).
Під час тренінгу слухачі отримали знання про: сучасні медійні технології, які гарантують високий рівень
проведення брифінгів, пресконференцій, престурів, круглих столів, наукових конференцій та науково
практичних семінарів; сучасні (європейські) журналістські стандарти, які забезпечують максимальну
об’єктивність інформації; практичні механізми роботи з Інтернетресурсами.
Зі вступним словом до учасників тренінгу звернувся Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства,
керівник проекту. Він окреслив роль прессекретарів міських голів, які мають допомагати своєму керівникові
побудувати систему зв’язків із громадою, створювати та регулювати потоки новин, перекривати негатив
позитивом. «Після здійснення адміністративнотериторіальної реформи в Україні суттєва частина фінансових
ресурсів буде розподілена на користь регіонів і міст, а отже, боротьба за ресурси, у тому числі й інформаційна
боротьба, посилиться, тому прессекретарі повинні вміти відповідати на інформаційні виклики», – зазначив О.
Соскін. Він загострив увагу присутніх на значенні Інтернету як засобу комунікації, що набуває все більшої ваги в
Україні. Вже сьогодні майже 5 млн. українських громадян користуються Інтернетом, а за 5 років значна частина
інформації, яку отримуватиме українець, буде надходити саме з Інтернету, і ним буде користуватися
щонайменше 10 млн. осіб. Він масово прийде і в малі міста. За словами Олега Соскіна, добре відомий вислів „Хто
володіє інформацією, той володіє світом” якнайкраще окреслює філософію майбутнього розвитку суспільства. А
тому кожне українське місто повинно мати свій офіційний вебсайт та використовувати його як ефективний
інформаційний інструмент.
Тренер Сергій Губін, журналіст, керівник Національного прес(клубу „Українська перспектива”, наголосив на
важливості досконалої культури мовлення прессекретаря, на вмінні презентувати у найкращому світлі свого
керівника і створювати імідж, якому довірятимуть, на необхідності правильного вибору відповідного поставленій
меті медіазаходу – від брифінгу, де лише констатуються та презентуються факти, до пресконференції, де вони
аналізуються та узагальнюються, і круглого столу, де випрацьовуються експертні рекомендації. Пан Губін
підкреслив, що саме медіа є посередником між владою та громадою, і прессекретарі мають забезпечувати їх
необхідною кількістю якісної інформації.
Тренер Надія Матвійчук, керівник відділу маркетингу ІТС, координатор проекту „Українські міста в Інтернеті”,
розповіла учасникам тренінгу про можливості використання Інтернетсайтів міст у роботі прессекретарів,
методологію наповнення таких ресурсів, спосіб формування новин для Інтернету, охарактеризувала основну
аудиторію користувачів сайтів міст і шляхи „розкручування” сайтів у світовій мережі, презентувала переваги та
можливості проекту ІТС „Українські міста в Інтернеті”.
Інститут трансформації суспільства

Київ www.vybory.ospua.info
12022008 «Передача влади від держави до місцевого самоврядування нічим не загрожує державі»
«При проведенні адміністративнотериторіальної реформи буде здійснюватися і деконцентрація, і
децентралізація влади, – повідомив Міністр регіонального розвитку та будівництва Василь Куйбіда. – Під
деконцентрацією ми розуміємо передачу частини функцій виконавчої влади з центру в регіони України, а під
децентралізацією – передачу влади від держави до місцевого самоврядування. Звичайно, що децентралізація
має відбуватися відповідно до розмежування завдань між державною владою і місцевим самоврядуванням. Тоді
під ті завдання мають формуватися предмети відання, відповідна компетенція і ресурси, щоб ці завдання місцеве
самоврядування могло якісно і вчасно виконувати», – пояснив Міністр.
За словами Василя Куйбіди, у жодній державі розумна передача функцій, які відповідно до принципу
субсидіарності можуть здійснюватися місцевим самоврядуванням, не призвела до розвалу держави, а навпаки –
зміцнила її. «Це в Древньому Римі міста були державами. У сьогоднішньому світі міста не мають шансу стати
самостійними державами. Тому передача їм повноважень державі нічим не загрожує. Несе загрозу державі
необгрунтована передача додаткових повноважень на рівень області, яка вже має шанс будувати свої самостійні
економічні системи, що допускати в принципі не можна», – наголосив Міністр.
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Реформа місцевого самоврядування в Україні

3

Київ www.ist.ospua.info
05022008 Всеукраїнська рада міських голів звернулася до А. Яценюка
30 міських голів – члени Координаційного Бюро і Комітету Всеукраїнської ради міських голів із проведення
адміністративнотериторіальної реформи в Україні (Рада налічує сьогодні 260 міських голів) звернулися до
Голови Верховної Ради України Арсенія Яценюка із пропозицією провести відкриті слухання з питань здійснення
адміністративнотериторіальної реформи і реформи місцевого самоврядування в Україні.
У Зверненні також говориться, що останнім часом посилився тиск на органи місцевого самоврядування в Україні,
свідченням чого є два законопроекти з Урядового пакету12 «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве
самоврядування в Україні», винесені на розгляд ВРУ. Міські голови України висловили незгоду з ключовими
положеннями законопроекту про внесення змін до статті 50 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
(реєстр. № 0871), який Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує
Верховній Раді України прийняти в цілому.
«Всеукраїнська рада міських голів вважає проведення адміністративнотериторіальної реформи в Україні
невідкладним питанням. І якщо керівники держави зволікатимуть із його вирішенням, то Всеукраїнська рада
міських голів ініціюватиме скликання Всеукраїнських національних зборів керівників місцевих органів влади для
реалізації інтересів Українського народу згідно зі ст. 5 Конституції України», – ідеться у Зверненні.
Всеукраїнська рада міських голів

Київ www.vybory.ospua.info
02022008 Зміняться відносини між центральною владою та місцевим самоврядуванням
Про це Прем’єрміністр України Юлія Тимошенко заявила на нараді з міськими головами малих міст. Водночас,
Глава Уряду підкреслила, що зміна взаємовідносин між місцевими органами самоврядування і органами
центральної влади здійснюватиметься при збереженні державних балансів. “Причому так, як це сприймається
саме органами місцевого самоврядування, громадами, як це потрібно вам, але не порушує балансів державних,
які ми з вами порушити не маємо права”, – заявила Прем’єрміністр.
Юлія Тимошенко також поінформувала, що вперше Уряд створює ряд робочих груп. Зокрема, за словами Юлії
Тимошенко, під її керівництвом при Міністерстві фінансів та Міністерстві економіки діятиме робоча група, яка
опікуватиметься питаннями реформування міжбюджетних відносин. “Прийшов час приступити до реформування
міжбюджетних відносин на системній основі і зробити законодавство, яке передбачає логічну, гармонійну
систему розподілу як державних коштів, так і фінансів місцевих громад”, – сказала Прем’єрміністр.
За словами Юлії Тимошенко, при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва робоча група
займатиметься розробкою концепції місцевого самоврядування. “Тому що законопроектів, концепцій є багато,
але єдиного професійного документа, який був би узгоджений як з центральними, так і з місцевими органами
влади та ще і з депутатським корпусом, сьогодні не існує”, – наголосила Глава Уряду. До складу робочої групи з
розробки концепції ввійдуть також представники місцевого самоврядування.
Прес(служба Кабінету Міністрів України

Київ www.ist.ospua.info
01022008 Моделі адміністративно(територіальної реформи в Україні: порівняльний аналіз та оцінка
ефективності
1 лютого 2008 р. Всеукраїнська рада міських голів із проведення адміністративнотериторіальної реформи в
Україні та Інститут трансформації суспільства скликали в Києві нараду членів Координаційного Бюро і Комітету
Ради, до складу якої наразі входять 260 міських голів України.
Під час наради: 1) вироблено консолідовану позицію керівного складу Всеукраїнської ради міських щодо
проведення адміністративнотериторіальної реформи в Україні для її представлення Президенту й Уряду України
та широкого оприлюднення; 2) презентовано і обговорено результати програмного моделювання та оцінки
ефективності наявних моделей адміністративнотериторіальної реформи в Україні; 3) прийнято Звернення до
керівників Української держави з вимогою виконання третього елементу домовленості, досягнутої основними
політичними силами 8 грудня 2004 року, – здійснення в Україні адміністративнотериторіальної реформи та
реформи місцевого самоврядування; 4) прийнято Звернення до Президента України В. Ющенка з вимогами
негайно ліквідувати Тендерну палату України як джерело корупції, хабарництва та знищення місцевого
самоврядування в Українській державі.
Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства (ІТС), професор, завідувач кафедри міжнародної
економіки та підприємництва Національної академії управління, координатор Всеукраїнської ради міських голів
із проведення адміністративно(територіальної реформи в Україні, зауважив, що в Україні спостерігається
контраверсійне ставлення органів центральної влади до питання реформування системи місцевого
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самоврядування: декларується необхідність його розвитку при одночасному посиленні адміністративно
бюрократичної вертикалі в регіонах і централізації ресурсів. Він говорив про недосконалість нинішньої системи
місцевого самоврядування, про фактичну його відсутність на обласному та районному рівнях (облвиконкомів і
райвиконкомів просто немає, натомість діють обласні та районні адміністрації й підрозділи міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади), про суперечність Конституції України і багатьох статей Закону України
„Про місцеве самоврядування” головним положенням Європейської хартії про місцеве самоврядування. Органи
місцевого самоврядування в Україні наразі позбавлені можливості здійснювати регулювання та управління
суттєвою частиною справ в інтересах місцевого населення, як це записано у ст. 3 Хартії. З огляду на це директор
ІТС підкреслив необхідність привести чинні законодавчі норми, а також усі законопроекти, що стосуються
місцевого самоврядування, у відповідність до Європейської хартії про місцеве самоврядування, ратифікованої
Україною в повному обсязі Законом № 452/97ВР (452/97ВР) від 15.07.1997 р.
Віталій Тронь, професор кафедри інформатизації державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, академік Міжнародної Академії
Інформатизації при ООН, представив на розгляд членів Координаційного Бюро та Комітету Всеукраїнської ради
міських голів результати програмного комп’ютерного моделювання ефективності наявних моделей
адміністративнотериторіальної реформи в Україні, здійсненого на базі розробленої ним унікальної комп’ютерної
програми у сфері стратегічного управління „Салют”. Він сказав, що ця реформа є не бажанням, а необхідністю.
Суттю прориву є креативність, а не наслідування минулого досвіду. Таким чином, предметом комп’ютерного
аналізу стало 8 об’єктів – 5 запропонованих моделей зміни адміністративнотериторіального устрою (їх автори –
Р. Безсмертний, І. Каліушко, А. Ткачук, Ю. Ганущак О. Соскін), федералістська модель (Партія регіонів), варіант
„без змін” та Пареттотрансформаційна модель (починаючи з другого етапу дослідження), яка наближається до
найбільш ефективного варіанту відповідно до закону Паретто. Аналіз моделей здійснювався з урахуванням
наявних ресурсів, а також цілей, яких держава може і хоче досягти в результаті їх реалізації. Аналізу передувало
виділення якісних критеріїв, які мають найістотніший вплив на процес реформи та її наслідки, а саме:
законодавча реалізація, вартість, складність, підтримка населення, підтримка Європою, підтримка Росією, час
реалізації, зростання кількості чиновників, добробут громадян, соціальний опір, керованість.
Спираючись на зазначені вихідні положення, В. Тронь показав, яким чином протягом кількох років змінюється
ефективність кожної з моделей. У результаті аналізу, на думку пана академіка, можна дійти висновку, що у часовій
перспективі Модель адміністративнотериторіальної реформи в Україні, запропонована Інститутом
трансформації суспільства (О.Соскін), є найбільш стабільною та результативною. На другому місці – Модель
А.Ткачука, а Модель „без змін”, яка видається спочатку найкращою, цілковито вичерпує свої можливості
протягом двох років.
Олександр Мазурчак, заступник міністра з питань житлово(комунального господарства України, констатував, що
реформування сфери місцевого самоврядування в Україні та запровадження законодавчих норм її регулювання
фактично призвели до суттєвого обмеження реальних можливостей органів місцевої влади. Міський голова
сьогодні став практично безправним. Крихти самостійності залишилися на рівні обласних міст, однак менші міста
її втратили. Пан Мазурчак розповів про негативну роль казначейств, які, окрім фінансової, отримали контрольну
функцію, про невиправдану надмірну увагу КРУ до українських міст.
Олександр Мазурчак підтримав основні положення Моделі адміністративнотериторіальної реформи, що
запропонована Інститутом трансформації суспільства, сказавши, що вона найкраща серед представлених. Він
висловив схвалення відкритого й дискусійного підходу до питання проведення реформи, який реалізує О. Соскін,
на відміну від творців інших моделей.
Всеукраїнська рада міських голів

Київ www.kyiv.ospua.info
23012008 Без професіональних кадрів неможлива реалізація реформи місцевого самоврядування
Група представників регіональної Місії USAID (Агентство США з міжнародного розвитку), яку очолив Директор
Місії Ерл Гаст, під час зустрічі з керівниками Міністерства регіонального розвитку та будівництва України,
наголосила, що вважає актуальним проведення адміністративнотериторіальної реформи в Україні. Було
запропоновано співпрацю в реалізації названих реформ, зокрема у підготовці фахівців для роботи в органах
місцевого самоврядування. За словами Ерла Гаста, Агентство має близько 20ти програм з проведення
навчальних курсів. Сьогодні розглядається можливість створення навчальної академії місцевого
самоврядування, де був би чіткий набір представників громад на ту чи іншу спеціальність. Він висловив
упевненість у тому, що без професіоналізації місцевої влади про реформу місцевого самоврядування не може
бути й мови.
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
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Коростень

www.korosten.osp-ua.info

07-03-2008 Співпраця «влада-громада» з питань
інформування населення
У місті створено належні умови для творчої, конструктивної
співпраці влади із засобами масової інформації. Працює 6
місцевих редакцій газет, 2 телекомпанії, міськрайонна редакція
радіомовлення «Коростенське радіо». Функціонує офіційна
сторінка міста Коростеня www.korosten.ospua.info (проект Інституту трансформації суспільства „Українські міста
в Інтернеті”), міський інформаційний портал www.kr.com.ua. Наявність такої кількості різноманітних і доступних
ресурсів забезпечує відкритість діяльності міської влади.
Про визнання прозорих взаємовідносин влади і територіальної громади свідчить нагородження газети
«Іскоростень» міжнародною премією МАРТИС «Золота Фортуна», а виконавчого комітету Коростенської міської
ради – «Бронзовою совою» за перемогу у Всеукраїнському конкурсі кращих практик місцевого самоврядування
в номінації «Влада і громада: довірчі взаємини» з практикою «Нові підходи у здійсненні інформаційної політики».
Коростенський міськвиконком

Київ www.kyiv.osp-ua.info
06032008 “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”
Урядом України погоджено Проект Європейської Комісії та Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), що має
назву “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. Проект розрахований на 3,5 роки, а його бюджет складає
13,2 млн. євро. Проект має на меті підтримати територіальні громади по всій території України у справі
покращення базової комунальної інфраструктури шляхом самоорганізації громад, розбудови їх потенціалу та
впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив (мініпроектів) у наступних пріоритетних сферах:
охорона здоров’я (підтримка мережі фельдшерськоакушерських пунктів, переважно у сільській місцевості);
навколишнє середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо); енергозбереження
(енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновлюваних джерел енергії тощо); комунальне
водопостачання; комунальний транспорт (подолання ізольованості в сільській місцевості).
Цільовою групою проекту є села, селища та малі міста з населенням до 10 тис. мешканців. Крім заходів,
спрямованих на зміцнення потенціалу громадучасниць, проект запровадить механізм грантової підтримки, який
дозволить їм отримати стартовий капітал на реалізацію їхніх ініціатив (до 7 300 євро та не більше 50% кошторису
ініціативи).
Представництво Європейської Комісії в Україні

Вінниця www.vinnytsya.ospua.info
05032008 Вінницьких водіїв маршруток навчили правилам шляхетної поведінки
У Вінниці проведено тижневе навчання водіїв маршрутних таксі правилам поведінки і поводження з пасажирами.
З 25 лютого по 3 березня навчання відвідали приблизно 750 водіїв маршрутних таксі. Навчання проводили
представники Вінницького управління ДАІ, податкової інспекції, територіального управління
Головавтотрансінспекції та психолог. Рішення провести такі навчання було прийнято після численних дзвінків
жителів Вінниці на «гарячу лінію» міськради і в міське управління енергетики, транспорту і зв’язку зі скаргами на
обслуговування в „маршрутках”. Від початку року працівники ДАІ у Вінниці виявили 2272 порушення на
маршрутнотранспортних засобах, із яких 410 кваліфікуються як створення аварійних ситуацій, що
безпосередньо призвели до дорожньотранспортних пригод.
УНІАН

Сєвєродонецьк www.severodonetsk.ospua.info
27022008 Будкоми на передньому краю
Будинкові комітети (будкоми) – органи самоорганізації населення міста – існують у кожній багатоповерхівці
Сєвєродонецька. Вони взяли на себе тягар відповідальності за стан свого будинку, за комфорт у ньому для
кожного мешканця. Ця відповідальність об’єднує будкоми та міську владу. Це дуже важливо, адже держава
доводить місту бюджет, який не відповідає потребам громади і зокрема житловокомунального господарства.
Так було торік, ще гірша ситуація в поточному році. Але спільними зусиллями вдається багато чого зробити.
Значно сприяє поліпшенню ситуації в житловокомунальному господарстві його реформування, програму якого
у 2006 р. затвердила сесія міської ради. Наприклад, у 2007 р. виконано поточний ремонт покрівлі загальною
площею понад 53 тис. кв. м, що на 23 тис. кв. м більше запланованого. Удвічі більше наміченого було
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відремонтовано під’їздів. Більше, ніж заплановано, замінено трубопроводів, повернуто до життя бойлерів тощо.
Сєвєродонецька міська рада

Львів www.cityukraine.ospua.info
27022008 Створено ландшафтну карту Львова
Львів створив ландшафтну карту міста, презентація якої відбулася 27 лютого у Львівській міській раді.
Ландшафтна карта містить будівельні й природні особливості міста, передбачає найближчу перспективу його
забудови. Карта стане основним документом для закінчення розробки генерального плану міста. Львів вирішив
створити ландшафтну карту міста у 2007 році. Раніше Львів виділив близько 0,76 млн. гривень на розробку
генплану міста.
Львівська міська рада

Ялта www.cityukraine.ospua.info
26022008 Опротестовано будівництво конгрес(холу «імені Лужкова»
Уряд Москви ініціював питання про будівництво в Ялті конгресхолу в рамках угоди, підписаногої 24 листопада
2006 р. Представники російської столиці висловили зацікавленість у зведенні архітектурного комплексу для
проведення міжнародних конференцій, симпозіумів і семінарів. Мерія Ялти для зазначених цілей визначила
земельну ділянку розміром 1,3 га на пагорбі Дорсан. Однак Ялтинська прокуратура опротестувала рішення про
виділення ділянки, відзначивши, що, «за висновком землевпорядної експертизи, проект не відповідає вимогам
земельного законодавства». – відзначає прокуратура. На незаконне рішення міськради Ялти прокуратурою міста
внесений протест.
«Новий Регіон(Крим»

Бориспіль www.boryspil.ospua.info
25022008 У місті відкрито інформаційно(довідковий центр
21 лютого на базі КП «ЖРЕУ» відбулося відкриття Бориспільського інформаційнодовідкового центру. Метою
центру є поліпшення інформаційного обміну між міської радою, виконавчим комітетом ради, громадськими
організаціями, оперативне доведення інформації до населення міста, можливість здійснювати прийом заяв до
міського голови відповідно до реєстру адміністративних послуг та інформаційних карток.
Офіційний сайт Київської облдержадміністрації

Нетішин www.netishyn.ospua.info
25022008 Публічне обговорення оновленого статуту міста
У грудні 1998 року на сесії Нетішинської міської ради був затверджений діючий Статут міста – своєрідна
Конституція на місцевому рівні. У 2007 році депутатська фракція БЮТ міської ради V скликання виступила з
ініціативою і створила оновлений з точки зору сучасних умов життя, законодавства і потреб часу Статут міста
Нетішина. Провівши усі необхідні процедури до власне розгляду Статуту міста на сесійному засіданні, міський
голова і секретар міської ради 19 лютого провели громадські слухання з метою публічного обговорення проекту
документа. Повноваження громади міста, статті про місцеві референдуми, про присвоєння звання почесного
громадянина міста, про місцеві податки і збори, про формування міського бюджету – це далеко не весь перелік
пунктів Статуту, які піддавались критиці. Міський голова Олександр Смишляєв узагальнив усі зауваження. Статут
буде доопрацьований і вдруге винесений на громадські слухання.
Нетішинська міська рада

Мелітополь www.cityukraine.ospua.info
24022008 Лікарня стає доброзичливою
Дві мелітопольські лікувальнопрофілактичні установи – пологовий будинок і дитяча лікарня – виборюватимуть
звання «Лікарня доброзичлива до дитини», що присвоюється кращим медичним установам цього профілю
Всесвітньою організацією охорони здоров’я, у тісному співробітництві з якою працює Мінздрав України. Наразі в
офіс київського куратора міжнародної програми подана заява з проханням акредитувати ці дві установи. Звання
«Лікарня доброзичлива до дитини» передбачає високий рівень медичної допомоги, сучасну матеріальнотехнічну
базу, високу кваліфікацію лікарів і, крім того, санітарну культуру населення. Над набуттям цих параметрів, по ідеї,
повинні систематично працювати медики подібної лікувальної установи. «Такий статус мають навіть не всі
європейські лікарні. Нам випала честь боротися за це звання», – сказав начальник відділу охорони здоров’я І.
Маслов.
Мелітопольський виконавчий комітет

Житомир www.zhytomyr.ospua.info
22022008 Створено асоціацію приватних інвесторів ЖКГ
Антимонопольний комітет дозволив створити “Всеукраїнську асоціацію приватних інвесторів житлово
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комунального господарства” 6 компаніям, якот: “Центр науковотехнічних інновацій Української нафтогазової
академії” (Київ), “Водне господарство”, “Кіровоградтепло”, “Будмеблісервіс” (усі – Кіровоград), “Центр
досліджень правового забезпечення” (Київ) і “Житомиртеплокомплектенерго” (Житомир).
Мета створення асоціації – сприяння розвитку діяльності приватних інвесторів житловокомунального
господарства, розробка нових і локалізація існуючих програм захисту прав часток інвесторів ЖКХ і приватних
інвестицій, вкладених у галузь ЖКХ. Асоціація координуватиме господарську діяльність її учасників без права
втручання у їх виробничі та комерційні справи та прийняття управлінських рішень.
www.zhitomir.net

Фастів www.fastiv.ospua.info
22022008 Акція протесту
20 лютого за ініціативи депутата Фастівської міської ради С.М.Онищука (БЮТ) розпочалась акція протесту
жителів м. Фастів у зв’язку з будівництвом заводу з виробництва скловати ТОВ «Кнауф Інсулейшн Україна».
Учасники акції перекрили в’їзд на будівельну ділянку з метою привернути увагу органів влади на факт порушення
прав місцевої територіальної громади.
Офіційний сайт Київської облдержадміністрації

Бровари www.brovary.ospua.info
13022008 Броварщани повстали проти свавілля влади
З початку лютого триває пікетування Київської облдержадміністрації жителями Броварів. Серед основних вимог,
що висувають пікетувальники, – звільнення голови Броварської районної державної адміністрації, розпуск і
дострокові вибори депутатів Броварської районної ради, дострокові вибори сільських голів і депутатів сільських
рад у селах Броварського району. У мітингу беруть участь представники 7 сіл Броварського району: Княжичі,
Требухів, Красилівка, Літки, Пухівка, Калинівка, Семиполки. Люди обурені діями голови Броварської РДА, а саме,
покриванням корупційних земельних махінацій у селах, постійним втручанням у роботу сільських рад та
правоохоронних органів району, погрозами і залякуванням мешканців Броварського району.
КИЯНИ

Чернівці

www.cityukraine.osp-ua.info

12022008 Виділено 13 млн. грн. на ремонт житлового фонду
Чернівецька міська рада у 2008 р. виділила 13,0 млн. гривень на ремонт і реконструкцію житлового фонду, що
перебуває в комунальній власності міста. Кошти виділені як субвенція бюджетам 3 міських районів за рахунок
спеціального фонду міського бюджету, зокрема бюджету розвитку. У 2007 р. міська рада виділила на ремонт і
реконструкцію житлового фонду, що перебуває в комунальній власності міста, 19,85 млн. гривень, у 2006му —
9,15 млн. гривень. У Чернівцях 3761 житловий будинок, що перебуває в комунальній власності.
Українські Новини

Хмільник www.hmilnyk.ospua.info
06022008 Перспективи розвитку міста – в об’єктиві уваги влади і громадськості
5 лютого відбулося спільне засідання експертного комітету з питань розробки стратегії економічного розвитку
міста Хмільника, а також курортної та містобудівної рад. Розглядалися такі важливі для міста питання: підсумки
проведеної роботи (початкового етапу) експертного комітету стратегічного планування економічного розвитку
міста Хмільника; стратегічне бачення розвитку комунальної та освітянської галузей; результати СВОТаналізу
міста; формування стратегічного бачення і визначення стратегічних цілей розвитку громади, а також презентація
першого етапу розробки детального плану території курортнорекреаційної зони міста Хмільника. Міський
голова В.Мельничук, підбиваючи підсумки засідання, зокрема зазначив, що розробка стратегії економічного
розвитку Хмільника та відповідної містобудівної документації викликані передусім необхідністю скоротити шлях
до інвестора.
Хмільницька міська рада

Черкаси www.cherkasy.ospua.info
05022008 Люди не платять за комунальні послуги через обіцянки Кабміну
Виконавчий комітет Черкаської міської ради заявляє про різке зниження рівня оплати послуг житлово
комунального господарства у січні порівняно з груднем 2007 року (від 100 до 60%), вважаючи причиною тому
обіцянку прем’єрміністра Юлії Тимошенко погасити ці борги за рахунок вкладів у Ощадному банку СРСР. Про це
повідомив мер Черкас Сергій Одарич. За його словами, у зв’язку зі зменшенням рівня оплати комунальних послуг
існує небезпека накопичення заборгованості за спожитий газ комунальним підприємством теплових мереж
“Черкаситеплокомуненерго”, що може призвести до відключення газу і передчасного завершення
опалювального сезону в Черкасах. Слід нагадати, що, прийшовши на посаду прем’єрміністра наприкінці 2007 р.,
Ю.Тимошенко заявила про намір її Кабміну у 2008 р. виділити 20 млрд. грн. на компенсацію колишнім вкладникам
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Ощадбанку СРСР. При цьому 6 млрд. гривень планується виділити грошима, а частину коштів компенсувати
шляхом заліку їх у рахунок оплати товарів і послуг.
Українські Новини

Куп’янськ www.kupyansk.osp(ua.info
29012008 Програма сприяння розвитку малого підприємництва на 2007–2008 рр.
Основна мета міської Програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2007–2008 роки – це спільні дії
місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, установ ринкової інфраструктури,
спрямовані на створення сприятливих умов, необхідних для стабільної та ефективної роботи підприємств малого
бізнесу. За 2007 р. на розвиток та підтримку малого підприємництва виділено 259,2 тис. грн. Кількість суб’єктів
господарської діяльності (фізичні особи) за останні 2 роки збільшилася на 15,4% і на 01.10.2007 р. становить
3277 чол. На 01.01.2008 р. у місті діє 169 МП. Надходження до бюджету міста від діяльності малого
підприємництва торік становили 6,0 млн. грн., що на 13,2% більше, ніж за аналогічний період 2006 р.
Серед основних проблем, що стримують розвиток малого підприємництва, відзначаються: суперечливість і
неповнота нормативноправових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва, брак власних
фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання, відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово
кредитної підтримки, складність у вирішенні питань землекористування, надмірний податковий тиск і обтяжлива
система звітності. Саме на розв’язання зазначених проблем і спрямована Програма розвитку малого
підприємництва в місті Куп’янську на 2007–2008 рр.
Куп’янська міська рада

Чернігів www.chernigiv.osp(ua.info
23012008 Працює громадська приймальня з протидії корупції у сфері обігу землі
У Чернігові розпопачала діяльність антикорупційна приймальня. Це правова приймальня, головною метою
діяльності якої є активізація громадян у протидії корупції у сфері земельних відносин, вироблення активної
життєвої позиції, яка б полягала у нетерпимості до порушення своїх прав. У рамках діяльності приймальні
надається безпосередня правова допомога громадянам з метою спонукання їх до захисту спільного права
власності на землю. Така діяльність дозволяє одразу вирішувати два питання: поперше, громадянам, які
вважають, що спільне право власності порушується, надається допомога для відновлення цього права; подруге,
здійснювати постійний моніторинг поточних проблем порушення права власності на землю. Антикорупційна
приймальня надає юридичні консультації громадянам, представляє їхні інтереси у судах, органах державної
влади та органах місцевого самоврядування.
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини
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Запоріжжя www.cityukraine.ospua.info
10032008 Запоріжжя одержало 60 млн. грн. на будівництво
мосту
На будівництво запорізького мосту надійшов перший державний
транш у розмірі 60 млн. грн. Генеральний підрядник будівництва
автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі “Мостобуд” підписав
протокол про наміри з американською “The Sun Land Group” про
фінансування будівництва мостів в Україні на суму $7 млрд. До
2012 р. планується побудувати шість об’єктів, у тому числі Подільський мостовий перехід у Києві, Запорізький,
Миколаївський і Керченський мости, а також Кременчуцький міст, який тільки проектується. “Sun Land” допоможе
українському Уряду залучити кредити, що дасть можливість “Мостобуду” швидко завершити будівництво мостів.
Нагадаємо, що звести міст у Запоріжжі планується до 2011 р. На сьогодні об’єкт побудований на 25%.
ЛIГАБiзнесIнформ

Дніпропетровськ www.cityukraine.ospua.info
10032008 “Інтерпайп НТЗ” має намір збільшити СФ на 86,5 млн. грн.
Компанія „Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод” (Дніпропетровськ) має намір збільшити
статутний фонд на 86,529 млн. гривень – до 100 млн. грн. шляхом додаткового випуску 346,115 млн. простих
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Розміщення акцій планується здійснити закритим
способом з 19 травня до 5 червня. Раніше повідомлялося, що компанія Interpipe (Кіпр) 14 лютого надала кредит
“Інтерпайп НТЗ” на суму 200 млн. доларів.
60% акцій заводу належать компанії Saleks Investment Limited, 27,03% – Interpipe (обидві – Кіпр). “Інтерпайп НТЗ”
входить у структуру трубної компанії “Інтерпайп” і спеціалізується на виробництві зварених та безшовних труб
для видобутку й транспортування нафти та газу, є третім у світі виробником коліс і бандажів для залізничного
транспорту. Виробничі потужності заводу – понад 1,1 млн. тонн сталевої продукції на рік.
UGMK.INFO (Київ)

Житомир www.zhytomyr.ospua.info
07032008 „Прайм ессетс капітал” купить комбінат „Радомишль”
Антимонопольний комітет дозволив закритому недиверсифікованому корпоративному інвестиційному фонду
“Прайм ессетс капітал” (Київ) придбати понад 50% пивобезалкогольного комбінату “Радомишль” (Радомишль,
Житомирська область). “Прайм ессетс капітал” здійснює діяльність із спільного інвестування, комбінат
“Радомишль” виробляє пиво і, за давальницькими схемами, – овочеві та фруктові соки “Мрія” для товариства з
обмеженою відповідальністю “МТС “Регіон” (Київ).
www.zhitomir.net

Луганськ www.cityukraine.ospua.info
06032008 Кінні заводи Луганщини: і з’їсти не можна, і віддати шкода
У Луганській області знаходяться 4 із 10 кінних заводів України. Однак за роки незалежності України серйозної
підтримки від Києва заводи не дочекалися. Як наслідок, значно скоротилося число коней, погіршився фінансовий
стан підприємств, не відновлюється матеріальнотехнічна база. Держава фінансує конярів не більш ніж на 30%
мінімальної потреби. У середньому ж така потреба становить 2 млн. грн. Причому цієї суми вистачає тільки на те,
щоб виживати, але не розвиватися. За 2007 рік племінні господарства Луганщини реалізували 112 голів
ремонтного молодняку, у тому числі 47 жеребців класу еліта. Як відзначають у Біловодській райдержадміністрації,
у конярів існують проблеми з реалізацією коней. Крім того, досить низкою є й ціна на тварин – у середньому
15–20 тис. грн.
З огляду на це цілком логічним виглядає передача частини землі заводів в оренду великим
сільськогосподарським фірмам Луганської області. Принаймні, на самих заводах оцінюють цей крок як
позитивний. У цій ситуації головне, щоб не вийшло як із «Луганськтепловозом»: поки завод був державним, він,
якщо подивитись на фінансування та замовлення, нікому не був потрібний, а тільки продали – відразу зрозуміли,
що втратили цілу галузь...
www.lugansk.proua.com

Ковель www.kovel.ospua.info
04032006 Позитивні тенденції розвитку економіки міста
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Міський голова Сергій Кошарук, аналізуючи результати виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста на 2007 рік, зазначив, що в Ковелі за цей період зросли обсяги промислового виробництва, приріст
становить 2,1%. Завдяки діяльності господарського комплексу міста отримано прибуток у сумі 11,4 млн. грн. (у
2006му – 7,4 млн. грн.). Позитивна тенденція спостерігається на ринку праці, зростають доходи населення,
покращується демографічна ситуація. Майже на 30% зросла порівняно з 2006 р. середньомісячна заробітна
плата. Створено понад 2 тисячі нових робочих місць. Збільшилися видатки на охорону здоров’я, освіту, спорт,
культуру, соціальну сферу.
Ковельська міська рада

Кременчук www.cityukraine.ospua.info
26022008 Кременчуцький автозавод відмовляється від складання російських ВАЗів
Кременчуцький автоскладальний завод відмовляється від складання російських ВАЗів і надалі має намір
зосередити зусилля на китайських автомобілях Geely. За даними експертів, торік методом крупноузлового
складання у Кременчуці виготовили 40 тис. легкових авто російських марок. У 2008 році „КРАСЗ» планує
випустити 20 тис. китайських автомобілів. Про це заявив генеральний директор „КРАСЗ» Микола Черниш.
www.nr2.ru

Севастополь www.sevastopol.ospua.info
25022008 «Авліта» готова забезпечити перевалку п’яти мільйонів тонн вантажів
ЗАТ «СК «Авліта» є стивидорною компанією, що володіє двома глибоководними причалами в акваторії
незамерзаючої Севастопольської бухти. Підприємство обробляє метал, а також оперує зерновим терміналом
ємністю 100 тис. тонн одноразового зберігання. Контроль над 100% статутного фонду ЗАТ «СК «Авліта» здійснює
Група Метінвест.
«Завдяки реконструкції й розширенню зернового терміналу продуктивність порту збільшена до 5 млн. тонн у рік.
На черзі реконструкція залізничного вузла компанії, що забезпечить вантажообіг транспортним супроводом. Усе
це дасть можливість значно збільшити виплати в міський бюджет», – сказав генеральний директор ЗАТ «СК
Авліта».
”Новий регіон(Крим”

Чернігів www.chernigiv.ospua.info
21022008 ІSO – парасоля від СОТового стресу!
Харчові підприємства Чернігівщини готуються до вступу в СОТ. Адже труднощі обов’язково будуть. Це
загострення конкуренції між національними і зарубіжними товарами, особливо на початковому періоді, звуження
національного ринку збуту для наших виробників – через насичення зарубіжними товарами за низькими цінами.
Можливий і вивіз із нашої держави сировини: зерна, соняшника. Наприклад, ціна на зерно за кордоном удвічі
вища, ніж в Україні. Значить, виробник захоче вивезти і продати там. Найбільш болюче питання – зменшення
можливості для реалізації товарів підсобних господарств. Передбачається, що в разі різкого відкриття кордонів
ціна на молоко і м’ясо впаде. Дрібним фермерам буде дуже важко вижити. Але 152 держави пережили вступ до
СОТ. Тож і у нас вистачить таланту та сили, щоб пережити всі ризики перехідного періоду.
Що про це думають власне виробники? Начальник виробничої лабораторії підприємства “Ніжинський хліб”
Наталія Парасюк: „Ми плануємо себе організувати на вищому рівні. Зараз саме займаємося розробкою
інтегрованої системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів”. Людмила Бажан, Куликівське ЗАТ
“Молоко”: „Ми не боїмося вступу до СОТ, хоч буде дуже складно. Люди не готові. Але підприємство все зробить,
щоб був порядок, тобто міжнародні стандарти!” Начальник відділу систем управління ДП
“Чернігівстандартметрологія” Тетяна Рудик: „Щоб захистити свою продукцію, зберегти і збільшити кількість
замовників, неохідно вже сьогодні наблизитися до світових стандартів якості і організації виробництва. Як немає
сенсу протестувати проти дощу – треба купити парасольку і насолоджуватись свіжим повітрям. Так і СОТ – треба
захистити свої інтереси та отримувати вигоди”. У Чернігівській області сертифікати на системи управління мають
56 підприємств, 50% із них – харчові.
Прес(служба ДП “Чернігівстандартметрологія”

Сарни www.sarny.ospua.info
11022008 Виконання Програми соціально(економічного розвитку міста призупинено
Виконання Програми соціальноекономічного і культурного розвитку міста на 2008 рік із використанням
передбачених у міському бюджеті коштів на її реалізацію наразі призупинено не менш ніж на два місяці у зв’язку
з рішенням міжвідомчої комісії з питань державних закупівель від 20.12.2007 р., який регламентує виконання
робіт по кодах економічної класифікації, а не по об’єктах, як заплановано в міській програмі.
Однією з особливостей такого положення є те, що для виконання робіт на суму понад 50 тис. грн., надання послуг
і закупівель товарів на суму більше 20 тис. грн. необхідно організовувати торги, для участі в яких мають
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зареєструватися щонайменше 3 учасники, сплатити за це немалу суму коштів, у т.ч. за тендерну документацію та
публікацію оголошень і висновків у Віснику тендерних закупівель за державні кошти. Такий порядок речей не
сприяє виконанню запланованих робіт на території міста підприємствами району.
Сарненський міськвиконком

Южноукраїнськ www.yuzhnoukrainsk.ospua.info
08022008 Розвиток регіону, що розташований навколо Ташликської ГАЕС
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. «Про затвердження проекту завершення
будівництва Ташликської ГАЕС» витрати на реалізацію соціальних і екологічних заходів, пов’язаних зі
спорудженням гідроакумулюючої станції, визначені в розмірі 316 млн. грн. При цьому основні технічні рішення й
технічні показники ТГАЕС залишилися без змін.
Відповідно до розпорядження Уряду, у 2009 році повинен стати до ладу діючий третій агрегат Ташликської ГАЕС.
Однак передбачаються проблеми з водопостачанням регіонів, розташованих у нижньому плині Південного Бугу.
При планованому рівні водоймища 16,9 м його загальний обсяг збільшиться до 82,5 млн. куб. м. Ще одне
питання, пов’язане з екологією, – збереження рибних запасів ріки. Один із розглянутих варіантів – будівництво на
Олександрівському гідровузлі риборозплідного господарства. Для об’єктивної оцінки його спорудження
ухвалено рішення про укладання договору з Інститутом гідробіології НАН України на виконання дослідження
сучасного стану іхтіофауни низов’я Південного Бугу.
Інформаційний вісник ОП ЮУ АЕС
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Житомир www.zhytomyr.ospua.info
10032008 Створено Житомирський центр євроатлантичної
інтеграції
Інститутом трансформації суспільства (ІТС) на базі
Житомирського національного університету ім. І.Франка за
підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні та
Міністерства
закордонних
справ
України
створено
Житомирський центр євроатлантичної інтеграції. 5 березня 2008
р. ІТС провів у Житомирі семінартренінг для активістів новоствореного центру. Учасниками заходу були: Посол
Королівства Норвегія в Україні та Перший секретар Посольства; представники Міністерства закордонних справ
України, Міністерства освіти і науки України, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України,
Інституту трансформації суспільства, Асоціації керівників шкіл України, Житомирської обласної та міської влади,
ЖДУ ім. І.Франка; директори та викладачі шкіл із житомирських міст (Андрушівка, Бердичів, Довбиш, Житомир,
Коростень, Коростишів, Малин, НовоградВолинський, Олевськ, Першотравневе, Радомишль); масмедіа.
Під час заходу Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства, презентував нові продукти ІТС:
монографію „Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива” та вебпортал «Мій
вибір – NATO» (www.uanato.info).
Інститут трансформації суспільства

Фастів

www.fastiv.ospua.info

07032008 Видання Фастівщини
29 лютого у м. Фастів вийшов перший примірник духовнопросвітницького видання Фастівського благочиння
Української Православної Церкви Київського Патріархату «Соборний вісник Фастівщини». До складу редакційної
колегії входять активісти громадського об’єднання «Козацький курінь Українського козацтва». У віснику
розповідається про свято Стрітення Господнього і новини церковного життя у Фастівському благочинні, вміщено
Церковний річний календар головних православних свят.
4 березня у Фастівському державному краєзнавчому музеї відбулися урочисті заходи з нагоди 10ї річниці
створення Товариства жінок Фастова та презентація книги «Життя, Любов, Краса, Гармонія», в якій представлені
документи, звіт, фотографії, інтерв’ю з активістами організації.
Офіційний сайт Київської обласної держадміністрації

Черкаси www.cherkasy.ospua.info
06032008 Всеукраїнський шоу(фестиваль успіху та краси у Черкасах
29 лютого – 5 березня 2008 року вперше у Черкасах проводився всеукраїнський відкритий шоуфестиваль краси
і гармонії дитячих та молодіжних театрів мод, студій, молодих дизайнерів, модельних агентств, вокальних і
танцювальних колективів. У рамках фестивалю відбулися виступи творчих колективів із різних регіонів України,
конкурси краси та таланту «Красуня Черкащини», «Містер Черкащини», «Шкільна принцеса та Шкільний принц
України». Цього року фестиваль вперше проводиться на всеукраїнському рівні, в ньому беруть участь близько 200
учасників. Мета фестивалю – виявлення кращих дітей, підлітків, молоді у сфері модельного бізнесу та інших
творчих напрямах, популяризація здорового образу життя та національних традицій.
Черкаська міська рада

Мелітополь www.cityukraine.ospua.info
26022008 Мелітополь бере участь у пілотному проекті Ради Європи
Мелітополь славиться не тільки черешневими садами, але й у ньому проживають та знаходять спільну мову
майже 100 національностей. Мелітопольці поважають всі віросповідання, мову, звичаї, традиції та обряди. Це й
стало ключовим моментом при відборі учасників для програми інтеркультурних міст серед 45 кандидатів.
Мелітополь увійшов до числа 11 учасників і є єдиним містом – представником України. Програма „Інтеркультурні
міста” – пілотний проект Ради Європи, націлений на збільшення та підтримку місцевих громад для покращення
культурного розмаїття. Для мілітопольців – це можливість тісної співпраці з європейськими країнами, набуття
цінного досвіду та можливість презентувати Мелітополь як сучасне європейське інтеркультурне місто.
Перша зустріч з експертами Ради Європи відбулась 25–26 лютого. Зарубіжні гості були вражені, що в маленькому
місті, де проживає 160 тисяч багатонаціонального населення, не виникає міжетичних свар та непорозумінь. Вони
відмітили, що з таким потенціалом, ідеями, ініціативною міською владою про місто Мелітополь скоро дізнається
вся Європа.
Мелітопольський виконавчий комітет
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Севастополь www.sevastopol.ospua.info
25022008 На перехресті культур і цивілізацій
З 22 по 25 лютого в Севастополі проходив Міжнародний український науковий конгрес дослідників закордонної
літератури й культури «Світова література на перехресті культур і цивілізацій». Захід здійснювався в рамках
Міжнародного проекту «3000 років севастопольському туризму: від Одиссея до наших днів». У Конгресі взяли
участь більше 100 відомих вітчизняних і закордонних учених, керівники науководослідних інститутів, декани
філологічних факультетів, а також працівники музеїв, письменники, журналісти.
Ціль наукового форуму  сприяти зміцненню культурних зв’язків між Україною, Європою й іншими країнами. «Сам
факт того, що конгрес відбудеться в Севастополі, ще раз підкреслює особливе значення нашого міста у
вітчизняній культурі й освіті, у розвитку туризму й міжнаціональних зв’язків», – підкреслюють організатори
наукової конференції.
Фонд «Відродження слов’янської єдності»

Ковель www.kovel.ospua.info
22022008 У Ковелі створено міський благодійний фонд «Міцна держава»
З метою фінансової, інформаційної, моральної та організаційної підтримки дітейсиріт, дітейінвалідів,
багатодітних сімей, надання їм благодійної допомоги, а також для сприяння у поліпшенні житлових умов та
вирішення інших соціальнопобутових проблем у Ковелі створено міський благодійний фонд «Міцна держава».
Ковельська міська рада

Чернігів www.chernigiv.osp(ua.info
22022008 Центр євроатлантичної інтеграції у Чернігові
22 лютого 2008 року у Чернігові відбулася презентація ідеї створення Чернігівського Центру євроатлантичної
інтеграції. Захід організували Інститут трансформації суспільства (Київ) та Чернігівський центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій у співпраці з Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції
України та Громадською Лігою Україна – НАТО за сприяння Міністерства закордонних справ України.
Інститут трансформації суспільства

Прилуки www.pryluky.ospua.info
21022008 На прилуцькому Олімпі
У минулому, 2007, році міською радою започатковано конкурс «Прилуцький Олімп», що має за мету відзначення
людей, колективів, підприємств, які своєю щоденною працею і гідними вчинками славлять рідне місто. 16 лютого
у міському Будинку культури пройшла перша церемонія нагородження переможців конкурсу. Вітальним словом,
зверненим до лауреатів «Прилуцького Олімпу», її відкрив міський голова Прилук Юрій Беркут. Під звуки фанфар
піднімалися на сцену кращі з кращих представники різних галузей життєдіяльності Прилук, які були відзначені в
номінаціях «Соціально відповідальний бізнес», «Успішне промислове підприємство», «Заклад торгівлі року»,
«Заклад громадського харчування2007», „Волонтер року”, «Героїчний вчинок», «Берегиня роду», «Ті, хто на чатах
життя», «Спортивна гордість року», «Митець року». Видовищна церемонія нагородження довела: у місті живуть
яскраві й небайдужі люди, котрі своєю діяльністю запалюють вогонь добра, спонукаючи до нових творчих і
професійних звершень.
Газета „В двух словах” (Прилуки)

Васильків www.vasylkiv.ospua.info
19022008 «Васильків – південні ворота столиці»
18–19 лютого на базі Васильківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за
сприяння Міністерства освіти і науки України, Васильківської міської ради, Українського товариства охорони
природи, Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН» пройшла I Всеукраїнська науково
практична конференція «Васильків – південні ворота столиці». На конференції розглянуто питання щодо екології
навколишнього природного середовища, економічних механізмів регулювання відносин у сфері охорони
довкілля і раціонального використання природних ресурсів, взаємозв’язку екології, культури та політики в
регіонах України.
www.kyiv(obl.gov.ua

Куп’янськ www.kupyansk.ospua.info
12022008 Як побороти проблему наркоманії та ВІЛ/СНІДу?
Останнім часом дуже гострою є проблема наркоманії та ВІЛ/Сніду. 7 лютого в Куп’янську відбулось засідання
“круглого столу”, присвячене цій темі. Були запрошені головні лікарі Куп’янської центральної лікарні та міської
лікарні смт. Ківшарівка. У засіданні “круглого столу” взяли участь керівники міськради. Було обговорено ряд
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питань, які стосуються нашої молоді, її зайнятості. На виконання міської програми «Молодь Куп’янщини» на
2008–2010 роки» з метою забезпечення системної роботи з профорієнтації молоді проводяться «Дні
інформації», які сприяють пошуку роботи молодими людьми, читаються лекції в учбових закладах із залученням
спеціалістів міськрайонного центру зайнятості та відділу у справах сім’ї та молоді.
Куп’янська міська рада

Коростень www.korosten.ospua.info
11022008 Проблемі збільшення народжуваності – першочергову увагу!
Сьогодні в Україні проживає близько 6,8 млн. сімей з дітьми, 1/3 з яких мають 2х дітей. Чисельність багатодітних
сімей – 238377, з них 166283 мають трьох дітей, 44318 – чотирьох, 26544 – з 5ма і більше (1232 сімей – мають
10 і більше дітей). Близько 2/3 таких сімей проживає в сільській місцевості. У країні спостерігається тенденція до
зростання кількості неповних сімей, що негативно впливає на виховання та соціальне забезпечення дітей. Нині
налічується 2,3 млн. таких сімей, з них 650 тис. – у сільській місцевості.
У місті Коростені проживає 335 багатодітних сімей, з яких 28 мають п’ятеро і більше дітей (2 сім’ї мають 10 і
більше дітей). Неповних сімей у місті – 860, і щорічно їх кількість зростає на 40–50. З огляду на це в Коростені
проводяться заходи сімейної політики, спрямовані на підняття авторитету сім’ї, приділення уваги молодим
сім’ям. У травні в місті пройде фестиваль сімейної творчості, у якому візьмуть участь батьки різного віку – молоді
з дітьми та сімейні пари, які мають онуків.
Виконком Коростенської міської ради

Миргород www.mirgorod.ospua.info
28012008 За здоровий спосіб життя
Миргородська влада і громада докладають чимало зусиль для того, аби пропагувати здоровий спосіб життя
серед миргородців та гостей міста. І роблять це не на словах, а на ділі. Бо нашій державі потрібна здорова,
свідома нація. Протягом 2007 року в Миргороді на території гімназії ім. Т.Г.Шевченка за всіма сучасними
вимогами виріс чудовий спортивний комплекс для занять із футболу, волейболу, баскетболу та легкої атлетики. І
тепер тут займаються спортом не лише учні гімназії, а і жителі мікрорайону і навіть жителі з околиць міста. Восени
увійшла в дію відремонтована дитячоюнацька спортивна школа. Тут вже встигли прийняти гостей із Полтави,
Лубен, Світловодська, Кременчука та інших міст України. Третя спортивна споруда – льодовий комплекс – було
відкрито напередодні Нового року в парку «Дружба».
Газета “Миргород – наш дім”

Пирятин www.pyriatyn.ospua.info
25012008 Соборність України – основа державності
22 січня 2008 року відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України, які нагадали тривалу і непросту
історію українського державотворення. У проведенні святкових заходів взяли участь представники громадських
організацій міста, політичних партій, трудових колективів підприємств, установ, організацій міста, школярів,
студенти.
У Пирятинській філії Європейського університету цього ж дня відбулася конференція “Українське
державотворення та утвердження національної духовності”, у якій взяли участь представники політичних партій
та громадських організацій, студенти та викладачі Європейського університету. Великий інтерес викликала
виставка, присвячена Дню Соборності України. Окрасою свята стали виступи учасників художньої самодіяльності
районного Будинку культури.
Пирятинська районна рада

Дніпропетровськ www.cityukraine.ospua.info
23012008 Пам’ятні знаки на честь діячів української історії та культури
Прикрасити місто пам’ятними знаками на честь діячів української історії та культури вирішили у
Дніпропетровську. Проект – недержавний, його підтримують ентузіасти та доброчинці. Кошти на перші шість
меморіальних дощок уже зібрали. Зокрема, найближчим часом планують встановити таблички, присвячені
письменникові Валер’яну Підмогильному та історику Дмитрові Яворницькому на будівлі літературного музею та
Ґрандготелю, колишньому «Українському будинку».
Свої пропозиції щодо кандидатури для увічнення може запропонувати кожен мешканець: ініціативна група
розробила критерії відбору персоналій. Життя відомої людини має бути так чи інакше пов’язане з
Дніпропетровськом. Нині ж існуючі пам’ятні знаки у місті присвячені, переважно, діячам радянської доби, що не
мали відношення до міста, відтак ініціатори називають свій проект безпрецедентним. Крім того, краєзнавці
сподіваються, що меморіальні дошки стануть своєрідними охоронними грамотами для старих будівель і
допоможуть захистити їх від знищення.
Радіо Свобода

Всеукраїнська рада міських голів висловлює співчуття
12 лютого на 67 році життя помер Рівненський міський голова
Чайка Віктор Анатолійович.
Муніципальна громадськість втратила активного прихильника і професіонала місцевого самоврядування.
Майже двадцять років він очолював міську громаду: обирався головою міськвиконкому та міським головою
протягом трьох останніх скликань. Віктор Чайка користувався незаперечним авторитетом у керівників
держави, городян і колег. Всеукраїнська рада міських голів глибоко сумує з приводу важкої втрати і
висловлює щире співчуття родині покійного та рівненській громаді. Пам’ять про талановитого керівника,
порядну людину, доброго товариша назавжди залишиться в наших серцях.

8 березня на 52 році життя помер Феодосійський міський голова
Шайдеров Володимир Олександрович.
Обіймаючи посаду Феодосійського міського голови майже десять років, Володимир Шайдеров
зарекомендував себе вмілим, енергійним, вимогливим, здатним бачити перспективу організатором. Він
зробив вагомий внесок в економічний і соціальний розвиток міста. Під його керівництвом Феодосія гідно
переборола кризові явища, у яких виявилася країна, зайняла провідне місце за багатьма показниками
серед міст Криму й України. У 2001 році в загальноукраїнському конкурсі «Місто найкращого благоустрою»
Феодосія посіла друге місце в Україні й перше в Автономії. За підсумками 2007 року в
загальнонаціональному конкурсі «Людина року» Володимир Олександрович визнаний «Кращим міським
головою», але одержати цю нагороду він не встиг. Пам’ять про талановитого керівника, турботливу й
уважну людину назавжди залишиться в наших серцях.
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