СТРУКТУРА ОПИСУ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. НАЗВА ПРАКТИКИ: НА ЕТАПІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ М.ТРОСТЯНЕЦЬ(ЗАТВЕРДЖЕНОГО У 2008Р). ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
СПІЛЬНО ІЗ ГО «ГОЛОС ГРОМАДИ» НА ПРОТЯЗІ 2013-2015 РР. РЕАЛІЗУВАЛИ ПРОЕКТ
«АКТИВІЗАЦІЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН М. ТРОСТЯНЕЦЬ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У МІСЦЕВОМУ
РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ КВАРТАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ ТА ДІЄВОЇ СИСТЕМИ
ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ» В МЕЖАХ ПРОЕКТУ ПРООН «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ, ПРАВА
ЛЮДИНИ І РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ», ЯКИЙ РЕАЛІЗУВАВСЯ
ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ДАНІЇ.
• НАЗВА

СЕКТОРУ/ТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
2. __________________________________________
3. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
Область
Сумська область
Тип громади
Міська
Кількість населених пунктів
Кількість населення
20782

Стратегічне планування

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва підрозділу ОМС, відповідного за
Тростянецька міська рада
реалізацію практики
Повна назва органу місцевого самоврядування
ОТГ
Повна поштова адреса ОМС: (назва вулиці, номер
42600, м. Тростянець, вул. Миру, 6
будинку, назва населеного пункту, назва району,
області; поштовий індекс)

Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
Адреса електронної пошти ОМС
Офіційний сайт ОМС ОТГ
ПІБ керівника ОМС ОТГ
ПІБ керівника підрозділу ОМС, відповідного за
реалізацію практики ОТГ

тел. +38 (05458) 51380, 51150, факс +38 (05458)
51380
mail@trostyanets-miskrada.gov.ua
http://trostyanets-miskrada.gov.ua/
Бова Юрій Анатолійович

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)
Початок -2013р. Діяльність з активізації участі громади продовжується і на час опису практики.
ii.

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику – до 1500 знаків
У процесі розробки Стратегічного плану розвитку територіальної громади
м. Тростянець одним із важливих завдань в процесі його реалізації визначено розвиток інституційної
спроможності місцевої влади у т.ч. для вирішення актуальних місцевих проблем та сприяння
самоорганізації громадян, а також для визначення місцевих пріоритетів розвитку на основі громадської
думки. Проблемами визначено недостатня інформованість про напрямки( у т.ч. розвиток комунальної
інфраструктури) можливості розвитку та слабка залученість мешканців міста до його розвитку. Аналіз
звернень громадян засвідчив, що більшість мешканців турбують питання благоустрою, стан житловокомунальної інфраструктури та послуг. Частина заявників у зверненнях до міського голови разом з описом
проблем висловлювала пропозиції щодо подолання проблем.

iii.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми,
цільова аудиторія, партнери – до 3500 знаків
3.4

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми,

цільова аудиторія, виконавці, партнери.
Удосконалена система органів самоорганізації населення (ОСН). Створені місцеві нормативні акти, а саме
Положення про загальні збори громадян та Положення по органи самоорганізації населення. Керуючись
цими документами, в місті створено та легалізовано 209 – вуличних та будинкових комітетів, які об’єднані

у 7 квартальних комітетів. Кожен квартальний комітет має чіткі межі, свій центр в мікрорайоні, де
збирається на збори, обговорюють важливі для вирішення питання. Керівники органів самоорганізації
населення мають відповідні посвідчення представників міської ради, що дає їм право координувати
роботу комунальних служб на своїй території. В свою чергу комунальні служби без участі представника
органу ОСН не розпочинають виконувати роботу, бо вони, як ніхто інший, знають суть проблеми на своїй
вулиці, у дворі та ставлять певні вимоги до способів та механізму вирішення проблеми. На кожній вулиці
міста обрали голову вуличного та будинкового комітету (209 голів вуличних і будинкових комітетів) як
посередника між владою і людьми у вирішенні питань. Розбили місто на 7 мікрорайонів, почали по цих
мікрорайонах проводити навчання що таке бюджет міста, з яких податків він складається, як
витрачається. На початку зібрань у 2013 році зібрані пропозиції людей, передані на депутатські комісії.
Біля 50% того, що люди запропонували, включено в бюджет міста на 2014р. Мешканці почали брати
участь у засіданнях сесії міської ради, тепер депутати працюють під таким пильним наглядом
громадськості. Прийнято Положення про органи самоорганізації населення (комітети) де визначено, що
голови комітетів отримають посвідчення міської ради як офіційні громадські помічники, посвідчення дає
право цьому громадському помічнику контролювати і зупиняти будь-які роботи, які проводять на його
вулиці або в будинку. Домовилися, що міська влада оплачує всі комунальні роботи по благоустрою, які
зроблені по мікрорайонам міста, лише коли на акті виконаних робіт внизу на останній сторінці написано:
«Роботу перевірив. Претензій не маю» і підпис голови комітету. Процес дуже сподобався людям, тому що
вони відчули себе відповідальними: їм виділили кошти, їм направили фірму і вони контролюють. Раз в

квартал в кожен мікрорайон на зустріч з людьми виїзжають: міський голова, заступники міського голови,
керівники комунальних підприємств та обговорюють стан реалізації запланованих робіт.
iv.

Досягнуті якісні і кількісні результати практики– до 1500 знаків
Вироблення та прийняття управлінських рішень здійснюються із залученням громадян. Влада і громада
спільно планують та розробляють соціально важливі програми міста та міський бюджет. Створено
ефективну модель взаємодії громадян з органами влади для вирішення актуальних місцевих проблем та
сприяння самоорганізації громадян, а також для визначення місцевих пріоритетів розвитку на основі
громадської думки. Запроваджено дієвий механізм громадського моніторингу реалізації місцевих ініціатив
та підвищено рівень підзвітності та прозорості діяльності міської ради. ОСН залучені до управління
містом, впроваджена практика обговорення людських проектів і домовленостей між самими жителями
міста — скільки коштів, на який проект і головне — де цього року інвестувати із бюджету міста. По
закінченню кожного кварталу представники міської ради та підвідомчих комунальних служб звітують про
свою роботу і, в першу чергу, про впровадження тих пропозицій, які були внесені цим ОСН до бюджету та
програми розвитку. Інформація про такі звіти демонструються по місцевому кабельному телебаченню, на
сторінках у соціальних мережах, друкуються у ЗМІ та на сайті міської ради. Протягом реалізації даної
ініціативи у проведено 28 таких зборів, у яких загалом взяло участь біля 334 осіб – представників ОСН.
Забезпечується постійний діалог міської ради та її підвідомчих структур з громадянами щодо місцевого
розвитку, проводяться заходи по залученню громадян міста, голів будинкових та вуличних комітетів не
лише до планування соціально-економічного розвитку, а й розпочато роботу по розробці бюджету за

участі представників громади. З метою інформування мешканців міста щодо проведення важливих подій в
місті, в міській раді запроваджена нова форма інформаційного забезпечення – СМС - розсилка. СМС повідомлення містять у собі інформацію про час і місце проведення заходів в місті, а саме: в галузі
культури (проведення фестивалів, концертів, свят, тощо), проведення сесій міської ради, засідань
виконавчого комітету, громадських слухань, зборів квартальних комітетів, тощо. В Тростянецькій міській
раді внесено відповідні зміни до Регламенту міської ради та запроваджена більш відкрита та прозора
робота міської ради, як колегіального органу, шляхом трансляцій її засідань в мережі Інтернет в режимі
он-лайн. На сайті Тростянецької міської ради запроваджено сервіс «Електронні петиції».
v.

Головні ризики впровадження практики - до 1000 знаків
Необхідно унормовувати всі подальші спільні дії, розробляти НПА (наприклад положення про
бюджетний розподіл) для унеможливлення конфліктів та фіксування спільно напрацьованих мешканцями
та владою правил та рішень.
Періодично змінюються голови комітетів (необхідно постійно проводити навчання).
Для постійного зв’язку та відслідковування процесів на території недостає технічного оснащення для голів
комітетів.

vi.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо
З бюджету міста на 2015р. виділено 820 тисяч гривень на нові роботи з благоустрою міста та розподілено
між 7-ма мікрорайонами на проекти, рішення щодо визначення пріоритетності яких приймали мешканці (
в середньому на суму 125 тис.грн). Мешканці долучаються до виконання робіт з благоустрою та охорони.

vii.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (посилання)
«Тростянець – історія однієї перемоги»
http://changeukraine.com.ua/trostyanets-istoriya-odniyeyi-peremogy/;
Маленькі історії великих здобутків «Як перетворити звичайний райцентр на сучасне європейське місто –
досвід

переможця

Конкурсу

«Кращі

практики

місцевого

самоврядування»

http://www.slg-

coe.org.ua/httpwww-slg-coe-org-uap9280/;
«Мер, який зміг: Юрій Бова про ОСНи, бюджет участі і управління Тростянцем»
http://pik.cn.ua/19949/mer-yakiy-zmig-yuriy-bova-pro-osni-byudzhet-uchasti-i-upravlinnya-trostyantsem/
ТОП -5 порад мера успішного міста
http://sylalyudey.org/publikatsiyi/top-5-porad-mera-uspishnogo-mista/

8. ДОДАТКИ ДО ОПИСУ ПРАКТИКИ:
В форматі PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових і інших релевантних
документів, які допомагають його впровадженню.
• Положення про Дитячу дорадчу раду при міському голові;
• Положення про загальні збори громадян в м. Тростянець;
• Положення про органи самоорганізації населення у м. Тростянець сумської області

