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Кілька слів на захист бібліотек 

Щороку 30 вересня в Україні відзначається Всеукраїнсь-
кий день бібліотек. Зазвичай з нагоди свята кажуть про 
важливість бібліотечної справи, про її велике значення.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Зазвичай на тому все завершується. Не вистачає коштів 
на поповнення бібліотечних фондів, будівлі багатьох біблі-
отек перебувають в аварійному стані. Не краща ситуація з 
оплатою праці: її взагалі не можна назвати достойною.  

І це те, що стосується бібліотек державного та комуналь-
ного сектору. Що ж до фондів різних підприємств та уста-
нов, то новітні власники та керівники переважно взагалі не 
вважають за необхідне обтяжувати себе збереженням та 
відтворенням таких фондів, не кажучи все про системати-
зацію з використанням новітніх технологій. 

Завдяки різним грантовим програмам державні та кому-
нальні бібліотеки все ж мають змогу долучатись до сучас-
них проектів та виступати центрами реалізації громадських 
та культурних ініціатив. Але чи може місія збереження та 
систематизація знань реалізовуватися без постійної уваги 
та підтримки? 

Попри впевненість деяких аналітиків, що ера Інтернету, 
де все є, робить бібліотечну справу певним анахронізмом, 
практика сьогодення спростовує цю тезу.  

                                                           (далі див. на стор. 2) 
 
 
 
 
 
 
 

Реформа местного самоуправления
Длительное время обсуждает-

ся необходимость реформы сис-
темы самоуправления, а по сути 
ее создания. Вместо местных со-
ветов народных депутатов как 
местных органов исполнитель-
ной власти уже давно существу-
ют городские, поселковые и 
сельские советы как органы са-
моуправления территориальных 
громад, а также областные и рай-
онные советы как органы регио-
нального самоуправления. Одна-
ко так ли уж изменилась суть 
управления на местах от пере-
именования органов и принятия 
Закона Украины «О местном са-
моуправлении в Украине»? 

Очевидно, что граждане не 
стали хозяевами своих городов и 
поселков, а чиновники местного 
самоуправления ощущают себя 
частью единой государственной 
машины и озабочены своей от-
ветственностью перед «вертика-
лью власти» в большей мере, чем 
перед своей громадой.  

Что же предпринять, чтобы 
исправить ситуацию? 

Прежде всего нужно совер-
шенствовать избирательную сис-
тему. На сегодняшний день и 
сельские, поселковые, городские 
головы, и половина депутатов 
избираются по мажоритарной 
системе относительного боль-
шинства, то есть для избрания 
достаточно получить больше го-
лосов, чем каждый из оппонен-
тов. И неважно, сколько именно 
будет подано голосов за победи-
теля. Такой подход ведет к при-
менению различных «грязных» 
избирательных технологий, когда 
регистрируется множество кан-
дидатов, чтобы размыть голоса 
недовольных избирателей. В ре-
зультате множество кандидатов 
становятся депутатами или руко-
водителями населенных пунктов, 
получив 25–35% голосов, то есть 
при фактическом вотуме недове-
рия со стороны большинства из-
бирателей. 

Оптимально было бы вернуть- 

ся к требованию о необходимо-
сти получить большинство голо-
сов избирателей, явившихся на 
голосование, для того чтобы 
быть избранным в первом туре. 
Если же ни один из кандидатов 
не получил такой поддержки – 
проводить второй тур среди кан-
дидатов, собравших наибольшее 
количество голосов. Таким обра-
зом сократятся возможности ма-
нипулирования избирателями. И 
ничего страшного в том, что 
пропорциональная часть выборов 
завершится в одни день, а для 
определения победителей по ма-
жоритарным округам, по крайней 
мере некоторым, понадобится 
еще одно голосование. 

Систему относительного боль-
шинства с голосованием в один 
тур можно оставить для выборов 
в сельские советы и районные 
советы в городах, а также при 
выборах сельских председателей. 

Вторым важным аспектом яв-
ляется срок полномочий депута-
тов и руководителей населенных 
пунктов. Переход от четырехлет-
него срока их полномочий к пя-
тилетнему вряд ли оправдан в 
условиях становления Украины 

как демократического государст-
ва и развития местного само-
управления. Такой длительный
срок полномочий способствует 
отрыву депутатов от избирате-
лей, снижению их подконтроль-
ности территориальной громаде.  
Вероятно, стоит вернуться к 4-
летнему сроку полномочий, а для 
депутатов местных советов, воз-
можно, вообще сократить его до 
3 лет. 

Стоит задуматься и о расши-
рении перечня должностных лиц,
которые могут избираться терри-
ториальной громадой. Например, 
в США граждане избирают дол-
жностное лицо, которое следит за 
соблюдением законности мест-
ными органами власти и расхо-
дованием средств территориаль-
ной общины. Можно было бы
ввести должность местного кон-
тролера или ревизора, который 
бы избирался гражданами и от-
читывался перед ними, а также 
был противовесом мэру. 

Важно также обеспечить дей-
ствующий механизм досрочного
прекращения полномочий мест-
ных чиновников.  

(далее см. на стр. 2)

НОВИНИ ЄС 
 
Що найбільше турбує  
громадян ЄС  
 

Засадничі права, економічна криза та охорона 
довкілля – саме з такими питаннями найчастіше 
громадяни ЄС зверталися до Європейського па-
рламенту 2012 року.  

Торік громадян ЄС найбільше турбували пи-
тання засадничих прав. Проблеми, пов’язані з 
правами дітей та людей з обмеженими фізични-
ми можливостями, свободою вираження, правом 
власності, доступом до правосуддя, вільним пе-
ресуванням, склали левову частку усіх клопо-
тань. Економічна криза також стала каталізато-
ром достатньої кількості звернень громадян до 
Європейського парламенту. Найбільше людей 
непокоїли житлові питання, безробіття та став-
лення банків до вкладників.  

Окрім того, багато клопотань, отриманих Єв-
ропарламентом 2012 року, стосувалися питань 
охорони довкілля. Особливу увагу громадяни 
зосереджували на неспроможності органів дер-
жавної влади забезпечити належний рівень охо-
рони навколишнього середовища.  

 
 Нова стратегія у сфері  
 лісового господарства 
 

Наприкінці позаминулого тижня Європейська 
комісія запропонувала нову Стратегію ЄС у 
сфері лісового господарства. Вона покликана 
замінити стратегію зразка 1998 року.  

У новому документі наголошується, що ліси 
важливі не лише для розвитку сільської місцево-
сті, але й для захисту довкілля, біорозмаїття, 
промисловості та боротьби проти змін клімату. 
Також документ підкреслює необхідність враху-
вання впливу політик інших країн-членів на їхні 
стратегії у сфері сільського господарства.  

Європейська Комісія, а також країни-члени та 
інші зацікавлені сторони працювали над розроб-
кою цієї стратегії протягом останніх двох років. 
Документ вже подано на розгляд Європейського 
парламенту та Ради міністрів ЄС.  

Ліси покрикають 40% території ЄС; їхня зага-
льна площа сягає 155 мільйонів гектарів.  

 

 
Розвиток цифрової освіти 
 

Європейська комісія репрезентувала нову іні-
ціативу – «Відкриваючи освіту». Вона є своєрід-
ним планом дій із розв’язання проблем, 
пов’язаних із браком новітнього цифрового об-
ладнання та недостатнім рівнем цифрової освіти 
у школах та університетах ЄС.  

На думку керівників ЄС освіта, що ґрунтується 
на відкритих технологіях, скоро стане обов’яз-
ковою, а не такою, яку приємно мати. 

Згідно з прогнозами, до 2020 року 90% робото-
давців вимагатимуть від потенційних робітників 
саме таких знань.  

Різноманітні опитування свідчать: від 50% до 
80% студентів у ЄС жодного разу не користува-
лися цифровими підручниками, підкастом або іг-
рами, які розвивають.  

Окрім того, більшості вчителів початкових та
середніх шкіл бракує знань у галузі цифрових 
технологій, що робить їх недостатньо вправними 
у викладанні відповідних дисциплін.  

(з інформаційного вісника 
Представництва ЄС)
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Реформа местного самоуправления  
(продолжение, начало см. на стр. 1) 

В сегодняшнем зако-
не о местном самоуправ-
лении и правда есть нор-
ма о том, что жители 
территориальной грома-
ды могут собрать подпи-
си 10% имеющих право 
голоса и потребовать 
проведения референду-
ма о недоверии сель-
скому, поселковому, го-
родскому голове либо 
местному совету. Но, во-
первых, подтверждение 
полномочий инициатив-
ной группы, принятие и 
проверка подписей и на-
значение референдума 
напрямую зависит от 
этих самых мэров и ме-
стных советов, что дела-
ет саму процедуру не-
жизнеспособной. А во-
вторых, на сегодняшний 
день нет закона о мест-
ных референдумах. Не-
обходимо устранить этот 
пробел и воссоздать ин-
струмент прямого наро-
довластия, который дол-
жен напоминать мест-
ным чиновникам и депу-
татам, кто в действи-
тельности является их 
работодателем. 

Существенным недо-
статком системы мест-
ного самоуправления яв-
ляется то, что местный 
совет принимает участие 
лишь в формировании 
исполнительного коми-
тета. Основную часть 
руководителей подраз-
делений, департаментов 
и отделов назначает не-
посредственно сельский, 
поселковый, городской 
голова. Это ослабляет 
демократические прин-
ципы местного само-
управления. Желательно 
изменить это положение, 
расширив перечень дол-
жностных лиц, которые 
назначаются с согласия 
местного совета, или хо-
тя бы предоставить пра-
во местным советам при-
нимать решение о свое-
образном импичменте: 
увольнять большинством 
в 2/3 голосов любого го-
родского чиновника. 

Отдельной проблемой 
является отсутствие у 
областных и районных 
советов своих исполни-
тельных органов. Мест-
ные государственные ад-
министрации являются 
частью системы испол-
нительной власти и не 
только не подчиняются 
региональным советам, 
но и зачастую домини-
руют над ними. Воссоз-
дание исполкомов либо 
каких-либо управ для 
областных и районных 
советов является важ-
нейшим вопросом разви-

тия местного самоуправ-
ления, реальной децен-
трализации и демократи-
зации власти. Что каса-
ется местных государст-
венных администраций, 
особенно на районном 
уровне, то о целесооб-
разности их существова-
ния стоит всерьез заду-
маться. Если же цен-
тральные органы власти 
так озабочены возмож-
ным разрушением един-
ства системы управле-
ния, можно предусмот-
реть норму о том, что 
кандидатуры председа-
телей исполкомов обла-
стных советов должны 
быть согласованы с Ка-
бинетом Министров Ук-
раины. 

Нельзя забывать и о 
главном – материальном 
обеспечении местного 
самоуправления. Без де-
централизации бюджет-
ной системы любые раз-
говоры о развитии мест-
ного самоуправления ос-

танутся пустым звуком.  
В то же время при 

расширении полномочий 
органов местного само-
управления нельзя забы-
вать о необходимости
предоставления террито-
риальной громаде до-
полнительных рычагов 
для контроля за исполь-
зованием муниципально-
го имущества и муници-
пальных ресурсов: зем-
ли, зданий, техники и 
оборудования. Для этого 
необходимо предусмот-
реть максимальную дос-
тупность всей информа-
ции и документов, ка-
сающихся расходования 
средств и распоряжения 
имуществом. Нужно ус-
тановить требование о
проведении консульта-
ций с общественностью 
перед  созданием новых 
органов либо расшире-
нием штатов в местном 
самоуправлении. 

       Роман КОРНИЕНКО 

Кілька слів на захист бібліотек 
(продовження, початок див. на стор. 1) 

Всесвітня мережа містить настіль-
ки багато різноманітної інформації, 
що за другорядною важко знайти по-
трібну. І з кожним днем ця тенденція 
проявляється все більше. Вчорашня 
проблема, де знайти інформацію, 
змінилася на іншу – як знайти потрі-
бні знання серед безлічі інформа-
ційного мотлоху. 

Тому важливість бібліотечної спра-
ви не зменшується, а, навпаки, зрос-
тає. Тепер потрібно обробляти та 
систематизувати інформацію не ли-
ше на паперових носіях, а й на циф-
рових, з мережі Інтернет. З іншого 
боку, сучасні можливості дозволя-
ють надавати послуги з віддаленим 
доступом, забезпечити користування 

певною інформацією ба-
гатьох читачів одразу, а 
не лише одного, в якого 
на руках книжка. 

Усе це вимагає пере-
осмислення ролі бібліо-
тек та їх персоналу. В 
умовах сучасної цивілі-
зації, яку справедливо 
називають інформацій-
ною, саме інформаційні 
центри є наріжним каме-
нем розвитку. Цивілізо-
вані країни прекрасно це 
розуміють і розглядають 
витрати на бібліотеки не 

як годування утриманців, а як інвес-
тицію в майбутнє. Тому виконуються 
різноманітні програми переосна-
щення та інформатизації бібліотеч-
них закладів, збільшення їх комуні-
кативної функції в суспільстві. 

Для української бібліотечної сис-
теми, яка проходить перший етап 
залучення до сучасних технологіч-
них систем, систематизація та облік 
даних за допомогою програмного 
забезпечення, вихід в Інтернет і ба-
гато що з наведеного вище продов-
жує звучати як щось фантастичне. 
Особливо на фоні постійного недо-
фінансування бібліотек, відсутності 
коштів на утримання та ремонт буді-
вель, бажання використати примі-

щення бібліотек для доходнішої дія-
льності. 

Але це є, швидше за все, наслід-
ком відсутності стратегії державного 
будівництва в нашій країні, переваги 
бажання миттєвого збагачення над 
потребою жити достойним життям і 
мати передбачуваний завтрашній 
день.  

Тож перетворення бібліотек на 
сучасні інформаційні центри є нага-
льною потребою сьогодення, а за-
вдання громадськості – приділити 
цьому питанню належну увагу та по-
чати кампанію з лобіювання відпові-
дних рішень. 

До  речі, Дніпропетровське міське 
товариство охорони природи нещо-
давно ухвалило рішення про відтво-
рення екологічної бібліотеки, яка ра-
ніше функціонувала на базі обласно-
го Будинку природи. Тож зараз ве-
деться підготовча робота для сис-
тематизації та обліку наявних фон-
дів та їх поповнення новими видан-
нями. Звичайно це непросте за-
вдання, але не можна допустити 
знищення величезного обсягу при-
родоохоронної інформації, яка нако-
пичувалася десятиліттями.  З іншого 
боку, безвідповідально буде не на-
дати доступ до цієї інформації тим, 
хто її потребує. 

Марина СКРИПНИК

НОВИНИ УКРАЇНИ 
 

Спільний космічний проект  
Україна – ЄС  
 

Для освоєння космосу Європейський Союз виді-
лив Україні грант розміром 1,45 млн євро. У рам-
ках твіннінг-проекту передбачено дистанційне 
зондування землі та розширення системи супут-
никової навігації EGNOS/Galileo.  

Учасниками проекту стануть Державне космічне 
агентство України (ДКАУ) і Національний інститут 
аерокосмічних технологій Іспанії. Кошти на реалі-
зацію виділяються Європейським співтоварист-
вом. 

За словами заступника голови ДКАУ С. Посухи, 
Україна та ЄС мають хороший досвід у реалізації 
спільних проектів. Він також додав, що через два
роки, до моменту завершення проекту, Україна та
ЄС будуть істотно ближчими в космічній сфері. 

У той самий час посол Іспанії в Україні Хосе Ро-
дрігес Мояно відзначив, що перевага України в 
тому, що українських фахівців у галузі освоєння 
космосу непотрібно вчити, але можна надати їм 
доступ до нового обладнання та нових можливос-
тей.  

 

Глобальний форум із податкової 
прозорості 
 

Україна стала повноправним, 121-м членом 
Глобального форуму з прозорості та обміну інфо-
рмацією (OECD). Глобальний форум – це найбі-
льша у світі організації з обміну податковою інфо-
рмацією між компетентними службами держав-
членів.  

Своєю метою OECD проголошує впровадження 
стандартів прозорого міжнародного податкового 
середовища. Зокрема, одним із найважливіших 
питань є напрацювання рекомендацій для попе-
редження махінацій із використанням офшорних 
юрисдикцій. 

Країна, що приєднується до цієї організації, бе-
ре на себе зобов’язання із впровадження відпові-
дних стандартів прозорості, автоматичного обміну 
інформацією з іншими учасниками Глобального 
форуму, а також погоджується на експертну оцін-
ку внутрішнього податкового середовища фахів-
цями OECD. На сьогодні експерти Форуму, згідно 
з представленим у липні 2013 року звітом, дослі-
дили вже 98 країн.  

 
Європейські стандарти оцінки 
впливу на довкілля 

 
Відбувся круглий стіл «Впровадження європей-

ських стандартів з оцінки впливу на довкілля в 
Україні». 

Під час круглого столу відбулося обговорення 
рекомендацій щодо реформування системи оцін-
ки впливу на довкілля, які були розроблені експе-
ртами проекту ЕПЛ «Обстоювання європейських 
стандартів з оцінки впливу на довкілля в Україні» 
на основі порівняльного аналізу українського та 
європейського законодавства. У ході круглого 
столу учасники обговорювали оптимальну модель 
оцінки впливу на довкілля – модель, яка би вра-
ховувала політико-економічну ситуацію в Україні
та відповідала європейським стандартам.  

Голова екологічного комітету Парламенту І. Сех
відзначила, що «відсутність оцінки впливу на до-
вкілля відкриває можливості для зловживань та 
ігнорування забудовниками екологічного законо-
давства, намагання зекономити на охороні до-
вкілля. Тому нагальною потребою є внесення змін 
до Законів України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», «Про екологічну експертизу», які 
б відновили необхідність належної екологічної 
оцінки проектів забудови та проведення громад-
ських слухань щодо спорудження конкретних 
об’єктів».  

(за матеріалами порталів
«Європейський простір», 
«Громадський простір»)
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Спільними зусиллями оновлено 
тепломережу Зеленодольська 
 

До нового опалювального сезону в Зеленодоль-
ську на Дніпропетровщині повністю замінено бли-
зько 600 метрів трубопроводу тепломереж, які
забезпечують теплом майже 15 тис. мешканців 
міста. Також було встановлено автоматичну сис-
тему контролю та регулювання температури теп-
лоносія у міському теплорозподільчому пункті. Це 
дозволить не тільки економити кошти місцевого 
бюджету, а й значно зменшити негативний вплив 
на довкілля. 

Виконані роботи є частиною спільного проекту 
Зеленодольської міської ради, Дніпропетровської 
обласної ради та Фонду Східна Європа (ФСЄ), 
для реалізації якого ЄС в рамках програми «Підт-
римка заходів з енергоефективності у малих міс-
тах України» надав 2 млн грн. До фінансування 
також долучилися український бізнес та органи 
місцевого самоврядування. Так, близько 200 тис. 
грн надано компанією ДТЕК. Дніпропетровська 
облрада та Зеленодольська міська рада виділили 
ще 550 тис. грн із місцевих бюджетів. 

 
На Дніпропетровщині відкрили 
сонячну електростанцію 
 

У Підгородньому відкрили сонячну електроста-
нцію, створену на кошти приватних інвесторів. За 
попередніми даними, вона вироблятиме понад 
6,62 МВт-год електроенергії на рік – це дозволить 
забезпечити струмом близько тисячі приватних 
будинків. 

Ця сонячна електростанція є станцією прямого 
перетворення енергії сонячного спектра випромі-
нювання на електричну енергію, пояснюють фахі-
вці. Головна перевага – екологічна чистота: жод-
них викидів вуглекислого газу в атмосферу, як від
виробництва енергії традиційної. 

У створенні об’єкта застосували унікальні для 
України технології, а саме обладнання в перева-
жній більшості – українського виробництва.  

Особлива гордість творців електростанції – те, 
що частина поверхонь, які акумулюють енергію, 
експериментальні – зроблені за типом «соняшни-
ка», вони змінюють кут нахилу в залежності від 
положення сонця. 

 
Роботи з поліпшення стану приток 
річки Орелі 

 
Річки Грякова та Заплавка, а також велика кіль-

кість заплавних озер в Магдалинівському районі 
міліють та висихають. Причина в тому, що свого 
часу каналом Дніпро – Донбас вони були практи-
чно відрізані від Орелі, яка живила їх водою.  

Нещодавно було виконано роботи з підготовки 
проекту «Відновлення гідрологічного режиму сис-
теми озер Порубіжне – Козачий лиман та річки 
Заплавка в Дніпропетровській області». 

Як було встановлено, в Магдалинівському райо-
ні канал Дніпро – Донбас перетнув русло річки 
Заплавки і відсік від Орелі низку великих заплав-
них озер (Козачий Лиман, Порубіжне, Кошарува-
те, Мосичеве) та річку Грякову. Через відсутність 
весняного живлення з боку Орелі рівень води в 
озерах упродовж зимово-осіннього періоду не ві-
дновлювався і стан озер із кожним роком погір-
шувався. А враховуючи мілководний характер 
озер, таке зниження рівня води виявилося катас-
трофічним: в озерах повністю загинула риба.  

Проектом передбачено розчистку існуючої про-
токи від річки Орелі до дюкера; перехід дюкером 
під каналом Дніпро – Донбас; розчистка проток, 
які з’єднують озеро Порубіжне з озерами Круглий 
лиман та Казачий Лиман з річки Заплавка; розчи-
стка ділянок дренажного каналу від дороги Гупа-
лівка – Нехвороща до акведуку Заплавки. 

                         (із веб-сайту Дніпропетровської ОДА 
 та за матеріалами з Інтернету) 

 

 

 

Сотрудники ДТЭК высадили более 100 деревьев 

26 октября сотрудники «ДТЭК 
«Днепрооблэнерго» и ДТЭК 
Приднепровской ТЭС высадили в 
жилмассиве Солнечном  около 
100 деревьев. Акция прошла в 
рамках волонтерского проекта 
«Зеленый город» и объединила 
около шести тысяч волонтеров 
ДТЭК по всей стране. В резуль-
тате совместной работы в 28 ук-
раинских городах вырастет более 
пяти тысяч новых деревьев и кус-
тарников. В Днепропетровске 
клены и липы, рябины и ясени 
станут дополнительным украше-
нием аллеи вдоль набережной на 
ул. Маршала Малиновского в 
Солнечном жилмассиве.  

Эта акция стала вторым проек-
том корпоративного волонтерст-

ва, в котором приняли 
участие работники дне- 
пропетровских пред-
приятий ДТЭК. В ап-
реле около четырехсот 
добровольцев компа-
нии «ДТЭК Днепро-
облэнерго» и энерго-
генерирующего пред-
приятия ДТЭК Прид-
непровская ТЭС сде-
лали чище сосновый 
сквер в Приднепровс-
ком жилмассиве и 
Тоннельную балку, со- 

брав около 4 тонн неорганическо-
го мусора.  

«ДТЭК – это социально ответ-
ственная компания, мы заботимся 
о комфорте в городах, где ведем 
свою производствен-
ную деятельность. Мы 
пришли на субботник, 
чтобы оставить о себе 
добрую память, сде-
лать Днепропетровск 
более красивым и зе-
леным. Я уверен, что в 
будущем такие акции 
станут традиционны-
ми, ведь наши дети 
должны расти в эколо-
гически чистой среде», 
– подчеркивает дирек-
тор по техническому 

обеспечению продаж ДТЭК 
«Днепрооблэнерго» Ю. Паршин. 

«Такие акции очень нужны на-
шему городу. Все больше со-
трудников участвуют в програм-
мах корпоративного волонтерст-
ва вместе с семьями – дети учатся 
делать добрые дела и нести от-
ветственность за их результаты, а 
коллектив компании становится 
более сплоченным. Социальная 
ответственность проявляется не 
только в многомиллионных про-
ектах, улучшении экологических
характеристик производства», –
говорит директор ДТЭК Придне-
провская ТЭС А.Николаев. 

Тамила БУРСОВА 
 (Менеджер по коммуникациям 

ДТЭК Приднепровская ТЭС) 

Перспективи розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні 
На круглому столі, що відбувся на-

прикінці жовтня у Дніпропетровській 
обласній раді за ініціативи Українсь-
кого незалежного центру політичних 
досліджень та Всеукраїнської асоці-
ації сприяння самоорганізації насе-
лення, обговорили перспективи роз-
витку громадянського суспільства 
через ухвалення та виконання регіо-
нальних цільових програм та реалі-
зацію нового Закону України «Про 
громадські об'єднання» 

У круглому столі взяли участь 
представники ОДА, обласних рад та 
інститутів громадянського суспільст-
ва з Дніпропетровської, Кіровоград-
ської та Полтавської областей. Захід 
відбувся за підтримки Програми роз-
витку ООН в Україні та Міністерства 
закордонних справ Данії. 

Заступник голови Дніпропетров-
ської обласної ради Д. Безуглий, пе-
редавши слова підтримки учасникам 
заходу від голови облради Є. Удода, 
зазначив, що діючу обласну програ-
му сприяння громадянській активно-
сті населення на 2012–2016 роки 
нещодавно було істотно доопрацьо-
вано, зокрема доповнено положен-
нями, які стосуються підтримки про-
ектної діяльності громадських орга-
нізацій на конкурсних засадах.  

Керівник програм Українського 
незалежного центру політичних дос-
ліджень М. Лациба зробив огляд 
державної політики сприяння розви-
тку громадянського суспільства. Він 
відзначив важливість скоординова-
ної діяльності обласної ради та 
держадміністрації в реалізації захо-
дів сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства. На думку М. Лациби, 
чинний Статут міста Дніпропетров-
ська потребує змін для приведення 
його у відповідність до важливого 
пріоритету нової державної політики 
– забезпечення дієвих механізмів 
участі громадськості у вирішенні пи-
тань місцевого значення. При цьому 

доповідач зазначив, що в багатьох 
містах Дніпропетровщини взагалі 
немає статутів територіальних гро-
мад 

А. Крупник, голова Всеукраїнсь-
кої асоціації сприяння самоорганіза-
ції населення, пояснив, що завдан-
ням проекту, в межах якого прохо-
дить круглий стіл, є виявити за до-
помогою моніторингу реальний стан 
реалізації на місцях державної полі-
тики сприяння розвитку громадянсь-
кого суспільства і, за необхідності, 
запропонувати певні корективи – як у 
змісті регіональних програм, так і у 
порядку їхньої реалізації. Але потрі-
бно враховувати, що для ефективно-
го впровадження цієї політики потрі-
бна ще й готовність до співпраці са-
мої громадськості.  

Проблеми є і з механізмами вза-
ємодії влади та громади на місцево-
му рівні.  

Експерт УНЦПД А. Красносіль-
ська представила на круглому столі 
аналіз заходів Програми сприяння 
громадянській активності у розвитку 
територій в Дніпропетровській обла-
сті на 2012–2016 роки, висвітлила 
способи та найкращі практики ефек-
тивного виконання окремих заходів в 
Україні. Завданнями програми є 
створення сприятливих правових та 
адміністративних умов для діяльнос-
ті інститутів громадянського суспіль-
ства, налагодження міжсекторної 
співпраці, сприяння розвитку лока-
льної демократії, поширення відпо-
відних цінностей та підтримка ініціа-
тив громадських організацій щодо 
регіонального розвитку.  

Голова Дніпропетровської міської 
асоціації «Наш дім» А. Пилипенко 
зазначила, що саме з приходом на 
посаду голови облради Євгена Удо-
да в області було започатковано ни-
зку міжсекторних угод та конкурсів 
для реалізації громадських ініціатив 
у сферах благоустрою, ЖКГ та енер-

гозбереження на умовах співфінан-
сування, завдяки чому реалізовано
десятки важливих проектів.  

Корисними інноваціями стали і 
так звані Громадські платформи
впровадження земельної та медич-
ної реформ у Дніпропетровській об-
ласті, про які розповів начальник 
відділу розвитку місцевого самовря-
дування Дніпропетровської обласної 
ради О. Тішкін.   

Цікавим досвідом реалізації регі-
ональних програм сприяння розвит-
ку громадянського суспільства поді-
лилися представники інших регіонів
– Кіровоградського, представленого 
заступником начальника управління 
комунікацій із громадськістю Кірово-
градської ОДА О. Романовим, та 
Полтавського, представленого голо-
вою комісії Громадської ради при 
Полтавській ОДА В. Штефаном. Зо-
крема, у Кіровоградській області вже 
декілька років при ОДА діє консуль-
тативний центр із роботи з інститу-
тами громадянського суспільства, 
завдяки допомозі якого десятки гро-
мадських організацій було успішно 
створено, зареєстровано і вони
отримали технічну підтримку на ви-
рішення місцевих проблем. 

Іншим питанням, яке обговорю-
валося на Круглому столі, було
впровадження нового Закону Украї-
ни «Про громадські об’єднання». Ек-
сперт УНЦПД А. Шимчук роз’яснила 
учасникам новації цього Закону.  

Щодо цих питань на круглому 
столі виникла дискусія, у якій зі свої-
ми роз’ясненнями та коментарями 
виступили в. о. начальника відділу 
Головного управління юстиції в
Дніпропетровській області І. Лур’є та 
начальник Дніпропетровського місь-
кого управління юстиції О. Посто-
ловська.  

Анна ТРЕПАЛЮК 
 (ВГО «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення)  
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ОГОЛОШЕННЯ  
орендодавця – Державного підприємства «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» 

Національної академії аграрних наук України» про намір передати в оренду окреме 
індивідуально визначене майно, що перебуває в державній власності 

 

№ 
п/п 

Балансоутримувач                 
(код за ЄДРПОУ, назва 
юридична адреса, кон-

тактний телефон) 

Назва об’єкту  
оренди 

Оціночна  
вартість, грн 

Місцезнахо-
дження 

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди 

Мета вико-
ристання 

1. 

03374617, Державне підп-
риємство «Науково-
виробнича дослідна агро-
фірма «Наукова» Націона-
льної академії аграрних 
наук України», 52052, Дні-
пропетровська область, 
Дніпропетровський район,                 
с. Горького, вул. Наукова, 
8. Тел. (056) 749-50-89 

А-2 – Адміністра-
тивна будівля;  
А-1 – Перехід;  
Б-2 – Овочесхови-
ще;  
І – Мощення;  
№ 1-4 – Огорожа 

11 537 489 
м. Дніпропетровськ,     
вул. Героїв Сталін-
града, 169 

До 15.06.2014 
року з можли-
вою пролонга-
цією строку дії 

договору 

Використання 
за цільовим 

призначенням 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після 
опублікування оголошення за адресою: 52052, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Горького, 
вул. Наукова, 8, державне підприємство «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» Національної академії 
аграрних наук України», конт. тел. (056) 749 50 89. 

Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 
місцезнаходження об’єкта оренди. 

У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. 3 ч. 4. ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

 

 

Шановні читачі! Якщо ви зацікавлені в отриманні газети 
«Європейський Час», звертайтеся до редакції і ми надамо 
можливість одержати безкоштовні примірники видання.  

Якщо у вас є матеріали для газети – ми також із радістю 
готові розмістити ваші листи та статті на сторінках 
нашого видання. 

 

Якщо ви бажаєте підтримати видання газети або громадську діяльність Асоціації, можете перерахувати добровільні або 
цільові внески за такими реквізитами. 
Одержувач: Асоціація міжнародно-правових досліджень  код одержувача: 36495424     
Рахунок № 26004001303335    банк: ПАТ "АКТАБАНК" м. Дніпропетровськ   МФО: 307394 
Призначення платежу: добровільний внесок       У разі перерахування цільового внеску зазначається напрям його 
використання: наприклад, добровільний внесок на видання газети.  
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У Парижі я бачила чимало та-
ких велопрокатних стоянок за 
принципом самообслуговуван-
ня – Velib. Бажаючий скориста-
тися велосипедом кидає моне-
тку, замок автоматично розми-
кається – і людина поїхала. 
Там, де велосипед їй більше не 
потрібен, вона примикає його 
на іншій автостоянці. Прокатні 
велосипеди мають специфіч-
ний дизайн, вони пофарбовані 
так, що їх неможна видати за 
власні. Ніхто їх не краде, усе 
побудовано на довірі.  

«У французьких університе-
тах, – розповідає киянин Ігор 
Шепелєв, який три роки навча-
вся в Парижі, - студенти мають 
можливість безкоштовно орен-
дувати велосипед. Щоб отри-
мати його, вносиш заставу, а 
коли повертаєш, забираєш свої 
кошти». 

Ірина Печерська, яка кілька 
років мешкає в Бельгії, розпо-
відає, що пересуватися на ве-
лосипеді, будь-куди, – тради-
ційна особливість бельгійців. 
До речі, бельгійські велогонщи-
ки – одні з найсильніших у Єв-
ропі. «Я вже не дивуюся, коли 
мої місцеві друзі й подружки 
приїздять у модне кафе на ве-
лосипеді. Дощ чи туфлі на ви-
соких підборах не заважають».  

А в бельгійських школах на 
уроках фізкультури учні старші 
15 років за 2 години проїжджа-
ють близько 40 кілометрів. 

У Брюсселі, як і в більшості 
європейських столиць, теж є 
міські пункти прокату велоси-
педів  Villo! та Pro Velo. 
ProVelo, до слова, ще й пропо-
нує навчальну програму для 
новачків, особливо популярну 

серед підлітків. Щоб орендува-
ти велосипед, треба купити 
квиток/абонемент (на кілька го-
дин, на один день, тиждень чи 
рік) у терміналі на стоянці бай-
ків або через сайт.  

Користуватися прокатним ве-
лосипедом зручно, бо не треба 
думати, до якого стовпа  прику-
вати свій велосипед, він парку-
ється на Villo!-стоянках. Вар-
тість однієї доби прокату вело-
сипеда – від 1,5 євро. У Копен-
гагені прокат велосипедів уза-
галі безкоштовний.  

«Та все ж більшість моїх 
бельгійських знайомих, – про-
довжує Ірина Печерська, – ба-
чать у велосипеді ще й вид ак-
тивного відпочинку, розваги. 
Вони вечорами колесять у пар-
ках компаніями чи поодинці, 
беруть участь у любительських 
гонках».  

Чимало людей долучаються 
до спеціальних програм, при-
думаних винахідливими бель-
гійськими чиновниками. Напри-
клад, їздиш за покупками на 
велосипеді – отримуєш вауче-
ри, які міняєш на товари чи на 
квитки в кіно.  

Великим успіхом користують-
ся туристичні веломаршрути 
країною.  

Влада європейських країн 
створює всі умови для безпеки 
руху велосипедистів, тож на-
віть батьки не бояться возити 
малюків в спеціальних дитячих 
велокріслах дорогами з інтен-
сивним рухом. Адже скрізь є 
велодоріжки, а водії автівок по-
важають велосипедистів.  

Людмила  КУЧЕРЕНКО 
(За сприяння Полтавського  

обласного медіаклубу) 

Середньостатистичний житель Данії проїжджає на 
велосипеді 893 кілометри за рік 

Якщо, прокинувшись і визи-
рнувши з вікна готелю, ви ба-
чите багато велосипедистів 
або людей, які роблять ранко-
ві пробіжки чи фіззарядку, – 
отже, ви не в Україні. Це й 
жарт, і правда одночасно. Бо 
всі, хто бував у Європі, неод-
мінно відзначають прихиль-
ність місцевих жителів до здо-
рового способу життя. Причо-
му не показушну, а справжню. 

Пригадую, наприкінці 90-х 

депутати від Партії зелених 
України на перше засідання 
парламенту приїхали на вело-
сипедах. Один-єдиний раз. 
Під об’єктивами телекамер. 
Для піару. Далі всі п'ять років 
вони приїжджали на роботу до 
Верховної Ради на  дуже кош-
товних іномарках. 

У той же час у Стокгольмі бі-
ля висотної будівлі якогось 
шведського міністерства на 
спеціальній велостоянці (такі є 
біля кожної публічної установи 
чи магазину) ми бачили не 
менше трьох сотень велоси-
педів співробітників, які щодня 
ними їздять на роботу та з ро-
боти. У Швеції та Фінляндії на 
велосипедах їздять навіть 
узимку!  

Європа вже давно обрала 

такий шлях. На вулицях євро-
пейських міст велосипедів та 
велосипедистів стільки, що 
здається, їх уже більше, аніж 
автомобілів. На велосипедах 
не цураються їздити ні бізнес-
мени, ні вчителі, ні відомі полі-
тики. І це справжня ознака ци-
вілізованості суспільства, на 

відміну від дикунського зма-
гання представників українсь-
кої еліти: у кого дорожчий ав-
томобіль, годинник чи вілла. 

«Найвелосипедніша» країна  
Європи – Данія, середньоста-
тистичний її житель щороку 
проїжджає на велосипеді 893 
кілометра. Далі йдуть Нідер-
ланди – 853 км. У Бельгії та 
Німеччині на кожного мешкан-
ця припадає за рік близько 
300 кілометрів велопробігу. 
Найменш популярний велоси-
пед в Іспанії – усього 20 кіло-
метрів на особу.  

Сучасна популярність вело-
сипеда у Європі  – результат 
цілеспрямованої політики
урядів країн Євросоюзу, поза-
як це сприяє розвантаженню 
центрів міст від авто, поліп-
шенню екологічної ситуації і
зміцнює здоров’я людей. 

Близько 15–20% європейців 
використовують залізного ко-
ня як основний засіб пересу-
вання. Як правило, це поїздки 
на роботу. Громадські органі-
зації велосипедистів намага-
ються впливати на роботода-
вців, щоб останні заохочували 
таких співробітників, напри-
клад преміювали.  

Мер Парижа Бертран Дела-
ное запровадив систему про-
катних велосипедів, яка нині 
популярна у всій Європі. 


