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Я розповіла Д наєвець ий місь ий олова Велі-
на ЗАЯЦЬ, ромада творилася ще серпні 2015
ро , населення - майже 40 тисяч осіб. Захоплює, що
тим часом, я нашом районі проходять лише об о-
ворення і створено дві ОТГ: Ми олаївсь а і
Річ івсь а, я і своїх с ладах об’єднали 12 сільсь их
рад на двох, Д наєвець а ромада об’єднала 27 ста-
ростатів, тобто 50 сіл та одне місто! Вражає та ож те,
с іль и ромада створила за, здавалося б, незнач-
ний термін. Та про це з одом. Про одне із най оловн-
іших дося нень нам спочат розповіла, а потім про-
демонстр вала відео Веліна Владиславівна. Я
виявилося, на місь ом сміттєзвалищі тестовом
режимі працює сміттєсорт вальна лінія.

- Питання збор сміття завжди хвилювало наших
селян, – пояснює Веліна Заяць. – Робоча р па ви-
со о оцінила робот прес для пласти та папер ,
відо ремлення ор ані и та металів. Ми вчилися на
спішном досвіді за ордонних с сідів: я відвід -
вала сміттєсорт вальн лінію Литві, а наші фахівці
переймали досвід золочівсь о о сміттєсорт валь-
но о підприємства, зо рема «під леділи» ма ніт,
я ий відсортов є метал, та витяж и для по ращення
мов праці робітни ів, - розповідає вона. - Разом із
тим ми побачили і слаб і місця, я і найближчим
часом б де виправлено і вже зовсім с оро лінія та и
запрацює. Веліна Владиславівна під реслила: «По-
пит на сміття є, а врахов ючи пра ти інших сорт -
вальних ліній, проблеми зі зб том перероблено о не-
потреб не б де. О рім то о, роз міння необхідності
сорт вання сміття т т прищеплюється ще зі ш оли, і
не просто балач ами, а діями: холі навчально о
за лад знаходяться ба и, в я і о ремо ви идають
папір, пласти , с ло, ор ані .

НАПРИКІНЦІ ТРАВНЯ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ПРОЙШОВ СЕМІНАР «КРАЩІ ПРАКТИКИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СПІВПРАЦЯ МІЖ ГРОМАДАМИ ТА СПІВПРАЦЯ В ГРО-
МАДАХ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ». ВІН
БУВ ОРГАНІЗОВАНИЙ ПРОГРАМОЮ РАДИ ЄВРОПИ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І РЕФОРМА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ» У СПІВРОБІТНИЦТВІ З МІНІСТЕРСТВОМ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ЗА ПІДТРИМКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ І ДУНАЄВЕЦЬ-
КОЇ МІСЬКОЇ РАД.
УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ, А ЦЕ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАН-

НЯ, ЇХ АСОЦІАЦІЙ, МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОФІСУ РАДИ ЄВРОПИ, А
ТАКОЖ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ, ПРИВІТАЛИ ГОЛОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛРАДИ МИХАЙЛО
ЗАГОРОДНИЙ ТА ГОЛОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОДА ВАДИМ ЛОЗОВИЙ.
ТОЖ, АБИ НА ПРАКТИЦІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ОТГ,

НАМ ПОКАЗАЛИ НАЙКРАЩІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРАКТИКИ НА СЬОГОДНІ.

ДУНАЄВЕЦЬКА ОТГ - ПЕРША ТА
НАЙБІЛЬША ГРОМАДА В УКРАЇНІ!

- та розпочав своє знайомство Володимир КО-
ЛІСНИК, ерівни правління освіти Д наєвець ої
місь ої ромади. Зазначимо, що на Все раїнсь о-
м он рсі «Кращі пра ти и місцево о самовряд -
вання», за темою “Співробітництво територіальних
ромад”, прое т “Створення методично о абінет та
забезпечення методично о с провод в навчальних
за ладах” Д наєвець а ОТГ отримала лаври пере-
можця. Саме В.Колісни представив ромад цією
пра ти ою. Володимир Володимирович під реслив,
що децентралізація освіти – значний ро на шлях
розвит нашої держави. Адже саме з навчання по-
чинається становлення майб тньо о по оління, а далі
і всієї нації. Ми одні із перших, хто став на шлях
децентралізації, і не побоюся назвати нас най ра-
щими в освітній ал зі, - на олош є Володимир Ко-
лісни . - І, я виявилося з одом, – робили все пра-
вильно та ефе тивно, адже стали взірцем для на-
слід вання для інших.

О рім то о, Володимир Володимирович на оло-
сив на важливості взаємодії та партнерсь их стос н-
ах і з деп татами місь ради, і вчителями, чнями
та їхніми бать ами.

- Саме партнерство з ромадами нашо о район
дало можливість забезпечити ефе тивн дієвість ро-
боти методично о абінет та я існий методичний
с провід педа о ічної лан и ромад. Нала одивши
робот методично о абінет та співпрацюючи з та-
ими ОТГ, я Ма івсь а, Д наєвець а селищна, а
тепер же й Смотриць а, б ли ладені оди про
співфінанс вання, надання посл и з методично о
с провод . Та им чином, ми забезпечили методич-
ний с провід інших ромад і при цьом отримали
додат ові ошти! - пояснив перева и змін Володи-
мир Колісни . - Ми єдині в У раїні створили на-
вчально-методичний центр зі збор та системати-
зації най ращих пра ти освітянсь ої ал зі. Ми по-
винні дати дітям я існе навчання, можливість роз-
виватися та роз ривати свої таланти, реаліз вати їх
в с спільстві.

Наст пним до часни ів семінар зверн вся пер-
ший заст пни олови Д наєвець ої РДА Р слан
СМОЛІНСЬКИЙ, я ий детально розповів про пра -
ти «Форм вання добровільних пожежних др жин
та створення розвин тої мережі місцевої пожежної охо-
рони в населених п н тах на мовах міжм ніци-
пально о співробітництва Д наєвець ої місь ої, Д -
наєвець ої селищної, Ма івсь ої сільсь ої рад об’-
єднаних територіальних ромад та необ’єднаних
сільсь их рад Д наєвець о о район Хмельниць ої
області».

Я відомо, саме безпе а - один із най оловніших
чинни ів доброб т життя ромади. Одним із най-
страшніших лих є пожежа, оли відлі іде навіть не
на хвилини. Тож, аби безпечити майно, а та ож
життя ожно о жителя, торі Д наєвеччина взяла
часть пілотном прое ті з форм вання добро-
вільних пожежних др жин та створення розвин тої
мережі місцевої пожежної охорони. Слід та ож зазна-
чити, що прое т б ло ініційовано РДА, а та ож за
часті районних сл жб та а тивної роботи Громадсь-
ої спіл и «Асоціація розвит села» під ерівницт-
вом олови спіл и Юрія КУЧЕРЯВОГО. Відтоді 38
(!) населених п н тів район забезпечено форм ван-

“СЕКРЕТ УСПІШНОСТІ ГРОМАДИ ДУЖЕ
ПРОСТИЙ: МИ МАЄМО ІДЕЇ, ГОТОВІ

СПІВПРАЦЮВАТИ, ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ
І НЕ БОЇМОСЯ БРАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
САМЕ ПІД ЦИМ ГАСЛОМ ПРАЦЮЄМО”,

нями добровільних пожежних др жин. Я зазна-
чив Р слан Ми олайович, саме завдя и прое т
на придбання необхідно о оснащення для добро-
вільних пожежних др жин б ло зал чено близь о
2,6 млн рн рантових оштів. Їх витратили на
придбання всієї необхідної техні и.

Потім для часни ів семінар б ла проведена
е с рсія Д наєвець ою ЗОШ І-ІІІ ст. №3, місь ою
радою та КУ «Д наєвець ий місь ий центр фізич-
но о здоров’я населення «Спорт для всіх». До речі, з
Державно о бюджет для апітально о ремонт
близь о 662 в. м підло и спортивно о зал б ло
виділено близь о 867509 рн.

До то о ж, о ремої ва и засл ов є місцевий
ЦНАП, я ий очолює Алла БЕЦ. Я розповіла Алла
Ві торівна, працювати станова почала 24 червня
мин ло о ро . Інвест вання б ло з місцево о бюд-
жет - 722,9 тис. рн, та ож ошти виділені в рам-
ах прое т «Реформа правління на сході У раї-
ни», що реалізов ється федеральною омпанією
D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f u r I n t e r n a t i o n a l e
Zusammenarbeit (GIZ) (1 млн 342 тис. рн).

За про рамою семінар ми та ож відвідали село
Воробіїв а та мали можливість поспіл ватися зі
старостою о р Тетяною ТКАЧУК, оловами в -
личних омітетів, ерівництвом ТОВ “Подільсь ий
бройлер”, а та ож о лян ли п н т добровільної по-
жежної др жини.

Після семінар ми отримали неймовірний бон с
– нічн е с рсію містом-фортецею Кам’янець-
Подільсь !

«МИ ЗМОЖЕМО!..»
Наст пно о дня на нас че ала не менш захоплю-

юча подорож та нові знайомства.
І ось же мальовничом подільсь ом яр на

нас вже че али осподарі Іван івець о о староста-
т . Несподівано прис тні поч ли ст іт опит, озир-
н лися й побачили, я на двох онях чолові ви о-
н є неймовірні запальні трю и. Та ми познайо-
милися з ерівни ом інно-спортивно о л б , тре-
нером інно о театр «Аза» Оле сандром ГУРО-
ВИМ. Та -та , Д наєвець ій ОТГ не просто діє, а
й спішно розвивається власний інний л б!

Неможливо замовчати й те, що Оле сандр став
ініціатором не просто створення л б , а й проход-
ження реабілітації дітей із ДЦП! Я розповіла ця ней-
мовірна людина, заняття з іньми – хороший варі-
ант реабілітації для хворих діто , зо рема ДЦП. Та
на та і процед ри л бі не вистачає рес рсів, адже
для цьо о потрібні спеціально навчені тварини. Тож
театрі сподіваються на допомо меценатів роз-

вит інно-трю ово о спорт .
Після цьо о ми поспіл валися зі старостою Іван-

івець о о О саною БАБІЙ, Минь івсь о о На-
талією ОЛІЙНИК старостатів, оловами в лич-
них омітетів, я і свою чер розповіли про свою
діяльність, а та ож плани, я і неодмінно б д ть ре-
алізовані в майб тньом .

Наст пною наша з пин а б ла Ново шиць ій
селищній ромаді, де з рез льтатми розвит ро-
мади нас ознайомив селищний олова Оле МОС-
КОВЧУК. Він зазначив, що селищна ромада б ла
творена 20 серпня 2015 ро , с ладі - 53 насе-
лені п н ти, я і входять до 20 старостинсь их о -
р ів.

Я розповів Оле Васильович, завдя и
співфінанс ванню та часті міжнародном про-
е ті зі створення нових робочих місць 2017 році
Ново шиць ом терцентрі соціально о обсл ов -
вання (надання соціальних посл ) відб лося
від риття відділення соціально-психоло ічної реа-
білітації. Задля то о, щоб ми зроз міли важливість
та зна овість цьо о від риття, нам провели е с р-
сію відділенням. І це, я вам с аж , вражає! Впевне-
на: ба атьом районним лі арням є чом позаздри-
ти. Дванадцять абінетів із та им необхідним но-
вень им обладнанням, серед я их тренажерний,
я ом , зо рема, можна відновити оординацію
р хів після інс льтів, абінети фізіотерапії, лі валь-

ної фіз льт ри, ароматерапії та пси-
холо а, масажний, лі вальної
фіз льт ри, імната відпочин , а
та ож новин а – фототерапія, де ви-
ористов ють фотонні матриці Коро-
бова А. та Коробова В. До то о ж, на
території територіально о центр є а-
ло омпле с зі спелеотерапією та фіто-
баром. Ви тіль и явіть: той час, я
за можливість подихати соляній
імнаті люди чи то їд ть до Солотви-
но, чи ш ають приватні спелео абі-
нети, і там, і там ви ладаючи р -
лень с м , в Ново шиць ій ромаді
все створено на місці. А хто з нас не
пам’ятає « исневі о тейльчи и» ?
Кожен охочий з ле істю може полас -
вати й одночасно оздоровитися фіто-
барі. Крім то о, за необхідності
відвід вачі змож ть отримати аеро-
зольтерапію – ін аляції з відповідни-
ми препаратами. За важте, відділен-
ня обсл ов є людей не лише за на-
правленням лі аря. Спеціалісти без-
посередньо мож ть обстеж вати і при-
значати рс лі вання та реабілітації
самостійно. Ві ових обмежень та ож
немає. Допомо а надається сім, хто її
потреб є.

- Я же це все стало можливим? -
запитаєте ви. Я розповів Оле Васи-
льович, все - завдя и впровадженню
реформи децентралізації, я а спішно
діє районі. Адже фінанс вання
відб лося за рах но оштів Євро-
пейсь о о Союз та бюджет об’єдна-
ної територі-альної ромади.

Не давши відійти від шо , Оле
Васильович запросив нас відвідати
нещодавно від ритий ЦНАП, я ий об-
сл ов є жителів 5 3 населених
п н тів, що війшли до с лад ОТГ,
та 6 сіл, я і ще не об’єдналися.

Оле Мос овч під реслив, що до
створення Центр дол чилися -
раїнсь і та шведсь і е сперти Про ра-
ми «U-LEAD з Європою», я а надала
допомо в інстит ційном створенні
ЦНАП , ре онстр ції інтер’єр при-
міщення, а та ож в оснащенні центр
меблями та техні ою зі спеціалізова-
ним про рамним забезпеченням.
Завдя и новом ЦНАП більше 28 ти-
сяч жителів ромади та район отри-
мали дост п до я існих адмінпосл
форматі «єдино о ві на», я их на-

дано вже 3670, а до місцево о бюдже-
т надійшло 125558 рн.

АЧИЗНАЛИВИ,ЩОНАХМЕЛЬ-
НИЧЧИНІ ІСНУЄ СЕЛО ІЗ ЗА-
ЛИШКАМИСАМОПРОГОЛОШЕ-
НОЇДЕРЖАВИ?

І т т мова йде не про терористичні
р пов вання недоресп блі на
шталт Л/ДНР, а про давню, заснова-
н ще інці 18 – поч.19 ст. Минь о-
вець держав . Ні? Тоді запрош ємо
вас відвідати село Мінь івці! Ці аво,
що жодном підр чни з історії У -
раїни немає навіть з ад и, що на
Поділлі існ вала держава з власними
рошима, е ономі ою і навіть Консти-
т цією!

До речі, жителі Минь івців і досі ша-
н ють І натія Мархоць о о й проводять
свято на честь Бо ині Церери, на я е ми
і потрапили. Імпровізованою сценою
б ла алявина серед неймовірної ра-
си дендропар . Церера разом з І натієм
з стріли остей, а самодіяльні митці
ви онали запальні народні пісні. Варто
знати, що дендропар , о рім місце-
вих порід, висаджено ще близь о 260
видів завезених дерев. Це й е зотичні
ін о, тис я ідний, півонія деревопо-
дібна та ба ато інших.

«ЧОРНЕ ЗОЛОТО»
Ні, мова йтиме ані про в ілля, ані

про пісню В.Висоць о о. Я вам роз-
повім про смачн візитів Хмельнич-
чини, а саме Зінь івець «Чорн ов-
бас ». Вона продається лише селі
Зінь ів, адже жителі тіль и цьо о села
володіють таємницею створення цьо о
лінарно о шедевр . І передають ре-

цепт із діда-прадіда. Її особливість - не
лише неперевершених сма ових я о-
стях та ароматі вишневих дров, а й
особливом чорном ольорі. Саме зад-
ля цьо о до зінь івець их осподинь
з’їжджаються не лише з сієї Хмельниць-
ої області, а й У раїни. Провів нам та-
ий астрономічний т р сільсь ий о-
лова Анатолій Кедись. Він та ож роз-
повів про дея і тон ощі ви отовлення
та о о вироб .

Придбавши вдосталь смачних
місцевих с венірів, ми поверталися до-
дом . Най оловніше, чом навчила нас
Хмельниччина, – це взаємодія, парт-
нерсь і відносини та робота на рез ль-
тат, адже саме це - запор а спішної і
процвітаючої об’єднаної територіальної
ромади!

Т.ЄРМАКОВА.
Фото з http://www.slg-coe.org.ua
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