СТРУКТУРА ОПИСУ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. НАЗВА ПРАКТИКИ : НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ
МЕШКАНЦІВ ОТГ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
УЗГОДЖЕНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ.
• НАЗВА СЕКТОРУ/ТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
Стратегічне планування
2. __________________________________________
3. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
Область
Хмельницька область
Тип громади
Міська
Кількість населених пунктів 51
Кількість населення
39620 осіб
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва підрозділу ОМС, відповідного за
Дунаєвецька міська ОТГ
реалізацію практики
Повна назва органу місцевого самоврядування
Дунаєвецька міська ОТГ
ОТГ
Повна поштова адреса ОМС: (назва вулиці, номер
32400, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н,
будинку, назва населеного пункту, назва району,
м.Дунаївці, вул.Гагаріна, 16
області; поштовий індекс)
Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
(03858) 3-12-95
Адреса електронної пошти ОМС
Офіційний сайт ОМС ОТГ
http://dunrada.gov.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ
Заяць Веліна Владиславівна
ПІБ керівника підрозділу ОМС, відповідного за
реалізацію практики ОТГ

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Назва місцевого
нормативно-правового
документу

Опис процесу розробці (з точку зору залучення
громадськості)

Якім документом і
якім органом МС
затверджено

Доступність і
зрозумілість
документа
(1-10/1-10)

6. ОПИС ФОРМ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Надання інформації

Консультування

Діалог

Активне залучення

7. ОПИС ЗМІСТУ ПРАКТИКИ
i. Період від початку розробки до впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік)
Січень 2016р. по теперішній час.
ii.

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику – до 1500 знаків
Процес розробки Стратегії розвитку Дунаєвецької міської ОТГ(затверджена на сесії 28.02.2017р.) виявив
недостатню поінформованість про можливості та ресурси громади та слабку участь населення у
плануванні та реалізації заходів для забезпечення розвитку території, створення комфортного середовища
для праці та життя.

iii.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми,
цільова аудиторія, партнери – до 3500 знаків
На вирішення проблеми у Стратегії (Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу) заплановано
завдання 1.2.5. Формування свідомої та активної громади:
-

налагодити конструктивну комунікацію з громадою зі зворотнім зв’язком;

-

створити умови для навчання громадян та реалізації їх ініціатив;
- створити систему впровадження проектів.
З метою стимулювання членів територіальної громади до покращення благоустрою власних садиб та

до участі в заходах із благоустрою прилеглих територій загального користування запроваджено
проведення конкурсів «Кращий багатоквартирний будинок», «Кращий благоустрій садиби», «Вулиця
кращого благоустрою». Про організацію та результати проведення конкурсу конкурсна комісія інформує
населення через Інтернет-сайт та засоби масової інформації. Ініціативним групам - учасникам конкурсу,

які посіли призові місця – видається сертифікат на виконання ремонтних робіт, робіт з благоустрою або на
придбання матеріалів (за бажанням переможців). Нагородження переможців конкурсів проводиться в день
святкування Дня громади. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок благодійних, спонсорських та
коштів міського бюджету.
Для залучення підприємців до розвитку громади створено Раду підприємців. Рада підприємців є
консультативно-дорадчим органом, який утворено при Дунаєвецькій міській раді з метою формування
дієвого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання на засадах
партнерства, відкритості та прозорості, узгодження адміністративних та громадських зусиль по створенню
сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення до вирішення проблемних питань громади. Згідно
Положення Рада здійснює свої функції у взаємодії з виконавчими органами Дунаєвецької міської ради,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності. Рада формується із числа
представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців,
організацій роботодавців. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. Рада проводить
засідання раз на місяць.
За І-ше півріччя 2017р. на 6-ти проведених засіданнях розглядались питання: щодо податкового боргу
підприємців до місцевого бюджету; нарахування земельного податку та податку на нерухомість; стан
сплати акцизного податку; легалізація та вихід із тіні підприємців; вирішення питань, яке стосується
Дунаєвецького ринку; виплату мінімальних заробітних плат найманим працівникам підприємцями ОТГ;
благоустрою євро-контейнерами прилеглих територій суб’єктів підприємницької діяльності; закріплення

за членами Ради підприємців округів на території ОТГ; дотримання чинного санітарного законодавства в
закладах торгівлі та громадського харчування на території ОТГ; участь Ради підприємців у дитячих.
культурно - масових заходах; створення громадської організації «Рада підприємців Дунаєвеччини»;
Інформація щодо створення громадського кабінету при Дунаєвецькій міській раді; Створення Фонду
взаємодопомоги підприємців Дунаєвецької об’єднаної територіальної громади; закріплення підприємців за
відповідними селами для донесення інформації щодо роботи ради підприємців; рух коштів в касі Ради
підприємців та ін.
В ОТГ проведені вибори старост, обрано не 25 а 27 старост ( у т.ч. для віддалених сіл, де мешканці
висловили бажання теж мати свого старосту і таке рішення спільно прийняте). В залі засідань міської ради
для кращого результату роботи старост на місцях регулярно проходять скайп - наради із старостами
населених пунктів ОТГ. Першочерговим та спільним завданням

на таких нарадах є аналіз кожного

населеного пункту щодо землі, майна, документації, забезпечення ефективної роботи старостатів та
налагодження комунікації між населенням та посадовцями, легалізацію робочих місць, належну увагу
мешканцям громади, які опинилися в складних життєвих умовах, своєчасне реагування на потреби
мешканців населених пунктів, інформування населення про рішення та заходи, які треба спільно
обговорювати та реалізувати, звітування щодо проробленої роботи .
У листопаді 2016 року проведено сходи сіл у 27 населених пунктах, які увійшли до міської
об’єднаної територіальної громади. У них взяли участь голова, керівники управлінь та відділів, керівники
комунальних підприємств ЖКХ. У процесі обговорення піднімалися найбільш болючі питання, які

цікавили присутніх, а саме: проведення освітлення вулиць та ремонту доріг, водопостачання та чистка
криниць, надання житлових субсидій, подальша робота садочків та шкіл. Перед жителями населених
пунктів територіальної громади з своїми звітами виступили орендарі земельних паїв, які розповідали про
площу земель, які орендують,

та виплату за оренди земельних часток (пай). Мешканці заслухали

інформацію старост про виконану роботу щодо джерел наповнення бюджету та його виконання, заходів з
благоустрою населеного пункту, співпрацю з орендарями, обговорено проблеми, які потрібно спільно
вирішити в найближчий час. Крім того, перед односельцями з інформацією щодо своєї діяльності
виступили керівники установ, які функціонують на території кожного села: директори шкіл, завідуючі
дитячими садочками, завідувачі ФАП, директори сільських будинків культури, завідуючі бібліотек, які
звітували про свою роботу, досягнення та проблеми.
Для залучення мешканців громади до розвитку ОТГ використовується й проведення громадських
слухань. Так з вересня 2016р. по серпень 2017р. проведено 5 громадських слухань з питань: проекту
розміщення сміттє сортувального пункту на території діючого міського полігону твердих побутових
відходів; розгляд проекту «Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2020 роки»; проекту детального плану території для обґрунтування
можливості зміни цільового призначення земельної ділянки; врахування громадських інтересів у проекті
детального плану території.
iv.

Досягнуті якісні і кількісні результати практики– до 1500 знаків

Практичне використання різних методів визначення думки мешканців ОТГ, покращення інформування та
зворотного зв’язку між керівництвом ОТГ та громадянами сприяє ефективному плануванню заходів ,
проектів та програм ОТГ, направлених на вирішення нагальних проблем мешканців та використанню
ресурсів та можливостей для розвитку громади. За результатами конкурсу «Кращі практики місцевого
самоврядування» у 2016 році, серед запропонованих конкурсною комісією для нагородження відзнаками
Мінрегіону та Ради Європи переможцем визнано Дунаєвецькe міськe рада об’єднаної територіальної
громади Хмельницької обл. за проектом «Розробка та реалізація програм і проектів в ОТГ».
v.

Головні ризики впровадження практики - до 1000 знаків

vi.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

vii.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (посилання)
«Дунаєвецькі реалії й здобутки»
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://nsirog.gov.ua/materials/novuni/070617.docx&gws_rd=cr&ei=3l2JWeyeK6bJ6ASZq4_IAQ
Децентралізація на Хмельниччині: суб’єктивний погляд на об’єктивні події
http://vilneslovo.com/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%
D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%
D1%96-%D1%81%D1%83%D0%B1/
«Результати Конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» 2016 оголошено»
http://www.slg-coe.org.ua/p9963/
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/9_Dunaitsi_Rozroblennia-program.pdf
Ділові Дунаївці
https://dun.at.ua/news/4-0-6

8. ДОДАТКИ ДО ОПИСУ ПРАКТИКИ:
В форматі PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових і інших релевантних
документів, які допомагають його впровадженню.
Додатки:
•
Положення про конкурси «Кращий багатоквартирний будинок», «Кращий благоустрій садиби», «Вулиця
кращого благоустрою»;
•

Положення про раду підприємців при Дунаєвецькій міській рада;

•
Програма сприянню залучення інвестицій у розвиток Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної
громади на 2016-2018 роки;
•

Програма підтримки громадських організацій на 2016-2018 роки.

