
Зимнівська сільська рада Воло-
димир-Волинського району — з 
шести в області — однією з перших 
об’єднала кілька сільських рад 
в об’єднану територіальну гро-
маду та взялася впроваджувати 
адмінреформу, яка обіцяє добрі 
перспективи. Віднедавна тут по-
чали хазяйнувати по-новому та 
вважають, що однією з головних 
умов майбутнього цієї громади є 
створення сприятливого інвести-
ційного клімату, залучення бізнесу 
та участь у різних проектах.

Вочевидь, не останнє слово в 
такому лідерському об’єднанні на-
лежить сільському голові В’ячеславу 
Католику, котрий розуміє перева-
ги децентралізації та далекогляд-
но дивиться вперед. Цей молодий, 
енергійний і впевнений у рішеннях 
керівник уже десять років є сіль-
ським головою, він ніколи не боявся 
перешкод і завжди працює на май-
бутній розвиток. В’ячеслав Католик 
не приховує: разом із перевагами та 
фінансовою підтримкою, котру обі-
цяє держава, і самим треба багато 
працювати. Але цього тут не боять-
ся, бо давно чекали, щоб самостійно 
приймати рішення й відтак бачити 
власні реальні результати. А сьогод-
нішня розмова з ним — про все, що 
стосується Зимнівської територіаль-
ної об’єднаної громади.

— Уже давно очікував таких 
змін і був готовий до них, — каже 
сільський голова. — Ще в перший 
рік роботи, а на цій посаді уже тре-
тє скликання, ознайомившись із 
справами, зрозумів, треба багато що 
змінювати. Найбільшим нонсенсом 
вважав такий розподіл: на території 
сільради є об’єкти державної сфери 
— школи, клуби, ФАПи тощо, які 
фінансуються з бюджетів усіх рівнів, 
але втручатися у їхню роботу нам 
забороняли. Натомість усі пробле-
ми, пов’язані з роботою цих закла-
дів, «вішали» на нас. Або ще таке: в 
обов’язках секретаря передбачено 
37 пунктів, які фактично вивчити 
та виконати неможливо. Величезні 
навантаження покладені й на інших 
працівників, які, вважаю, повинні 
займатися одним напрямком діяль-
ності, а не виконувати роботу інших 
спеціалістів, тоді й результати бу-
дуть відчутні.

І тут з’явилася реформа щодо 
об’єднання у територіальні грома-
ди...

ЗБУВАЄТЬСЯ ТЕ, ПРО ЩО 
МРІЯВ

— Ознайомившись із нею ще в 
лютому минулого року, навіть зра-
дів: законотворці ніби мої думки 
прочитали, отож першим і подав 
документи на реєстрацію, — про-
довжує розмову В’ячеслав Католик. 
— Хочу, щоб наша територіальна 
громада була спроможною, тобто 
місцеві джерела наповнення бю-
джету, інфраструктурні та кадрові 
ресурси були достатніми для вирі-

шення питань місцевого значення 
в інтересах жителів нашої громади. 
Ми будемо забезпечувати не тільки 
фінансування бюджетних установ 
— дитячих садочків, шкіл, амбула-
торій, ФАПів, будинків культури, а й 
спрямовувати кошти на реалізацію 
місцевих програм: на ремонт доріг, 
утримання систем тепло-водопос-
тачання, електрифікацію населених 
пунктів, розвиток фізкультури та 
спорту, на реалізацію програм со-
ціального захисту. Ми самостійно 
керуватимемо своїми фінансами, 
враховуючи інтереси місцевих меш-
канців, а не чекатимемо вказівок 
зверху.

До складу Зимнівської тери-
торіальної громади разом із одно-
йменною сільрадою увійшли ще три 
— Льотничівська, Бубнівська та Се-
лецька, а адміністративним центром 
є село Зимне. У складі Зимнівської 
громади є 17 сіл, у яких проживає 
6200 чоловік. Свого часу хотіла до 
нас приєднатися і Соснівська сіль-
рада Іваничівського району.

СТАРОСТИ КЕРУВАТИМУТЬ ЯК 
КОЛИШНІ СІЛЬСЬКІ ГОЛОВИ

У селах, визначених за рішен-
ням місцевої ради об’єднаної тери-
торіальної громади, утвореної до 
Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», 
за винятком її адміністративно-
го центру, обирається староста на 
строк повноважень місцевої ради, 
який є посадовою особою та пред-
ставляє інтереси жителів села.

Фактично всі сільради лиша-
ються, а посередниками між ними і 
керівництвом Зимнівської громади 
будуть старости — вони зараз ви-
конують обов’язки, а наберуть за-
конного статусу лише після черго-

вих виборів у випадку, якщо за них 
проголосує громада. У Льотнічів-
ській в. о. старости — колишня се-
кретар сільради Таїсія Подзізей, а в 
минулому сільські голови очолюють 
колишні сільради, зокрема Бубнів-
ську — Олександр Романюк та Се-
лецьку — Анатолій Матвіюк. Тут іні-
ціюють, щоб старости, окрім інших 
обов’язків, які раніше виконували 
сільські голови, мали право займа-
тися реєстраціями — проживання, 
випискою, актів цивільного стану.

СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ВСІХ 
СІЛ 

У всіх сільрадах є спільні про-
блеми — поруйновані дороги, нео-
світлені вулиці, не відремонтовані 
заклади соціально-культурної сфе-
ри, застарілі водогони, отож на це та 
ще на впровадження енергоощадних 
заходів найперше спрямовувати-
муть свою діяльність. 

Але спершу підберуть відпо-
відний кваліфікований персонал 
для чотирьох відділів — земель-
но-господарського, гуманітарного, 
фінансового центру надання адмі-
ністративних послуг — усього пра-
цюватиме 30 людей. Уже оголосили 
конкурси на посади начальника та 
спеціаліста гуманітарного відділу, 
системного адміністратора. Та й до-
брий проектний менеджер потрібен, 
то шукають перспективного та кре-
ативного фахівця, котрий писатиме 
реальні проекти і їхню ефективність 
доводитиме цифрами. Тут відмовля-
ються від «захмарних» ідей, але нові 
та раціональні всіляко підтриму-
ватимуть. «Отож, якщо хтось хоче 
працювати з нами, зголошуйтеся», 
— запрошує на роботу В’ячеслав Ка-
толик. 

ЗАЛУЧАТИМУТЬ ІНВЕСТОРІВ 
ЧЕРЕЗ ГРАНДОВІ ПРОЕКТИ 

Завдяки законодавчим ініціа-
тивам у Зимному отримали значні 
можливості для залучення інвести-
цій, також надання послуг, можли-
вість розпоряджатися коштами, які 
лишатимуться в громаді. Тут актив-
но працюють над проектами щодо 
залучення додаткових коштів. Уже є 
кілька нових ідей. Можливо, з часом 
матимуть нове переробне сільсько-
господарське підприємство — це й 
додаткові місця, і надходження до 
бюджету. Перспективи для цього є, 
головне створити для інвесторів і 
бізнесменів сприятливі умови, отож 
розробляють регуляторні акти, які б 
звільнили їх від деяких місцевих по-
датків, також ревізують земельні ді-
лянки, котрі нададуть в оренду для 
інвесторів.

Ще написали та подали 18 різ-
них проектів, серед них і проектно-
кошторисні, десять — у державний 
фонд регіонального розвитку. Ці 
проекти стосуються заміни вікон у 
Льотничівській, Зимнівській, Буб-
нівській школах, проведення ву-
личного освітлення в Льотничому, 
Горичеві, утеплення фасаду в Зим-
нівській «школі-ліцеї», облаштуван-
ня під’їздів до центральних будівель 
у Бубнові та Сельці, завершення ас-
фальтування на вулиці Перемоги в 
Льотничому і Шкільної — в Остров-
ку та вуличного освітлення в Пони-
чеві, планують купити техніку для 
комунального господарства тощо.

У приміщенні будинку культури 
хочуть розмістити ЦНАП, а проект 
уже подали на розгляд конкурсної 
комісії у Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства, 
яке спільно з канадськими партне-

рами ще допомагатиме створювати 
та відбудовувати 10 найвдаліших в 
Україні ЦНАПів. Отож цей проект 
передбачає створення філій Центрів 
надання адміністративних послуг у 
кожній сільраді, а адміністратора-
ми в них будуть колишні секретарі 
сільрад. 

До слова, у будинку культури 
вже розпочали ремонт і в цьому 
приміщенні буде адміністративний 
центр села Зимне, а в будівлю, де за-
раз сільрада, переселять деякі відді-
ли. 

І ДЕРЖАВА МАЄ ДОПОМА-
ГАТИ

Сільський голова каже, що без 
державної підтримки їм не обійтися. 
А на розвиток об’єднаної територі-
альної громади, окрім інформацій-
но-просвітницької та організаційної 
допомоги, передбачена й фінансова. 
Так, з держбюджету вже надійшло 
2,2 мільйони гривень базової дота-
ції, деякі кошти виділить фонд регі-
онального розвитку.

Бюджет Зимнівської сільради 
складає 30 мільйонів гривень, у тім 
числі державні субвенції: по вісім 
мільйонів на освіту та стільки ж на 
виплату різних соцдопомог, 3,2 міль-
йони — медична, 2,2 мільйони — ба-
зова дотація тощо. 

Найбільше додають до сіль-
ського бюджету ПП «Мікроклімат», 
ТзОВ «Луга», ТОВ «Агросвіт», фер-
мери Руслан Кротач, Анатолій Лит-
вин, Олександр Тищенко та інші — 
усього 3,5 мільйонів гривень у рік.

Майже щотижня в Зимне при-
їжджають спеціалісти з обласного 
«Офісу реформ», котрі фахово кон-
сультують. І в «першопрохідців» 
до них є багато запитань. Їм реко-
мендують не оминати Закон «Про 
співробітництво територіальних 
громад», адже спершу все профінан-
сувати буде важко, отож там тільки 
за співпрацю з іншими громадами. 
Разом із Оваднівською сільською 
радою, яка ще готує для об’єднання 
деякі додаткові документи, хочуть 
спільно купити сміттєзбиральну 
техніку, яка б обслуговувала терито-
рії обох громад за певним графіком.

В’ячеслав Католик перекона-
ний, що до кінця року вже будуть 
помітні перші результати. А най-
перше ремонтуватимуть дороги, на 
центральних вулицях покладуть ас-
фальт, бічні вулиці освітлять. Тіль-
ки реконструкція всіх приміщень 
обійдеться в 45 мільйонів гривень, 
але ця робота на перспективу. Ще 
планують у школах і дитсадках за-
мінити вікна на енергоощадні, пере-
крити дахи, а всі котельні перевести 
на тверде паливо.

Держава гарантує добрі перспек-
тиви, бо об’єднані громади мають 
повноваження на рівні міст обласно-
го значення, а сільського голову те-
риторіальної громади прирівнюють 
до керівництва райдержадміністра-
ції, то чому ж цим не скористатися?

Тетяна АДАМОВИЧ

Актуально
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5 000 000 000
стільки гривень склав загальний 
обсяг незаконно проконверто-
ваних протягом 2013–2015 років 
коштів ліквідованого податківцями 
конвертаційного центру, який діяв 
на території Дніпропетровської, 
Київської та Харківської областей. 
Послугами центру користувалися 
250 підприємств.

Зимнівська громада хазяйнує вже по-новому

Україна отримала грант 
від Великобританії на 
підтримку гірників
Україна отримала від уряду Великобри-
танія грант на роботу проектного офісу 
в рамках реалізації концепції створення 
системи соцпідтримки шахтарів та насе-
лення територій, на яких розміщуються 
вугледобувні підприємства, що перебу-
вають на стадії ліквідації.

Чоловік віддав шахраєві-іноземцю 
14 тисяч гривень
31-річний мешканець Хмельницької області чоловік повер-
тався з відрядження зі столиці до рідного Кам’янця. На узбіччі 
траси побачив автомобіль «БМВ» з іноземними номерами. 
Поряд стояв респектабельний чоловік і просив про допо-
могу. Чоловік із помітним акцентом почав розповідати, що в 
нього поламався автомобіль, йому потрібно поміняти валюту 
на гривні. Незнайомець зняв із себе всі «золоті» прикраси 
— ланцюжок, браслет, печатку — і кинув їх потерпілому на 
переднє сидіння. В обмін на це кам’янчанин віддав чоловіко-
ві 14 тисяч гривень. Прикраси виявились підробкою.

Україна розпочала експорт молочної 
продукції до Китаю

Про це повідомив Міністр 
аграрної політики та продо-

вольства України Олексій Павлен-
ко. «Так, у грудні 2015 року чотири 
вітчизняні підприємства отримали 
ветеринарні сертифікати на екс-
порт молока та молочної продукції 
до Китаю, а в січні 2016 року такі 
сертифікати отримали ще два під-
приємства. Продуктова лінійка, 
спрямована на експорт, представ-
лена сухим молоком, молочною 
сироваткою та сиром», — зазначив 
Міністр.

За його словами, компетентні 
органи Китаю та України провели 
велику роботу для того, аби від-
крити для українських молочників 

китайський ринок. «Ринок молоч-
ної продукції Китаю має великий 
потенціал. І ми пишаємося тим, що 
експерти із сертифікації та ветери-
нарного нагляду КНР високо оці-
нили якість вітчизняної молочної 
продукції», — зазначив він.

У Луцькому ЦНАПі можна оформити одноразову соціальну допомогу 
при народженні дитини

З метою підвищення якості надан-
ня адміністративних послуг у 

ЦНАПі міста Луцька постійно збіль-
шується спектр надання адміністра-
тивних послуг.

Отож для зручності батьків із 1 
лютого 2016 року у Центрі надан-
ня адміністративних послуг у місті 
Луцьку можна не лише зареєстру-
вати місце проживання новонаро-
дженої дитини, а й одразу подати 
документи на отримання соціальної 
допомоги при народженні дитини.

Для реєстрації місця проживан-
ня новонародженої дитини необхід-
но мати такі документи (оригінали 
та копії):

— якщо батьки зареєстровані 

за однією адресою: паспорти обох 
батьків; свідоцтво про народження 
дитини та будинкову книгу.

— якщо батьки зареєстровані за 
різними адресами: паспорти обох 
батьків; свідоцтво про народжен-
ня дитини, будинкову книгу того з 
батьків, до кого реєструється дити-
на, довідка адресно-довідкого орга-
ну ДМС України другого з батьків 
(до кого не реєструється дитина) про 
те, що вона з ним не зареєстрована. 
Таку довідку також можна замовити 
в ЦНАПі на підставі паспорта та сві-
доцтва про народження дитини.

Для отримання допомоги по-
трібно пред’явити такі документи 
(оригінали та копії):

— паспорт (1,2 сторінка та місце 
реєстрації);

— ідентифікаційний код;
— свідоцтво про народження 

дитини;
— будинкова книжка (за наяв-

ності);
— рахунок в банку на соціальні 

виплати.
Слід зазначити, що в разі реє-

страції матері чи батька в районі, 
необхідна довідка з місцевого органу 
соціального захисту про перебуван-
ня/не перебування на обліку. Одно-
разова соціальна допомога призна-
чається всім громадянам України, 
незалежно від місця проживання та 
місця роботи.

На знімку (зліва направо): дружна команда Зимнівської об’єднаної територіальної громади — керуюча справами виконкому 
Алла Матвійчук, заступник сільського голови Василь Поліщук, сільський голова В’ячеслав Католик, секретар Любов Вишняк і 

директор комунального господарства Микола Вінк


