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Інформаційний бюлетень
українських міст
№ 3(7)’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 39 українських міст
(Алчевськ, Алушта, Бердичів, Біла Церква,
Бориспіль, Бровари, Васильків, Вінниця, Вишгород,
Вознесенськ, Волочиськ, Гадяч, Городня, Житомир,
Золотоноша, Калуш, Київ, Ковель, Коростень,
Куп’янськ, Миколаїв, Миргород, Нетішин, Ніжин,
Нікополь, Пирятин, Прилуки, Сарни, Свалява,
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
www.cityukraine.osp%ua.info
www.ist.osp%ua.info
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Реформа місцевого
самоврядування в Україні

www.cityukraine.osp-ua.info
02062008 Куйбіда хоче передати регіонам реальні
механізми влади
Концепція регіональної політики в Україні передбачає
децентралізацію владних повноважень і систематичні реформи місцевого самоврядування. Про це заявив
міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда, виступаючи на 15-й сесії Конгресу
регіональних і місцевих влад Ради Європи у Страсбурзі. Український міністр зазначив, що до останнього часу
регіональна політика в Україні розглядалася виключно як економічний розвиток регіонів і підтримка депресивних
регіонів. «Але практика показала, що це – неправильний підхід», – сказав В. Куйбіда.
За його словами, Концепція регіональної політики в Україні визначає своїми цілями цілісний і збалансований
територіальний розвиток в Україні, інтеграцію регіонів на основі єдиних політичних, законодавчих, економічних,
інформаційних і культурних умов, раціональне й ефективне використання ресурсів регіонів, а також посилення їх
конкурентоспроможності. Для реалізації Концепції необхідно буде прийняти низку законів. При цьому, повідомив
В. Куйбіда, Міністерство вже розробляє проекти законів про місцеве самоврядування, про місцеві державні
адміністрації, про службу в органах місцевого самоврядування.
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
www.cityukraine.osp-ua.info
02062008 В ООН турбуються за долю українських сіл
ООН вважає, що центр економічного зростання в Україні необхідно перенести у село. Про це, відкриваючи
конференцію «Інвестиційні угоди і альтернативні методи вирішення суперечок за участю інвестора і держави»,
заявив постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй Френсіс О’донелл. Він відзначив,
що економічне зростання в Україні зосереджене тільки в містах, а українські села поступово вимирають, що
зумовлено передусім мораторієм на продаж землі. Представник ООН сподівається на те, що найближчим часом
цей мораторій буде знято. «Для того щоб збільшити обсяг інвестицій, необхідно розширити економічне
зростання у селі. Як тільки з'явиться ринок землі, село отримає інвестиції», – відзначив О’донелл.
ForUm

Яремча www.cityukraine.osp-ua.info
02062008 У Яремчі новий міський голова
1 червня в місті Яремча (Івано-Франківська область) відбулися позачергові вибори міського голови. У
голосуванні взяли участь 7 070 яремчанців, або 43%. За даними міської ТВК, 86,16% голосів набрав секретар
міської ради (в. о. міського голови) Василь Онутчак. Нагадаємо, що позачергові вибори Яремчанського міського
голови відбулися відповідно до постанови Верховної Ради України у зв'язку з призначенням восени минулого
року міського голови Миколи Палійчука головою Івано-Франківської облдержадміністрації.
ЗІК-Західна інформаційна корпорація
www.cityukraine.osp-ua.info
30052008 Конституційний Суд визнав конституційним закон про імперативний мандат
Конституційний Суд України визнав конституційними положення законів щодо дострокового позбавлення
повноважень депутатів місцевих рад вищими органами партії (блоку) за винятком норми «з інших підстав,
встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку)». У рішенні КС, зокрема, йдеться, що
неконституційними є положення про надання права вищому керівному органу політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) приймати рішення стосовно відкликання депутата Верховної Ради АРК, місцевої ради за
виборчим списком відповідної організації, за яким він був обраний депутатом ради, з «інших підстав,
встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій)».
У той же час Конституційний Суд відмовив у розгляді конституційного подання 48 народних депутатів щодо
припинення повноважень депутатами місцевих рад у випадку, коли вони не подали відповідної заяви до фракції,
за списком політичної сили якої вони були обрані до ради, або якщо вони вийшли з фракції чи перейшли в іншу
депутатську фракцію.
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Нагадаємо, що 12 січня 2007 р. Верховна Рада України ухвалила закон про імперативний мандат для депутатів
Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, яка передбачає заборону
переходу між фракціями депутатів місцевих рад. 16 січня 2008 р. КС почав розглядати справу щодо
впровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад і парламенту Криму. У КС надійшли подання від
48 і 56 народних депутатів. Обидві групи просять визнати неконституційним дострокове припинення
повноважень депутатів місцевих рад за рішенням керівництва політичної партії або виборчого блоку.
УНІАН

Хмельницький www.cityukraine.osp-ua.info
30052008 Розвиток міст шляхом євроінтеграції
30 травня 2008 року у Хмельницькому відбувся семінар-тренінг «Практичні аспекти євроінтеграції: досвід країн
Вишеградської групи для українських міст». Його організував Інститут трансформації суспільства спільно з
Хмельницьким національним університетом в рамках міжнародного проекту «Розвиток міст шляхом
євроінтеграції: досвід країн Вишеградської групи для України», що підтримується Міжнародним Вишеградським
Фондом.
Учасниками семінару-тренінгу були: керівники Хмельницької обласної та міської влади; міські голови та
представники міських рад із Хмельницької, Вінницької, Чернівецької та Тернопільської областей.
Під час семінару-тренінгу провідні українські експерти розповіли учасникам заходу про головні аспекти
співробітництва між Україною та ЄС на національному і локальному рівнях, діяльність єврорегіонів, роботу країн
Вишеградської групи та їх сприяння розвитку України, методи створення ефективних міжнародних проектів та їх
реалізацію, заснування відділів євроінтеграції на рівні міст і конкретні заходи, які вони мають здійснювати, –
інформування населення, міжнародне співробітництво, пошук фінансування. Семінар-тренінг складався з
теоретичної та практичної частин, передбачав активні форми спілкування, обмін думками, дискусію.
Інститут трансформації суспільства

Черкаси www.cherkasy.osp-ua.info
30052008 «Корупції – стоп!»
Таблички та інша інформаційна «антикорупційна» продукція (плакати, наліпки «Здаю сесію, а не на сесію»,
«Корупції – стоп!») поширювалася Черкащиною в рамках проекту «КОРУПЦІЇ – СТОП!». Її розміщення – на
фасадах та у приміщеннях – пропонувалося органам влади та місцевого самоврядування, правоохоронним
органам, закладам дозвільної системи, освіти й медицини області для засвідчення антикорупційного статусу цих
установ і закладів. Безпрецедентна для області акція «КОРУПЦІЇ – СТОП!» тривала із грудня 2007 року по травень
2008 року в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна».
Лише 8 із 20 райдержадміністрацій Черкащини погодилися розмістити у своїх установах таблички «Територія,
вільна від корупції. Тут хабарів не беруть». Першими – і надзвичайно активно – проект підтримали система
охорони здоров’я, правоохоронні органи та органи прокуратури Черкащини. Черкаський міськвиконком очолив
список органів місцевого самоврядування, що задекларували себе як «Територію, вільну від корупції».
Черкаський прес-клуб
www.cityukraine.osp-ua.info
28052008 Ще одна загроза територіальній цілісності України
Подальше поглиблення економічних диспропорцій у розвитку областей України може створювати не лише високі
соціально-економічні ризики, а й становити загрозу територіальній цілісності держави. Такий висновок дослідження
оприлюднив Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова під час круглого столу
«Конкурентоспроможність регіонів України в умовах прискорення інтеграційних процесів», що проходив у Києві.
Результати проведеного дослідження показали, що регіони (області) України не спроможні приймати самостійні
рішення, не мають достатніх ресурсів, а тому фактично відсторонені від участі у формуванні
конкурентоспроможності територій, продуктивного використання свого потенціалу. Досі залишаються
невизначеними перспективи українських регіонів у контексті вступу України до Світової організації торгівлі або
посилення європейської інтеграції, їх вигоди чи втрати від участі країни в регіональних торговельних союзах.
ІА «Укрінформ»
www.cityukraine.osp-ua.info
27052008 Мерам хочуть заборонити третій термін
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який у випадку його прийняття значно пожвавить
регіональне політичне життя. І, одночасно, ускладнить її діючим мерам. Законопроект, що у парламент подав
Владислав Каськів (НУ-НС), пропонує встановити обмеження строків перебування на посаді міських голів.
Відповідно до документа, одна особа не зможе обиратися на цей пост більш ніж два терміни поспіль.
Реформа місцевого самоврядування в Україні
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Пропонується також увести норму, відповідно до якої особу, повноваження якої на посту міського голови були
припинені достроково, не може бути висунуто кандидатом на позачергових виборах.
Логіка Каськіва: відсутність норми про обмеження перебування на посту міського голови породжує корупцію та
клановість. Досить часто мер перетворюється в такого собі місцевого царька. Усунути такого міського голову не
може практично ніхто. Як наслідок, порушується принцип циркуляції еліт, створюються всі умови для появи
потужного регіонального клану з «Батькой» на чолі.
Якщо законопроекту Владислава Каськіва дадуть «зелену вулицю», то на наступних виборах буде закритий
доступ у крісло нинішнім мерам Донецька, Дніпропетровська, Запоріжжя, Миколаєва та Чернівців. Не говорячи
вже про міста поменше.
ProUа
www.ist.osp-ua.info
25052008 Сумська область (Україна) співпрацюватиме з Любуським воєводством (Польща) на рівні
міст та районів
У рамках проекту «Формування співпраці між українськими та польськими регіонами на прикладі Сумської
області (Україна) і Любуського воєводства (Польща)», що здійснювався Інститутом трансформації суспільства
(ІТС) за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні, ІТС організував та провів два офіційні візити
українських делегацій до Любуського воєводства. До складу делегацій, які очолював Олег Соскін, директор
Інституту трансформації суспільства, входили керівники міст та районів Сумської області. Мета візитів –
установлення партнерських відносин між містами і районами Сумщини та їх польськими партнерами – містами і
повятами Любуського воєводства.
Члени української делегації зустрілися з керівниками Любуського воєводства, польських міст та Жарського
повяту; ознайомилися з роботою громадського транспорту, підприємств з утилізації відходів, системи водогонів
та очистки води; відвідали вільну економічну зону (Нова Суль), технопарки, інноваційні центри, місцеві
підприємства, бізнес-інкубатори, будинки культури, спортивні комплекси, гімназії, школи.
Під час візиту української делегації до Любуського воєводства Листи про наміри щодо співпраці підписали: Місто
Конотоп – місто Нова Суль, місто Шостка – місто Слубіце, місто Ромни – місто Жари, Роменський район –
Жарський повят. Домовились про співпрацю місто Ворожба – місто Жагань. Досягнуто домовленості про пошук
українських міст-партнерів для польських міст Сулехув та Мендзежич.
За результатами візиту делегації Сумської області до Любуського воєводства було досягнуто домовленості про:
проведення Економічного Форуму міст Сумської області та Любуського воєводства за участю українських і
польських підприємців; стажування представників міськвиконкомів Сумської області в містах Любуського
воєводства; обмін студентами вищих навчальних закладів та робітничою молоддю; проведення літньої школи
тощо.
Інститут трансформації суспільства

Київ

www.kyiv.osp-ua.info

21052008 Ющенко просить Сейм Польщі надати Україні технічну допомогу для проведення реформи
місцевого самоврядування
Президент України Віктор Ющенко офіційно звернувся до Сейму Польщі щодо надання Україні технічної
допомоги у реформуванні місцевого самоврядування. Як повідомляє прес-служба Глави держави, про це він
заявив на зустрічі з членами делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. У своєму
виступі перед членами делегації глава держави наголосив, що реформування органів місцевої влади та
місцевого самоврядування й досягнення ними відповідності європейським стандартам є одним із ключових
напрямів європейського курсу України.
Серед нагальних питань, що потребують вирішення у площині реалізації реформи місцевої влади, В. Ющенко
назвав необхідність удосконалення чинних законів про органи місцевого самоврядування та місцеву виконавчу
владу. Ще одним важливим завданням у контексті реформування органів місцевого самоврядування Президент
назвав ухвалення таких статутів територіальних громад, які повністю відповідатимуть Основному Закону держави
і нормам європейського законодавства. В Україні має бути створена робоча інституція, яка б постійно
опікувалася реформою місцевої влади, переконаний глава держави. «Без цього ми будемо в тупику. Без цього ми
будемо жити в перманентних кризах центру», – додав він.
Довідково: В Україні нараховується 10 тис. 278 сільських рад, 784 селищні ради, 458 міських та 490 сільських
районних рад.
Прес-служба Президента України
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Гадяч www.gadiach.osp-ua.info
19052008 Партнерство міст Гадяч (Україна) та Кійов (Чехія)
У період з 14 по 17 травня 2008 року тривав робочий візит делегації міста Гадяч (Україна, Полтавська обл.) до
міста Кійов (Чехія) з метою поглиблення співпраці між містами та ознайомлення з досвідом чеської системи
місцевого самоврядування. Візит є частиною міжнародного проекту «Партнерство малих міст України та малих
міст країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина)», який розробив і здійснює Інститут
трансформації суспільства за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. До складу української делегації
входили: Гадяцький міський голова Тетяна Савченко, секретар Гадяцької міської ради Ольга Безух, депутат
Гадяцької міської ради Петро Гребінник та директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін – керівник
проекту, який очолював делегацію.
Були проведені переговори керівників гадяцької міської влади зі старостою міста Кійов Франтішеком Лукулом,
віце-старостою Антоніном Кухаржем та керівниками департаментів Ради міста Кійов. У результаті інтенсивної
роботи українській та чеській сторонам вдалося досягти поставленої мети – віце-староста міста Кійов Антонін
Кухарж та Гадяцький міський голова Тетяна Савченко підписали Декларацію про наміри налагодити партнерство
міст, визначили основні напрями співробітництва, спільні заходи в економічній та гуманітарній сферах, окреслили
можливості обміну фахівцями для ознайомлення з досвідом місцевого самоврядування
Інститут трансформації суспільства
www.ist.osp-ua.info
16052008 ЄС та місцеве самоврядування
Вийшов у світ науково-методичний посібник «ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та
українська перспектива», підготовлений Інститутом трансформації суспільства (ІТС) у рамках міжнародного
проекту «Розвиток міст шляхом євроінтеграції: досвід країн Вишеградської групи для України», що підтримується
Міжнародним Вишеградським Фондом. Посібник виданий за загальною ред. професора О.І. Соскіна, директора
ІТС, керівника проекту.
Україна обрала курс на європейську інтеграцію, ключовою складовою якої є місцеве самоврядування,
сформоване за європейськими принципами. Відтак дедалі актуальнішою стає необхідність включення
українських міст у систему євроінтеграційних відносин. Це дасть можливість територіальним громадам
долучитися до переваг європейської інтеграції. У цьому зв'язку особливого значення набуває вивчення досвіду
реформ і євроінтеграції країн Вишеградської групи, які здійснили ефективні економічні та адміністративнотериторіальні реформи, набули членства в ЄС і НАТО. Упровадження цього досвіду в практику міст України
дозволить їм розвиватися в рамках євроінтеграційної моделі.
З огляду на цю ключову ідею сформовано структуру науково-методичного посібника, що містить вісім розділів: І.
Про Європейський Союз; ІІ. Україна – Європейський Союз; ІІІ. Вишеградська група – «підготовчий клас» для
вступу в ЄС; ІV. Європейська політика сусідства; V. Програми Європейського Союзу; VІ. Можливості фінансування
місцевої влади з фондів ЄС: досвід країн V4; VІІ. Бюро європейської інтеграції у вишеградських містах; VІІІ. Факти
та статистика. Посібник розміщено в Інтернеті за лінком: http://ist.osp-ua.info/doc/IST_IVF_manual.pdf
Інститут трансформації суспільства

Київ www.kyiv.osp-ua.info
15042008 Організаційно-правові основи місцевого самоврядування
14 квітня 2008 року в Києві було проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми
вдосконалення організаційно-правових основ місцевого самоврядування в контексті конституційної реформи в
Україні». На Конференції були обговорені нагальні питання вдосконалення організаційно-правових основ
місцевого самоврядування, пріоритети розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні.
Учасники конференції дійшли таких висновків: 1. Стан місцевого самоврядування в Україні не відповідає повною
мірою потребам сьогодення, що суттєво стримує процес проведення системних реформ в Україні, спрямованих
на приведення його до стандартів та принципів європейської спільноти. 2. Суттєвими проблемами, що гальмують
розвиток місцевого самоврядування та потребують нагального розв’язання, є: невирішеність питання щодо
територіальної основи місцевого самоврядування; незавершеність розмежування повноважень місцевого
самоврядування та виконавчої влади; лише часткове врахування принципів та стандартів Європейської хартії
місцевого самоврядування в чинному законодавстві України; відсутність дієздатного суб’єкта місцевого
самоврядування. 3. Затягування із реформуванням системи адміністративно-територіального устрою України
матиме негативні суспільно-політичні та економічні наслідки, оскільки існуюча модель є архаїчною і не відповідає
потребам жителів територіальних громад.
Асоціація міст України та громад
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Миргород www.mirgorod.osp-ua.info
03062008 Чистота твого міста – чистота твоєї душі
Наприкінці травня в Миргороді стартувала акція «Чистота твого міста – чистота твоєї душі». Її мета – виховання
любові до рідного міста, поваги до праці його жителів. У всіх навчальних закладах Миргорода під таким девізом
розпочалися години спілкування. Відділ у справах спорту, сім’ї та молоді, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, Служба у справах дітей підготували і вже проводять заходи серед молоді міста, зокрема в ПТУ-44 та
Миргородському державному керамічному технікумі ім. М.В.Гоголя. ЗМІ відстежуватимуть хід проведення акції та
висвітлюватимуть її результати в місцевій пресі, по радіо та у телевізійних передачах. Міська влада прагне до
того, щоб турбота про чистоту і порядок у місті стала внутрішньою потребою і переконанням кожного
миргородця, якщо він вважає себе гідним громадянином рідного краю, який є унікальним природним скарбом.
Миргородська міська рада

Київ www.kyiv.osp-ua.info
02062008 КМДА звернулася до мерів 20 європейських міст
Київський міський голова Леонід Черновецький звернувся до мерів 20 європейських міст із пропозицією
залучити архітекторів до розробки Генерального плану Києва. «За період роботи нашої команди, з огляду на
світовий досвід у галузі міського планування, ми спробуємо розробити й затвердити Генеральний план міста, що
буде визнаний у всіх європейських країнах. Тому ми запрошуємо архітекторів і фахівців у галузі містобудування
взяти участь у розробці Генерального плану української столиці. У нас є потреба одержання кваліфікованих
рекомендацій та практичних порад провідних містобудівників європейських країн», – повідомив мер столиці. Він
додав, що восени в Києві відбудеться конференція з питань формування Генплану міста й розробки стратегії його
реалізації. До участі в конференції запрошено, зокрема, представників таких успішних міст, як Берлін, Варшава,
Дрезден, Лондон, Москва, Мюнхен, Париж, Прага, Санкт-Петербург, Дубаї, Астана та ін.
Прес-служба КМДА

Запоріжжя www.cityukraine.osp-ua.info
02062008 У Запоріжжі побудують багаторівневі парковки
У місті буде активізована робота з будівництва багаторівневих паркувань. Як повідомляє прес-служба
Запорізького міського голови, на першому етапі міська влада планує розрахувати місця під спеціально обладнані
стоянки для автомобілів. Наразі 43,5% усіх звернень запорожців до міської влади становлять питання відведення
ділянок під індивідуальне будівництво і будівництво гаражів.
Нагадаємо, що нестача паркувальних місць – проблема більшості міст-мільйонників України. У Києві вже погоджена
схема розміщення багатоповерхових підземних, наземних паркингів і гаражів у місті на період до 2020 р.
ЛIГА БiзнесIнформ

Севастополь www.sevastopol.osp-ua.info
02062008 Севастопольська влада закликає до діалогу з Росією
Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій Куніцин закликає створити міжнародну експертну
комісію з питань перебування Чорноморського флоту Росії у Криму. На думку Куніцина, до цієї комісії, крім
України та Росії, повинні входити й інші країни, які мають досвід перепрофілювання військової інфраструктури
для цивільних потреб, зокрема країни Балтії. «Україна повинна вибрати мову діалогу, а не ультиматумів, –
підкреслив він. – Ми повинні не ставити Росію перед фактом, а спільно розробляти реальний план виведення
флоту. Звільнені території будуть перепрофільовані, а отже, вже зараз слід починати шукати інвесторів».
ForUm
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Одеса www.cityukraine.osp-ua.info
02062008 Одеський морпорт увійшов до Асоціації середземноморських круїзних портів
Одеський морський порт 30 травня став членом Асоціації середземноморських круїзних портів. «Таке рішення
прийняте в ході засідання 32-ї Генеральної асамблеї Асоціації середземноморських круїзних портів (Association
Mediterranean Cruise Ports, MedCruise), що проходила в італійському місті Трієст. У ній взяли участь понад 100
представників морських круїзних портів і компаній, які входять до складу MedCruise», – сказав представник
Одеського порту. На Асамблеї обговорювалися пропозиції розвитку відносин між портами і круїзними лініями
Середземноморського й Чорноморського регіонів. Учасники Асамблеї з інтересом поставилися до презентації
Одеського порту і виявили бажання брати участь у конференції BlackSeaCruise-2008, що проходитиме 24-25
вересня в Одесі.
UGMK.INFO

Ужгород www.cityukraine.osp-ua.info
30052008 Ужгородська міська рада заборонила гральний бізнес
28 травня Ужгородська міська рада прийняла рішення про заборону грального бізнесу на території міста. «Нехай
ідуть з Ужгорода куди хочуть і грабують інших людей», – заявив перший заступник міського голови Ужгорода В.
Бобков. За його словами, в Ужгороді вже траплялися смертельні випадки, пов’язані з ігровими розвагами.
Чиновник також повідомив, що гральні заклади систематично порушують встановлені правила їх функціонування:
не дотримуються графіку роботи та вимог щодо облаштування приміщень, дозволяють грати неповнолітнім і
сприяють грі в борг, що суворо заборонено. На думку В. Бобкова, ситуацію можна було б вирішити шляхом
відведення спеціальної території, де розташувалися б усі подібні заклади.
ЗІК-Західна інформаційна корпорація

Нетішин www.netishyn.ospua.info
30052008 Громадські слухання
29 травня в місті пройшли громадські слухання з питання підвищення тарифу на послуги з утримання будинків та
прибудинкової території. Громадські слухання відкрив міський голова Олександр Смишляєв та інші керівники
міської влади, які надали законодавче підґрунтя цього заходу, зробили аналіз та економічне обґрунтування
майбутнього подорожчання тарифів, яке викликане, насамперед, підвищенням мінімальної заробітної платні,
вартості енергоносіїв, пасивно-мастильних та будівельних матеріалів. У новому запропонованому тарифі ЖКО
збільшує надання послуг – замість 15, які були раніше, до 19, серед яких ремонт сходових маршів, покрівель та
гермошвів. А ще важливим є те, що витрати на утримання диспетчерської аварійної служби та прибирання
прибудинкової території будуть здійснюватись за рахунок бюджету міста.
Громадські слухання проходили досить жваво і динамічно, адже кожний з присутніх міг висловити свою думку та
внести конкретну пропозицію. Виступали мешканці міста, представники різних організацій і сфер зайнятості.
Звичайно, підняття тарифів нікого не радує й викликає зрозуміле обурення, але в умовах, які склалися у державі,
є потреба йти на такі кроки та приймати правильні й виважені рішення на благо міста.
Нетішинський міськвиконком

Житомир www.zhytomyr.osp-ua.info
30052008 На Житомирщині почала працювати віртуальна міліція
Житомирський обласний відділ державної автомобільної інспекції вирішив знизити аварійність на автошляхах
оригінальним методом. На узбіччі ділянок доріг, де трапляється найбільше дорожньо-транспортних пригод,
встановили макети патрульних авто. Відтепер віртуальні ДАІшники лякатимуть любителів швидкої їзди і
заздалегідь попереджатимуть інших учасників руху про присутність міліцейських контролерів. На відрізку дороги
Житомир – Київ, у селі Глибочиця вперше в області заступив на чергування віртуальний екіпаж ДАІ. Рухаючись, з
обох боків макет авто практично неможливо відрізнити від справжньої машини. Керівники обласного відділу
автоінспекції доводять, що результат від такого нововведення вже відчувається.
www.zhitomir.net

Бердичів www.berdychiv.osp-ua.info
29052008 Делегації посольств Франції і Туреччини перебували в Бердичеві
27 травня у Бердичеві перебували делегації посольств Франції і Туреччини з метою обговорення питання щодо
будівництва торгово-офісного житлового комплексу «Галерея ім. Оноре де Бальзака». Разом із представниками
міської влади вони відвідали об’єкт будівництва, де був закладений перший камінь. Комплекс будується на честь
французького письменника Оноре де Бальзака. Це буде прекрасна багатоповерхова будівля з підземним
паркінгом для автомобілів. На першому поверсі розташується музей Оноре де Бальзака. Планується завершити
будівництво через рік.
Бердичівський міськвиконком
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Луцьк www.cityukraine.osp-ua.info
29052008 У Луцьку будуватимуть велосипедні доріжки
Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради і Асоціація
велосипедистів Луцька наголошують на необхідності створення в місті спеціальних велосипедних доріжок, які
існують у більшості європейських міст. Окрім зручності й безпеки руху, серед головних завдань прокладення
велосипедних доріжок – збільшення туристичної та інвестиційної привабливості міста. Найближчим часом
будуть подані відповідні пропозиції для внесення їх у Генеральний план міста, який зараз перебуває на стадії
завершення.
Ініціатива створення в місті велодоріжок виникла в процесі реалізації проекту «Розвиток мережі велосипедних
доріжок в Любліні для сполучення транскордонних велосипедних маршрутів». Проект здійснюється містами
Луцьк та Люблін (Республіка Польща) за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми
сусідства Польща – Білорусь – Україна INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006. Раніше у рамках вищезгаданого
проекту лучани відвідали Люблін, де ознайомилися з досвідом польських колег щодо будівництва доріжок. У
цьому напрямі наші сусіди мають уже чималий досвід – понад 30 км добре обладнаних велосипедних доріжок
на 350-тисячне місто.
Офіційний сайт Луцької міської ради

Маріуполь

www.cityukraine.osp-ua.info

29052008 Маріуполь очолив список екологічно неблагополучних міст миру
Маріуполь і Кривій Ріг очолюють список найбільш екологічно забруднених міст планети. Про це повідомив
Володимир Бевза, заступник міністра охорони навколишнього природного середовища на міжнародній
конференції «Екологічна безпека металургійних підприємств України», що проводилася на узбережжі Азовського
моря в селищі Юрьївка.
Експерти ООН зробили однозначний висновок, що сьогодні найбільш екологічно неблагополучними містами у
світі вважаються металургійні центри країн СНД. Маріуполь і Кривій Ріг – перші в цьому списку. Коментуючи цю
інформацію, В. Бевза підкреслив, що «буде проводитися тверда політика, подеколи невигідна стосовно
металургійних підприємств, для поліпшення екології в місті». До речі, за величиною сумарного навантаження на
навколишнє середовище металургійна промисловість посідає друге місце після енергетики.
Сайт Маріуполя (0629.com.ua)

Пирятин www.pyriatyn.osp-ua.info
22052008 Японська експертна група відвідала Пирятинщину
Пирятинщину відвідала японська делегація, яка вивчала можливості впровадження в Україні, зокрема в місті
Пирятині, новітніх японських технологій у рамках Кіотського протоколу. Відповідно до цього протоколу країна має
певну квоту на емісію СО2. Японський уряд планує купити частину цієї квоти, реалізуючи проекти, пов’язані з
охороною навколишнього природного середовища. До складу делегації входили спеціалісти японських фірм, які
розробили новітні технології очистки стічних вод. Їх застосування значно підвищує ефективність роботи діючих
очисних споруд.
На пропозицію Міністерства охорони навколишнього природного середовища японські спеціалісти відвідали
пирятинські очисні споруди, які приймають стоки одного з найбільших в Україні підприємств харчової
промисловості ЗАТ «Пирятинський сирзавод». Гості ознайомилися з об’єктом, застарілими технологіями, які не
забезпечують якісної очистки води, і зрозуміли, чому місцева влада б’є на сполох, піднімаючи проблему
діяльності очисних споруд на обласному та загальнодержавному рівні.
Пирятинська районна рада

Коростень www.korosten.osp-ua.info
22052008 Запроваджено нову систему збору сміття
19 травня відбулося підписання угоди про співпрацю між Коростенською міською радою і фірмою «SCHAFER»
щодо впровадження роздільного збору сміття твердих побутових відходів. Відповідний проект Коростень
розпочав реалізовувати у 2008 році. З фірмою «SCHAFER» досягнута домовленість про поставку
євроконтейнерів для збору як змішаного сміття, так і вторинної сировини (папір, скло, пластик). Контейнери
розміщуватимуться на облаштованих майданчиках міста. Для цього з міського бюджету виділено 400 тис. грн.
Співпраця з фірмою «SCHAFER», згідно з підписаною Угодою, триватиме три роки. Реалізація проекту дозволить
покращити екологічну ситуацію міста Коростеня, значно зменшити навантаження на міське сміттєзвалище, а
також підвищити рівень екологічної культури.
Коростенський міськвиконком
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Куп’янськ www.kupyansk.ospua.info
21052008 Нововведення щодо естетики та архітектури фасадів будівель
Нині в місті формується база даних підприємців м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка.
Зокрема створюється фотобаза фасадів приміщень, у яких здійснюється підприємницька діяльність. За
допомогою бази даних буде проаналізовано естетичний вид фасадів приміщень, а тим підприємцям, приміщення
яких не відповідають естетичним або архітектурним нормам, запропонують виправити цю ситуацію. Крім того,
фотобаза стане частиною повної бази даних, яка міститиме докладну інформацію про кожне підприємство міста.
Куп’янський міськвиконком

Бориспіль www.boryspil.osp-ua.info
20052008 Бориспіль – місто якості
У м. Борисполі в рамках проекту «Бориспіль – місто якості» за участю міського голови А. Федорчука,
представників депутатського корпусу, начальника управління житлово-комунального господарства В.Аврамчука
та ЗМІ відбулося урочисте відкриття інформаційно-довідкового центру в КП ЖЕК-1, завданням якого є
інформування мешканців про роботу комунального підприємства та місцевих органів виконавчої влади.
Офіційний сайт Київської облдержадміністрації

Чернігів www.chernigiv.ospua.info
20052008 Пити чи не пити воду в Чернігові?
Гарні новини – фахівці відібрали для перевірки 11 видів питних бутильованих та столових мінеральних вод різних
виробників. І всі вони отримали оцінки «добре» та «відміно»! Про хід і результати досліджень повідомив головний
редактор журналу «Справочник потребителя» Валентин Безрукий під час семінару в рамках Спільного проекту
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання». На жаль,
столичні дослідники не перевіряли найпопулярніші в Чернігівській області місцеві води «Остреч» та
«Остреченька». Але результати обнадійливі. Вони показали, що вітчизняна бутильована вода цілком якісна та не
зашкодить здоров’ю.
Прес-служба ДП «Чернігівстандартметрологія»

Вінниця www.vinnytsya.osp-ua.info
08052008 «Євромістечко. Вінницька область – 2008»
До Дня Європи у Вінниці був проведений інформаційно-просвітницький захід «Євромістечко. Вінницька область2008». Його мета – інформування молоді про суть і роль Європейського Союзу в світі та в Україні. «Євромістечко»
– виставка, де були представлені ключові аспекти історії та культури ЄС і його держав-членів. Окремо
презентовано міжнародні організації, що сприяють інформаційно-культурному обміну молоді Європи та України,
вводять програми навчання, стажування і відпочинку молодих українців. Представник Єврокомісії відзначив
активність Вінницької області в її європейських спрямуваннях та пообіцяв підтримку в реалізації проектів у сфері
енергетики, транспорту і освіти.
Довідка: Зовнішньоторговельний оборот Вінницької області з країнами – членами ЄС у 2007 році склав майже
792 млн. дол. Найбільшими торговими партнерами Вінничини є Німеччина, Польща, Італія, Нідерланди, Бельгія.
Вінницька торговельно-промислова палата

Луцьк

www.cityukraine.osp-ua.info

07052008 У Луцьку відкрили Центр євроатлантичної інтеграції
7 травня в Луцьку відбулося урочисте відкриття Волинського Центру євроатлантичної інтеграції та семінартренінг для його активістів. Центр утворено Інститутом трансформації суспільства на базі Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні та Центру інформації і
документації НАТО в Україні у співпраці з Міністерством закордонних справ України, Національним центром з
питань євроатлантичної інтеграції України, Асоціацією керівників шкіл України та Громадською Лігою Україна –
НАТО.
«Я думаю, що відкриття Волинського Центру євроатлантичної інтеграції дасть можливість освітянській спільноті
Волині отримати максимум вичерпної, правдивої інформації про вигоди та переваги, які матиме Україна від
інтеграції до Північноатлантичного альянсу», – сказав керівник проекту, професор О.Соскін.
Інститут трансформації суспільства
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Економіка міст

Житомир www.zhytomyr.osp-ua.info
10062008 Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку в українських містах
10 червня у Житомирі зібралися на інтерактивний семінар керівники
місцевої влади та підприємці Житомирської, Рівненської, Київської,
Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької, Чернігівської областей
України, щоб обговорити питання: як впровадити інноваційноінвестиційну модель розвитку в українських містах та досягти на цій
основі їх самодостатності. Учасники заходу наголошували, що
більшість українських міст, особливо середніх і малих, сьогодні
зіштовхуються з проблемою відсутності інвестицій та сучасних
інноваційних підходів для ефективного й самодостатнього розвитку
територіальних громад. Для вирішення цієї проблеми місцева влада
шукає можливості налагодження плідного взаємовигідного співробітництва з підприємницькими структурами,
але це питання вирішується непросто. У результаті європейська перспектива українських міст на сучасному етапі
виявляється практично недосяжною. Ця проблема існує через відсутність розробленої на інтелектуальноекспертному та практичному рівнях інноваційно-інвестиційної моделі розвитку міста, яка б враховувала інтереси
місцевої влади, підприємницьких кіл і членів територіальної громади, була важливою складовою стратегічного
плану розвитку міста. Високопрофесійні експерти розповіли, як саме потрібно впроваджувати цю модель,
спираючись на досвід європейських країн. Інтерактивний семінар був проведений Інститутом трансформації
суспільства та Посольством Латвії в Україні.
Інститут трансформації суспільства

Южноукраїнськ www.yuzhnoukrainsk.osp-ua.info
04062008 На Південно-Українській АЕС обговорюють питання безпеки АЕС України
Підписаний між Україною і ЄС у 2005 р. меморандум про співробітництво в енергетичній сфері передбачає
інтеграцію вітчизняної енергосистеми в європейську. Один із напрямів спільної роботи в рамках реалізації цього
завдання – оцінка стану ядерної безпеки українських АЕС. Її відповідність стандартам європейської системи буде
визначено за допомогою спільного проекту Єврокомісії, Міжнародного агентства з атомної енергії та України.
Спочатку українські фахівці повинні виконати самооцінку безпеки своїх атомних станцій. Цей процес розділений
на 2 етапи. У ході першого буде виконана самооцінка пілотних енергоблоків: на Ровенській АЕС (блок ВВЕР-440),
Південно-Українській АЕС (ВВЕР-1000 малої серії), на Хмельницькій АЕС (ВВЕР-1000 серійного). Другим етапом
стане повний цикл самооцінки вітчизняних атомних станцій та її експертиза фахівцями Міжнародного агентства
з атомної енергії. Для пілотного блоку ВВЕР-1000 малої серії (Південно-Українська АЕС) процес самооцінки
фахівцями станції починається 9 червня 2008 р. Повна оцінка безпеки українських атомних станцій і визначення
її відповідності вимогам МАГАТЕ повинна бути готова до лютого 2010 р.
Інформаційний вісник ОП ЮУ АЕС

Львів www.cityukraine.osp-ua.info
02062008 Польських інвесторів стримують хабарі й податки в Україні
Українці й поляки обговорили проблеми підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012. Серед іншого, мова
йшла про інвестування в економіку обох країн. Дискусії відбулися в рамках другого українсько-польського бізнесфоруму, що проходив у Львові. Форум зібрав понад 100 бізнесменів, політиків, чиновників і експертів. Два дні
вони обговорювали можливості залучення іноземного капіталу в перебудову інфраструктури міст, де пройде
чемпіонат з футболу. Українські бізнесмени скаржилися на труднощі з переміщенням товарів через українськопольський кордон, на подвійну сертифікацію та візовий режим.
Як засвідчили соціологічні дослідження, польські підприємці поки ще не готові вкладати гроші в українську
економіку. За словами представника польського банку «РКО ВР» Кшиштофа Воза, польських інвесторів
стримують великі інфляційні ризики, недосконала система оподаткування, зокрема неповернення ПДВ, і хабарі,
які часто досягають 30 відсотків усієї інвестиції. У той же час, поляки вважають, що будівництво, готельний бізнес
та харчова промисловість є найбільш перспективними галузями щодо інвестування в українську економіку.
Польські експерти радять чиновникам Львівщини, готуючись до європейської футбольної першості,
зосередитися на ремонті доріг і перебудові митних переходів.
УНІАН
10
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Прилуцький район www.pryluky-rayon.osp-ua.info
02062008 З нагоди 5-річчя кредитної спілки «Гетьман»
30 травня відбулося святкове засідання з нагоди 5-ї річниці утворення кредитної спілки «Гетьман» – фінансової
організації, створеної людьми і для людей. За 5 років організація значно зросла чисельно – до 1404 членів, не має
жодного неповернутого кредиту. Під час заходу районна влада вручила пам’ятні відзнаки: «Перший
позичальник», «Найактивніша кредитна сім’я» та багато інших.
Прилуцька РДА

Луганськ www.cityukraine.osp-ua.info
02062006 «Східна Брама України» сприятиме залученню інвесторів у Луганську область
Акцент при проведенні цьогорічної VII Міжнародної універсальної виставки «Східна Брама України-2008»
(Луганськ, 17–19 червня 2008) буде зроблено на залученні інвесторів для роботи на території Луганської області.
На стенді Луганщини будуть представлені найцікавіші інвестиційні пропозиції, окремі експозиції комітету з питань
територій пріоритетного розвитку облдержадміністрації та міста Луганська. Найбільший інтерес серед них
представляють проекти у сфері машинобудування й освоєння нових родовищ корисних копалин, а також
інвестиційні проекти, спрямовані на вирішення проблеми вторинної переробки відходів і реконструкції злітнопосадочної смуги Луганського аеропорту для прийому транспортних літаків. На сьогодні загальний інвестпакет
Луганської області становить 225 інвестиційних пропозицій.
Луганськ-proUA

Миколаїв www.mykolayiv.osp-ua.info
02062008 Миколаївському морському торговельному порту – 146 років
1 червня Миколаївському морському торговельному порту – найважливішому транспортному вузлу на півдні
України – виповнилося 146 років від дня заснування. До цієї знаменної події вперше за всю історію існування
порту впродовж одного місяця було перероблено більше 1,0 млн. тонн експортно-імпортних вантажів. А за 5
місяців 2008 року портом перероблено понад 4,0 млн. т, що на 47,2% більше, ніж в аналогічному періоді минулого
року, й відповідає річному обсягу вантажопереробки 2002–2003 рр. Цього вдалося досягти завдяки злагодженій
роботі трудового колективу, зваженому підходу до реалізації інвестиційної політики, успішному реформуванню
системи управління й методів ведення господарської діяльності в порту.
ДП «Миколаївський морський торговельний порт» протягом останніх років показує стабільний розвиток, про що
свідчить постійне збільшення вантажопереробки, чистого прибутку й відрахувань у бюджети всіх рівнів. Тільки за
5 місяців 2008 року портом було отримано чистого прибутку та вже перераховано податків і зборів у бюджети всіх
рівнів відповідно на 82,8% і 44,9% більше, ніж в аналогічному періоді 2007 року. Крім того, працівники порту
одержують гідну заробітну плату і мають захищений соціальний пакет.
www.mukola.net

Дніпродзержинськ www.cityukraine.osp-ua.info
30052008 Соціальне партнерство влади з великими промисловими підприємствами міста
З огляду на рішення сесії про визнання Дніпродзержинська територією із кризовою екологічною ситуацією мер
Дніпродзержинська Ярослав Корчевський повідомив, що міська влада разом із керівниками більшості великих
промислових підприємств міста дійшли згоди щодо укладання угод про соціальне партнерство. Документи
передбачатимуть, головним чином, посилення участі підприємств у виправленні екологічної ситуації,
прискоренні виконання природоохоронних заходів, розширенні програм соціально-економічного розвитку міста.
Дніпродзержинська міськрада звернулася до Кабміну щодо надання місту особливого статусу на кшталт Києва чи
Севастополя. Головний аргумент місцевих депутатів – це ціла низка екологічних негараздів, від яких потерпає
місто металургів. Сьогодні у Дніпродзержинську показники викидів промислових підприємств у 120 разів
перевищують середньодержавний рівень за щільністю на квадратний кілометр. Щороку в місті утворюються
понад три мільйони тонн промислових відходів, тисячі тонн є токсичними.
UGMK.INFO

Ковель www.kovel.osp-ua.info
30052008 Туристично-рекреаційний потенціал Дністровського регіону
Делегація Ковельської міської ради взяла участь у V регіональному інвестиційному форумі «Туристичнорекреаційний потенціал Дністровського регіону, що відбувся в м. Кам’янці-Подільському. Ковельчани під час
засідання круглого столу «Співпраця влади і бізнесу в розбудові туристичної інфраструктури» презентували
інвестиційні пропозиції міста Ковеля, зокрема промислову зону «Технопарк – Ковель», земельну ділянку для
розміщення готельно-ресторанного комплексу та парку відпочинку, розваг і водних атракціонів у м. Ковелі.
Ковельський міськвиконком
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Житомир www.zhytomyr.osp-ua.info
29052008 Датські фермери в Житомирі
Фермери Королівства Данія можуть стати інвесторами Житомирської області. Делегація цієї країни приїхала в
Житомир, щоб ознайомитися з потенціалом Поліського краю. На зустрічі губернатор області Юрій Забела
розповів гостям про стан справ в агропромисловому комплексі й запропонував налагодити тісні економічні
відносини. Датчан насамперед цікавлять сільгоспугіддя. Сьогодні область може запропонувати принаймні 150
тис. гектарів вільних земель. За словами губернатора, датчани зацікавлені у вирощуванні багатьох культур: від
суниці, цукрового буряка, пшениці до картоплі. Датські фермери також висловлюють бажання зайнятися
виробництвом м'яса й молока.
Довідка: Торік товарообіг Житомирщини з Данією склав понад 4 млн. дол. США. Основними статтями імпорту
були механічні устрої та машини, чорний метал і вироби з нього. Експортувалася, зокрема, деревина й меблі.
Житомир.info

Сєвєродонецьк www.severodonetsk.osp-ua.info
28052008 Прибуток по місту збільшився
Підбито фінансовий результат від звичайної діяльності суб’єктів господарської діяльності міста Сєвєродонецька
за перший квартал. За даними міського управління статистики, прибуток у цілому по місту збільшується
щомісяця, і за січень-березень дорівнює понад 150 млн. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого
року він збільшився у 9,1 раза. Позитивні фінансові результати одержали понад 66 відсотків підприємств та
організацій Сєвєродонецька, а серед підприємств промислового характеру з прибутком спрацювали 71,4
відсотка підприємств. Порівняно з першим кварталом 2007 р. кількість прибуткових підприємств зросла в цілому
на 10,2 відсотка.
Інформація прес-служби Сєвєродонецької міської ради
Коростень www.korosten.osp-ua.info
16052008 Підсумки Другої Лабораторії бізнес-моделювання в місті Коростені
У приміщенні міськвиконкому учнівські групи шкіл міста презентували бізнес-проекти, які були розроблені в
рамках проекту «Лабораторія бізнес-моделювання», що здійснюється за підтримки міського відділу освіти та
громадської організації «ХХІ Платформа» (м. Житомир). Цього разу 12 шкіл міста представили 13 бізнес-проектів.
Найбільшу кількість балів та головний приз від міського голови отримав проект середньої школи № 13
«Альтернативний комплекс Тринь-Трава». У роботі конференції взяли участь представники бізнесу, які виступали
в ролі інвесторів. За їх власним вибором, інвестиційні вклади (у вигляді грошових внесків) отримали шість бізнеспроектів.
Підсумовуючи роботу конференції, міський голова Володимир Москаленко вручив дипломи та подяки учасникам
бізнес-лабораторії і зазначив, що представлені учнівські бізнес-ідеї досить цікаві, оригінальні та підтверджують
той факт, що молодь міста має високий потенціал, а це, своєю чергою, забезпечить сталий розвиток
Коростенської громади.
Коростенський міськвиконком

Чернігів www.chernigiv.osp-ua.info
05052008 Які підприємства Чернігівщини найкращі?
Виробники взуття, хліба, фасованої питної води, вогнегасників, одноразового медичного одягу та інші будуть
учасниками регіонального етапу конкурсу «100 кращих товарів України» – «Чернігівська якість – 2008». Вперше
бере участь у конкурсі КП «Чернігівводоканал». Підприємство представило свої послуги в номінації «роботи і
послуги для централізованого господарсько-питного водопостачання». Ще одне чернігівське підприємство ВАТ
«Ясен» бореться за нагороду престижного конкурсу як виробник фасованої питної води «Остреч». Новий учасник
«Чернігівської якості» – ТОВ «Здравмедтех-Чернігів». Його конкурсна продукція – комплект хірургічного одягу та
операційного покриття. А ВАТ «Домобудівник» подав на конкурс 40-квартирний житловий будинок. За даними ДП
«Чернігівстандартметрологія», порівняно з 2005 роком кількість учасників «100 кращих товарів України» з
Чернігівщини зросла у 1,5 раза. Визначення кращих підприємств області та нагородження переможців
«Чернігівської якості» відбудеться на початку літа.
Прес-служба ДП «Чернігівстандартметрологія»
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Гуманітарна сфера

Житомир www.zhytomyr.ospua.info
06062008 «Колиски надії»
На базі Житомирського обласного центру охорони здоров’я
матері та дитини відкрито Центр надання допомоги
Луцьк, акція «Українська вишиванка»
новонародженим «Колиски надії». Частина найсучаснішого
медичного обладнання цього унікального лікувального комплексу в сумі 1 млн. дол. США придбана в рамках реалізації однойменної програми Фонду Віктора Пінчука в галузі
охорони здоров’я.
Перинатальний центр «Колиски надії» у Житомирі є 14-м і єдиним такого рівня в Україні спеціалізованим
лікувальним закладом із організації високоякісної допомоги при пологах у рамках реалізації
загальнонаціонального проекту, спрямованого на зниження рівня смертності новонароджених малюків та
покращення якості життя врятованих дітей. Тут надаватиметься весь спектр медичних послуг на вимогу
європейських стандартів: як майбутнім мамам – від найпершого дня вагітності аж до пологів, так і з виходжування
новонароджених. Аналогів ряду медичних апаратів, якими оснащено житомирський центр, немає не тільки в
Україні, а й у країнах СНД.
Прес-служба Житомирської облдержадміністрації

Городня

www.gorodnia.osp-ua.info

06062008 Городнянський Євроклуб «Ерудит» на фестивалі країн ЄС
Євроклуб «Ерудит» при Центрі дитячої та юнацької творчості міста Городня (Чернігівська область) існує вже два
роки. Клуб має власний статут, пісню, девіз, емблему. На його засіданнях діти з цікавістю вивчають історію,
культуру та звичаї країн Європи. Гуртківці створили власну ініціативну групу, яка поширює серед інших учнів,
друзів, ровесників інформацію про Євросоюз та країни Європи. Із задоволенням члени клубу здійснюють
благодійну діяльність: вони стали активними учасниками акцій «Серце до серця», «Гама-ніж», а також збирали
кошти для районної поліклініки.
19 травня нинішнього року євроклуб був запрошений на фестиваль країн Європейського Союзу, який проводився
на базі Чернігівського ліцею № 22. Його організаторами виступили гуртківці євроклубу «Єдність», що працює при
ліцеї вже четвертий рік. Гостями фестивалю стали й інші євроклуби області. Кожна команда презентувала одну з
країн ЄС. Скільки нового й цікавого було почуто про різні держави, їх звичаї, людей. А ще можливість скуштувати
національні страви, приготовлені учасниками дійства. Діти повертались у Городню, сповнені нових вражень.
Виявляється, їхнє захоплення – не тільки повчальна, важлива, а ще й напрочуд цікава справа.
Городнянська міська рада

Нетішин www.netishyn.osp-ua.info
06062008 Між мас-медійниками та владою будуються чесні та прозорі стосунки
Чергова зустріч мас–медійників із міським головою проходила в міській раді напередодні Дня журналіста. Як
зазначив міський голова, сьогодні між мас-медійниками та владою будуються чесні й прозорі стосунки.
Нетішинці мають можливість побачити роботу міської ради зсередини завдяки виходу новин Нетішинської міської
ради та публікацій у газеті «Нетішинський вісник», а також веб-сторінці влади, де висвітлюються головні події.
Окрім журналістів, на зустріч також були запрошені учасники фестивалю-конкурсу дитячих театральних
колективів «Золота масочка». Раніше проводився фестиваль серед міст-супутників атомних станцій України
«Золота маска» за участю молодіжних творчих колективів, а потім виникла ідея створити такий самий фестиваль
для дітей. Ось так, вдруге, Нетішин мав честь зустрічати учасників конкурсу «Золота масочка», участь у якому
взяли всі театральні колективи міста із загальноосвітніх шкіл, БДТ, дитячих садочків, а також гості з міст Славути
і Кам’янця-Подільського.
Міський голова привітав кращих представників мас-медіа Нетішина та Славути, відзначив секретаря міської ради
Любов Горбатюк за авторську ідею та організацію фестивалю-конкурсу «Золота масочка», а також нагородив
переможців цього фестивалю. Гран-прі отримав наймолодший учасник фестивалю – театральний колектив Д/С
№ 6, який поставив казку «Муха-цокотуха».
Нетішинський міськвиконком
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Бровари www.brovary.osp-ua.info
05062008 «З любов’ю до рідного міста Бровари»
05 червня у м. Бровари (Київська область) на виконання місцевої програми «З любов’ю до рідного міста Бровари»
проведена перша акція здоров’я, ініційована міським головою В.Антоненком, у рамках якої працівники
підрозділів міської ради та члени їх родин щочетверга мають змогу відвідувати різні спортивні гуртки. Перша
група працівників з дітьми, а також вихованці соціально-реабілітаційного центру «Любисток» за участю міського
голови та керуючого справами виконкому 5 червня каталися на ковзанах у приміщенні льодової арени ТРК
«Термінал».
Офіційний сайт Київської облдержадміністрації

Миргород www.mirgorod.osp-ua.info
03062008 «Разом до здоров’я»
Учасниками тренінгу під назвою «Разом до здоров’я» були акушери-гінекологи, сімейні лікарі, дільничні
медсестри і акушери, а також психіатри, наркологи та лікарі інших профілів. Його мета – сприяння покращенню
здоров’я жінок, чоловіків і родин у цілому шляхом запровадження в Україні сучасних практик збереження та
планування сім’ї, зниження рівня безпліддя і захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом.
«Разом до здоров’я» – це п’ятирічний проект, що реалізується в Україні протягом 2005–2010 рр. за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку. Він покликаний змінити ставлення українців до аборту, як основного
методу регулювання народжуваності, на користь сучасних засобів контрацепції. Спочатку проект реалізовувався
в Києві, а згодом, коли Полтавська область виграла тендер разом із іншими вісьмома областями України, він став
утверджуватися цього року і на Миргородщині.
Газета «Миргород – наш дім»

Чернівці www.cityukraine.osp-ua.info
02062008 Бізнес-гра «Чернівецький магнат» як альтернатива «Монополії»
Бізнес-гру «Чернівецький магнат» до 600-річчя Чернівців розробила та випустила студія оригінальних подарунків
«Яблуко», заснована чотирма молодими підприємцями-початківцями. Настільна бізнес-гра «Чернівецький
магнат» розроблена за принципом відомої у світі гри «Монополія», але є абсолютно новим і самостійним
винаходом чернівецьких підприємців. Учасник гри може стати власником нерухомості або підприємства у
Чернівцях, взяти участь в аукціоні з продажу землі або іншого майна, відвідати місцеві ресторани, казино і навіть
потрапити у чернівецьку в’язницю.
Легенда гри наповнена соціальною та ювілейною рекламою Чернівців. Кожен гравець дізнається не лише про
історію історико-архітектурних пам’яток міста, а й про місцеві соціально-культурні заклади.
ЗІК-Західна інформаційна корпорація

Бердянськ www.cityukraine.osp-ua.info
01062008 У Бердянську встановили пам'ятник щасливому дитинству
У Бердянську Запорізької області до Дня захисту дітей встановили пам'ятник щасливому дитинству. Як
повідомили у Бердянській мерії, ідея створення пам'ятника належить місцевому підприємцеві – організаторові
першого в регіоні віртуального автоцентру Євгену Попову. Пам'ятник встановлено у центрі Бердянська – на
проспекті Леніна. Він являє собою ковану збільшену копію дитячого триколісного велосипеда, який тонований під
бронзу і змінює колір залежно від погоди. Пам'ятник створено на спонсорські кошти місцевими майстрами,
передано в дар Бердянську й офіційно відкрито 1 червня – у День захисту дітей. Раніше у Бердянську вже було
встановлено цілу низку оригінальних пам'ятників, зокрема пам'ятники бичкові-годувальнику, дітям лейтенанта
Шмідта, сантехніку, крісло справдження бажань та ін.
ForUm

Прилуки www.pryluky.ospua.info
29052008 Щоб про Прилуки дізнався увесь світ!
Неосяжна й безмежно цікава історія Прилук. Бо сповнена вона неординарними подіями, славетними іменами,
героїчними й мужніми вчинками. Донести історію до сучасників, відродити духовність у їхніх серцях має за мету
новий місцевий часопис – культурологічний журнал «Прилуки. Фортеця». Ідея його видання належить Почесному
громадянину Прилук, меценату Юрію Коптєву. Звертаючись до земляків, він зазначив: «Зовсім небагато міст в
Україні мають свій журнал. І я пишаюся тим, що до їх числа вже належать і Прилуки. «Прилуки. Фортеця»
поширюватиметься на міжнародних авіарейсах, щоб про місто дізнався увесь світ». Зважаючи на це, новий
часопис тримовний: статті друкуються українською, російською та англійською.
Газета «В двух словах» (Прилуки)
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Луцьк www.cityukraine.osp-ua.info
26052008 Свято Героїв у Луцьку
Луцьк, як одне з найпатріотичніших міст України, вкотре засвідчив, що йому не байдужа українська історія,
національна боротьба та герої, які воювали за волю України. Урочистості з нагоди відзначення Дня Героїв
відбулися в Луцьку 25 травня за участю перших осіб міста та області. Свято розпочалося хресною ходою на чолі
з Луцьким міським головою Богданом Шибою з Театрального майдану до пам'ятника жертвам політичних
репресій та голодоморів на Замковій площі. В урочистій ході також взяли участь духовенство УПЦ Київського
патріархату, представники влади та громадськості, студенти, учні шкіл і гімназій, лучани. На Замковій площі
відбулося урочисте віче з нагоди відзначення Свята Героїв.
Луцький міський голова наголосив на важливості цього дня, особливо для молодих волинян, котрі повинні
пам'ятати тих, хто виборював українську незалежність. Біля пам'ятника на Замковій площі єпископ Луцький і
Волинський УПЦ Київського патріархату Михаїл відслужив панахиду за полеглими героями. Живим борцям за
волю України прозвучало багатоголосе «Многая літа». На важливості цього свята для патріотичного виховання
молодого покоління наголошували й учасники урочистої академії, яка відбулася цього ж дня в Народному домі
«Просвіта».
Офіційний сайт Луцької міської ради

Хмільник www.hmilnyk.osp-ua.info
23052008 Пам’яті Великого Кобзаря
22 травня у Хмільнику з нагоди роковин перепоховання праху Т.Г.Шевченка на Чернечій горі в Каневі відбулось
розширене засідання літературно-мистецького клубу «Золота троянда», що діє у місті. До поетичного гурту
входить близько 300 осіб із різних регіонів України. Цього року місцем зустрічі місцевої інтелігенції стала площа
біля пам’ятника Великому Кобзареві, що встановлений у Хмільнику в 1991 році.
Про силу поетичної думки Т.Г.Шевченка розповідала староста хору української народної пісні Юлія Драган, про
поета як художника – майстер української витинанки Дмитро Власійчук. Власний вірш про поета декламував
Олександр Лактіонов, який, будучи росіянином, назавжди полюбив Україну та поезію Т.Шевченка. Перед
учасниками зустрічі виступали також і юні бандуристи, вихованці місцевої школи естетичного виховання.
Присутні на зібранні хмільничани, серед яких і керівництво міста, поклали квіти до пам’ятника генію українського
слова Т.Г.Шевченку.
Хмільницький міськвиконком

Пирятин www.pyriatyn.osp-ua.info
23052008 Створення шкільної служби розв’язання конфліктів
19–20 травня в Пирятинському районі працювали спеціалісти Благодійної організації «Український Центр
Порозуміння», які поділилися практичним досвідом створення Шкільної служби розв’язання конфліктів,
запровадження практики співробітницьких підходів до розв’язання конфліктів у школі. В Пирятинській філії ПВНЗ
«Європейський університет» відбувся дводенний семінар-тренінг за участю представників БО «Український
Центр Порозуміння», голови Пирятинської районної ради Олексія Рябоконя, членів районної громадської
організації «Жіночі ініціативи», шкільних психологів району.
Причини, які спонукають до створення Шкільної служби розв’язання конфліктів, перш за все, пов’язані із
швидким ростом дитячої і підліткової злочинності в Україні. Невдовзі така служба буде створена у районі.
Конфліктні ситуації розв’язуватиме медіатор, який допоможе конфліктуючим сторонам знайти порозуміння на
взаємовигідних умовах. Це дозволить зробити суттєві зміни у шкільній атмосфері, загальній дисципліні,
ставленні учнів до занять.
Пирятинська районна рада

Біла Церква www.bila-cerkva.osp-ua.info
21052008 У Білій Церкві пройшли маніфестації проти будівництва уніатського храму
У місті Біла Церква Київської області православні віруючі УПЦ Московського патріархату провели пікет,
виступивши проти будівництва першого греко-католицького храму. Вони зірвали спробу греко-католиків
освятити земельну ділянку, на якій планувалося звести храм УГКЦ. Православні зібралися із транспарантами
«Біла Церква – православна», «Жителі міста – проти уніатів» і «Збережемо місто Ярослава Мудрого!». Понад те,
жителі Білої Церкви вирили хрест, установлений греко-католиками на місці майбутнього храму. У свою чергу,
греко-католики вже пообіцяли звернутися в прокуратуру, щоб оскаржити дії православних.
«Новый Регион-Киев»
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Коростень www.korosten.osp-ua.info
19052008 Всеукраїнський фестиваль сучасної української літератури «Просто так»
17 травня в Коростені відбулася фінальна частина ІХ щорічного Всеукраїнського фестивалю сучасної української
літератури «Просто так». Фестиваль проводиться під патронатом Національної спілки письменників України і
міського голови Коростеня.
«Просто так» – Всеукраїнський фестиваль сучасної української літератури, який щороку проходить в одному із
найдавніших міст України – Коростені. Назва фестивалю відбиває його сутність: це неполітичний, некомерційний
захід, що не ставить за мету пропаганду якихось певних імен чи брендів. «Просто так» – це фестиваль, який
доводить: сучасна українська література не просто існує, а живе повноцінним життям, у якому є місце як для
метрів літератури, так і для початківців.
Переможці фестивалю визначаються у чотирьох номінаціях: чемпіонат поетів; турнір прози; семінар критиків;
витребеньки гумористів, сатириків, авторів епіграм. Перша премія за кращий твір у кожній номінації становить
1000 грн. Виступи юних авторів проходитимуть принципово без змагання: усі вони, починаючи від найстаршої
вікової групи (15–18 років) до наймолодшої (5–7 років), отримають призи і грамоти.
Коростенський міськвиконком

Ковель www.kovel.osp-ua.info
16052008 Завершився навчальний рік в Університеті третього віку
Студентами Університету третього віку є виключно люди старшого покоління. Вони мали можливість навчатися
на чотирьох факультетах – мистецькому, соціально-правовому, основ медицини, а також фізичної реабілітації.
Університет працює третій рік. Він є єдиним в Україні. Така форма навчання допомагає літнім людям після
завершення трудової діяльності брати активну участь у житті громади, зміцнювати своє здоров’я, здобувати нові
знання та ділитись досвідом. Привітати студентів святковим концертом приїхали гості з польського міста
Влодави – колектив «Золота осінь». Учасники хору – люди старшого покоління.
Ковельський міськвиконком

Мелітополь www.cityukraine.osp-ua.info
14052008 Інтеркультурні міста
У рамках міжнародної програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» 1–3 травня 2008 року в Ліверпулі відбулася
однойменна конференція, у якій взяли участь представники Мелітопольської міської влади на чолі з міським
головою Дмитром Сичовим.
Учасниками конференції були авторитетні вчені з різних країн світу, політики й бізнесмени, представники 11 міст –
учасників пілотного проекту «Інтеркультурні міста». Кожне місто зробило свою презентацію. Делегація Мелітополя
представила європейцям «інтеркультурні» календарі, буклети, значки, прапорці. Друга частина конференції була
присвячена обміну досвідом реалізації інтеркультурних стратегій розвитку європейських міст. За словами
європейських експертів, у середньостроковій перспективі проблема міграції, що сьогодні так гостро постала в
Європі, може виникнути і в Україні внаслідок нелегальної міграції із азіатських країн. І до цієї проблеми місцеве
самоврядування в Україні повинне бути готовим.
Місто Мелітополь запросили взяти участь у фотовиставці інтеркультурних міст, що об'їде всю Європу. На ній
Мелітополь буде представлений як край черешні, фестивалів, вузів і людей. У жовтні планується відкриття
інтернет-сайту, де буде висвітлюватися життя національно-культурних спільнот міста.
Мелітопольський міськвиконком

Відтепер в Інтернеті сайти трьох українських міст:
Свалява www.svaliava.osp-ua.info, Городня www.gorodnia.osp-ua.info,
Волочиськ www.volochysk.osp-ua.info.
Веб-ресурси для малих міст розробив Інститут трансформації суспільства в рамках проекту
«Створення професійної системи місцевих медіа-ресурсів – важлива умова формування
світогляду та інформованості громадян України»,
що реалізується за Програмою Матра КАП Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Завітайте на сайти міст і дізнайтеся про їх потенціал та пріоритети розвитку!
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