Від Картування
Нового Роздолу до
написання Стратегії
розвитку громади

Цю публікацію видано за підтримки Європейського Союзу в
рамках проекту «Містки громадської активності». За зміст цієї
публікації відповідають виключно партнери-виконавці і її
жодним чином не можна вважати такою, що відображає
погляди Європейського Союзу.

Проект «Містки громадської активності» фінансується
Європейським Союзом, Національним фондом на підтримку
демократії та Польсько-Американським Фондом Свободи в
рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд
«Освіта для демократії». Впроваджується проект Центром
культурного менеджменту (Львів) у партнерстві з Українською
бібліотечною асоціацією (Київ), Фондом розвитку
інформаційного суспільства (Варшава) та Благодійним фондом
«Помагаєм» (Дніпро).

ЧОМУ МИ
ЦЕ РОБИМО?
В Україні через історичні обставини недостатньо розвинені
традиції участі, спільного прийняття рішень, створення та
піклування про майбутнє громади. Процес децентралізації
має сенс лише за умови, що громада готова взяти на себе
відповідальність за подальші дії і має можливість це зробити.
Для цього кожному члену спільноти необхідно бути
впевненим, що його голос буде почутим та важливим. Тому в
межах нашого проекту ми співпрацюємо з місцевими
активістами, які представляють "низові" ініціативи і мають
спроможність для заохочення та залучення інших мешканців.
Ми хочемо дати їм шанс – знання, навички та компетенції –
бути сильними лідерами, що реформують громади для кращої
якості життя. Ми будуємо мости між людьми, зокрема, тими,
хто потребує кардинально змінити своє життя, громадськими
організаціями, органами місцевого самоврядування, щоб
розвивати локальні громади в Україні.

ХТО МИ?
Ми є партнерами з України і Польщі, які прагнуть розвивати
громадянське суспільство, працюючи з різними спільнотами
та людьми – громадськими та благодійними організаціями,
бібліотеками, закладами культури. Ми віримо у дієву
співпрацю на місцевому та міжнародному рівнях.
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ДЛЯ КОГО МИ
ЦЕ РОБИМО?
Учасниками нашого проекту є громадські організації, місцеві
активісти, внутрішньо переміщені особи, мешканці, які
спільно працюють задля добробуту своїх громад. Ми готові
ділитися здобутим досвідом, посібниками та ноу-хау, які є і
будуть доступні для інших громад в Україні.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
В МЕЖАХ ПРОЕКТУ?
Проект включає обміни досвідом, промоцію нових зв’язків і
синергій, розвиток підприємництва, соціально-економічний
розвиток, координацію з існуючими ініціативами та співпрацю
з широким колом зацікавлених сторін, субгрантинг. Сім
взаємопов’язаних компонентів проекту мають на меті сприяти
демократизації українського суспільства, міжрегіональній
інтеграції та створенню соціально-економічних перспектив
для людей, постраждалих від збройного конфлікту на сході
України, зокрема, малих міст.
Невід’ємною частиною проекту є картування ресурсів громад.
Участь у цьому компоненті беруть ініціативні групи
дванадцяти малих міст з Донецької, Запорізької, Луганської,
Львівської та Харківської областей України, відібрані через
відкритий конкурс. Картування ресурсів відбувається у
співпраці з громадськими активістами та мешканцями за
активної участі публічних бібліотек як центрів громад.
Детальніше про проект можна дізнатися на сайті –
www.bridges.org.ua.
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
ШАНОВНІ
НОВОРОЗДІЛЬЦІ ТА ГОСТІ
НАШОГО
МІСТА!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

У цьому році Новий Розділ відзначатиме
ювілейну 65-ту річницю з моменту створення
міста!

Розвиток території Розділля, добробут його
мешканців є одним із ключових пріоритетів
моєї діяльності, як народного депутата
України.

Як ніколи актуальним є питання подальшого
розвитку нашої громади. Розуміючи це, я став
ініціатором створення робочої групи по
розробці Стратегії розвитку Розділля, до якої
увійшли депутати міської ради, члени
міськвиконкому, фахівці міської ради, керівник
Львівського «Центру Розвитку місцевого
самоврядування», громадські активісти та
сільські/селищна голови. Створення такої
групи одностайно підтримали депутати
міської ради.

Проте для будь-якого поступу вперед –
необхідний детальний аналіз наявних ресурсів
та потенціалу, а також визначення основних
векторів подальшого розвитку громади. Для
залучення будь-яких інвестицій, державної
підтримки територій повинна бути окреслена
дорожня карта, стратегія розвитку громади,
затверджений генеральний план території і
саме мешканці повинні визначати, яким чином
і куди має рухатись їхнє місто, село, селище…

Переконаний, що напрацювання в напрямках
проекту Картування Нового Роздолу, яке
робили представники громадських організацій
Нового Роздолу спільно з бібліотеками міста,
обов’язково стане у нагоді при написанні
довгострокової «Стратегії розвитку
Розділля», а досвід у написанні та реалізації
розвиткових проектів громад за підтримки
міжнародних донорів буде використаний і у
майбутньому!
З повагою,
Андрій МЕЛЕШКО,

За сприяння європейських партнерів на
теренах Нового Роздолу проведено
Картування громади – це перший, безумовно
позитивний крок у написанні та ухваленні
Стратегії Розвитку, а відтак і розквіту
Розділля. Чого я всім нам бажаю у ювілейний
для Нового Роздолу, 65-й рік з дня заснування
міста!
З повагою,
Тарас БАТЕНКО,
народний депутат України,
в/о 123

міський голова
Нового Роздолу
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НОВИЙ РОЗДІЛ У
ПРОЕКТІ

НАША КОМАНДА
АНАТОЛІЙ
ШАЛАЄВ

Наше місто увійшло до дванадцяти містучасників проекту «Картування громад» зі всієї
України і представлено командою з числа
представників двох громадських організацій
Нового Роздолу – Молодіжної громадської
організації «Фундація Регіональних Ініціатив» та
Громадської спілки «Центр Регіонального
Розвитку».

Керівник проекту,
голова Молодіжної
громадської
організації
«Фундація
Регіональних
Ініціатив», депутат
Новороздільської
міської ради

ВОЛОДИМИР
КРИЖАНІВСЬКИЙ
Заступник керівника
проекту, директор
Громадської спілки
«Центр Регіонального
Розвитку», член
виконавчого комітету
Новороздільської
міської ради

ГАЛИНА
ПРИРІЗ

Ініціативна група картувальників Нового Роздолу

Директор
Новороздільської
міської
централізованої
бібліотечної
системи, партнер
проекту.

Активну участь у проекті взяли представники
Новороздільської міської централізованої
бібіліотечної системи.
Також на різноманітних етапах до реалізації
проекту долучались представники інших
громадських організацій міста: ПЛАСТ НСОУ
станиця м. Новий Розділ, МГО «Українська
Молодь – Христові», Центру організації дозвілля
для осіб з особливими потребами «Тавор»,
Спортивного Флорбольного клубу "Скіф", ГО
Західно-українська агенція регіонального
розвитку (ЗУАРР), ГО «Центр Громадянських
Ініціатив- ЦеГрІн», представники засобів
масової інформації міста та області, депутати
всіх рівнів та інші небайдужі мешканці міста та
навколишніх населених пунктів, що увійдуть до
майбутньої об’єднаної міської територіальної
громади Нового Роздолу.

ЯРОСЛАВ ОЛІЙНИК
Відеооператор,
фотокореспондент газети
«Новий погляд-райони»,
медіа-партнер проекту.
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РОЗДІЛЛЯ ВІД
МИНУЛОГО ДО
СЬОГОДЕННЯ
РОЗДІЛЛЯ – чарівний мальовничий куточок
української землі. Тут віками росли буйні ліси.
На початку XIX ст. ці землі належали сім'ї
Лянцкоронських. Але основне багатство –
сірка – була для них недоступною.
Палац Лянцкоронських смт. Розділ. Фото взяті з колекції: Archiwum Lanckorońskich,

Тут, у заплаві Дністра, пастухи побачили
джерело, в якому кипіла «золота» вода. Різне
вигадували селяни про це джерело. Воно
здавалось їм і загадковим, і таємничим. Граф
Лянцкоронський розповів про цю дивину
своєму колезі інженеру. Той після довгих
роздумів прийшов до висновку, що в глибині
землі залягають поклади сірки. Почувши таке,
граф почав старанно збирати в друкованих
працях скупі відомості про сірку.
Лянцкоронський та його спільники дійшли до
висновку, що Роздільське родовище багатше від
усіх інших відомих у Польщі сірчаних родовищ,
що сірка тут залягає на невеликій глибині, її
легше добувати і, отже, вона буде дешевшою.
Наввипередки гналися в Розділ представники
різних хімічних фірм. І чим довше вони ходили
по заплаві Дністра, тим страшнішою здавалась
їм ця місцевість. Непрохідні болота, а поруч
ріка, яка в дні повноводдя виходить з берегів.

Не зразу втихомирився Карл Лянцкоронський, а
перед смертю заповідав своєму синові не
випускати з рук придністровські землі. Та єдине,
з чого скористався син,— це сірчана вода, яка
служила цілющими купелями для графської
сім'ї.
Судилося розкрити таємницю «жовтої
киплячки» лише у липні 1950 року геологам, які
виявили під товстим шаром землі багаті
поклади сірконосної руди.
У травні 1953 року розпочалось будівництво
сірчаного комбінату та перших житлових
будинків.
У листопаді 1955 року зі стальних трубопроводів
комбінату полився золотий струмок сірки.
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потужності виробництва. На початку 90-х років
минулого століття підприємства хімічної
промисловості зменшили, а через декілька
років згорнули виробництво основної
продукції. У 1963 році Указом Президії ВР УРСР
Новий Розділ віднесений до категорії міст
районного значення.
Верховна рада України у грудні 2002 року
визначила Новий Розділ, як місто обласного
значення.

Пам'ятний хрест борцям за волю України

Сьогодні Новий Розділ — місто обласного
підпорядкування, наймолодше місто Львівської
області. Як і багато інших молодих міст, Новий
Розділ внаслідок відкриття і розробки родовищ
самородної сірки широковідомим став не
тільки на Україні, а й далеко за її межами.
Місто розташоване на лівобережному
дністровському схилі, за 3-4 км. від Дністра, на
висоті 290 метрів над рівнем моря, в 19 км. від
м. Миколаєва.
Вже у 1959 році Указом Президії Верховної Ради
УРСР Новий Розділ був віднесений до категорії
селища міського типу.
У 1960 році Рада Міністрів СРСР Постановою
№315 прийняла рішення про подвоєння
потужності Роздільського гірничо-хімічного
комбінату, а 24.06.1963 року Держплан СРСР
прийняв рішення про подальше збільшення

В результаті інтенсивного та більш-менш
планомірного розвитку усіх містоутворюючих
факторів, місто Новий Розділ за 65 років свого
існування перетворилось у один із промислових
і культурних центрів Львівщини. Тут є
підприємства хімічної, харчової та легкої
промисловості, машинобудування і
металообробки, виробництва будівельних
матеріалів та будівельні компанії. Важливим
фактором розвитку економіки міста стало
підприємництво, в якому зайнято близько 10000
осіб, а також діяльність на теренах міста
підприємства з іноземними інвестиціями ТзОВ
«ОДВ-ЕЛЕКТРИК», що займається виробництвом
кабельної продукції для автомобілів Volkswagen.
Важливим та стабілізуючим для соціальноекономічної сфери міста є численні бюджетні
установи міста — установи освіти, охорони
здоров'я, культури, чисельні дошкільні та
позашкільні заклади.
За матеріалами http://mykolaiv.info
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ПОКРОКОВА
ІНСТРУКЦІЯ З
КАРТУВАННЯ
ГРОМАДИ
ЩО ТАКЕ КАРТУВАННЯ
ГРОМАДИ?
Від сивої давнини володарі світу
використовували картування для демонстрації
своєї безмежної могутності, присвоєння
суспільної власності та визначення кордонів
політичного впливу. Вийшовши за рамки
класичної картографії, в останні десятиліття
картування стає все більш затребуваним у сфері
збирання, обробки, зберігання інформації,
одночасно набуваючи дедалі більшого
смислового, методичного і стильового
розмаїття. Зображати на картах людину та її
спосіб життя і заняття – старовинна традиція.
Втім, власне соціальні карти з'явилися лише в
кінці XIX століття, на світанку урбаністики.
Одним з перших дослідників, який
використовував метод картування для
відображення соціальних проблем і соціальної
інформації в просторовому контексті, був
соціальний топограф Чарльз Бут (Charles Booth),
що склав у 1889 році в Лондоні «карти бідності».
Надихнувшись, у 1895 році Джейн Адамс (Jane
Addams) та її колеги в книзі «Документи і карти
Халл-Хауса» опублікували карти умов
проживання в кварталах бідних мігрантів одного
з міських районів Чикаго. Перші соціальні карти
були частиною широкого комплексу
статистичних та аналітичних даних.
У наші дні концепція картування почала
докорінно змінюватися. Насамперед, це
викликано необхідністю вивчення контексту
відносин між людьми для потреб соціального
проектування в рамках розробки та реалізації
соціальної політики, розробки комплексних
програм розвитку територій. Як реакція на
запит, стали виникати методики картування, що
концептуально відрізняються одна від одної не
лише предметом і технологією виконання, але і
закладеними в основу методологічними

підставами. Можна стверджувати, що сьогодні
картування громади являє собою групу методів,
об'єднаних одним об'єктом вивчення:
соціальної реальності. З іншого боку, картування
громади є потужним інструментом для
посилення ролі маргиналізованих груп та тих,
хто традиційно виключений з процесу
прийняття рішень. Цей інструмент дає спільноті
можливість систематизувати свої знання та
вступати в діалог з владою та зовнішніми
стейкхолдерами задля
відстоювання громадських
інтересів та напрацювання
спільних рішень.
Картування громади
(Community Mapping) – це
процес мапування
(mapping) ресурсів та
створення образу громади,
який би демонстрував її
здатність та потенціал. Це
все про залучення
мешканців до виявлення
цінних якостей
(індивідуальних,
суспільних, інституційних) і
Практичний посібник з Картування
творення образу свого
громад в Україні
міста/ регіону, в якому
хотілося б жити. Кожна громада має свій
потенціал: підприємства, центри громадської
активності, освітні та культурні заклади. Але
найголовніше – це люди та їхні можливості, як
організовані групи мешканців, так й окремі
особи, які мають знання, навички і таланти. Всі
ці речі мають бути досліджені та відображені
задля демонстрації справжнього потенціалу
громади. Картування громади можна
охарактеризувати як громадське дослідження із
залученням широкого кола активних мешканців,
які визначають цінні якості свого ареалу
проживання, вишукують можливості, діляться
своїми відчуттями та ідеями. Картування
громади може спонукати людей ставати
потужними захисниками суспільних цінностей
та агентами демократичних перетворень.
Виходячи з того, ким вони є, небайдужі
мешканці можуть у подальшому організовувати
соціальні, культурні, освітні, екологічні та
правозахисні ініціативи у своїй громаді,
базуючись на результатах картування.
Електронна версія посібника за посиланням –
http://bit.ly/2z44EUQ.
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ОСНОВНИМИ ПЕРЕДУМОВАМИ
ПРОВЕДЕННЯ КАРТУВАННЯ
ГРОМАДИ РОЗДІЛЛЯ БУЛИ:

 Завершення терміну розробленої
стратегії розвитку міста у 2015 році,
відсутність нової стратегії.
 створення майбутньої міської
об’єднаної територіальної громади
Нового Роздолу (ОТГ).
 Відсутність генерального плану міста,
декілька взаємопротилежних напрямків
розвитку Розділля.
 Бажання позитивних змін.
 Необхідність визначення сильних та
слабких сторін майбутнього ОТГ
Розділля.
 Реакреаційна/культурна/туристична
привабливість регіону;

Мал.2 Методологія картування громади Розділля

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПИТАННЯ, ЩО
БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ:

 Промислові можливості/площі.
 Чисельні екологічні проблеми краю.

 Рівень готовності
громади до
впровадження змін та
об'єднання в ОТГ.
 Консолідація усіх
зацікавлених сторін
щодо визначення
стратегії розвитку
майбутньої ОТГ.
 Сильні та слабкі
сторони громади,
пріоритети її розвитку.
 Передумови для
прийняття стратегії
розвитку ОТГ на наступні
5 років.

Мал.1 Етапи реалізації проекту

 Позитиви та негативи
процесу децентралізації
та об'єднання Нового
Роздолу з навколишніми
селами.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Відбулось три презентації проекту Картування
Розділля для різних груп стейкхолдерів
(зацікавлених сторін).
На старті активної фази реалізації проекту у
травні-червні 2017 року проект картування
Розділля був представлений в приміщенні
Новороздільської бібліотеки для дорослих усім
керівникам громадських організацій міста за
участі народного депутата України від нашого
округу Тараса Батенка, міського голови Нового
Роздолу Андрія Мелешка, депутата обласної
ради Галини Сич, заступників міського голови,
депутатів міської ради та членів
міськвиконкому.

Напередодні Дня Незалежності нашої Держави
на урочистій сесії міської ради, присвяченій Дню
українського прапора, депутати міської ради у
вишиванках долучились до флешмобу «Новий
Розділ на Мапі України!», під час якого
отримали інформацію про перебіг проекту
картування Розділля.

Депутати Нового Роздолу під час урочистої сесії долучились до флеш-мобу
«Новий Розділ на Мапі України»

Під час офіційних урочистостей з нагоди Дня
Незалежності України у фойє міського Будинку
культури «Молодість» представники
Новороздільської централізованої бібліотечної
системи презентували проект всій громаді та
гостям міста, що завітали на урочистості.

КАРТУЄМО РОЗДІЛЛЯ
Презентація проекту Картування Розділля для керівників громадських
організацій міста за участі народного депутата України Т.Батенка, міського
голови А. Мелешка, депутата обласної ради Г.Січ.

Наступною презентацією проекту та польові
навчання картування відбулись під час
традиційного Пластового табору «Про100літо»,
який відбувся до Дня Молоді 25 червня 2017
року.

РАЗОМ! КАРР!
Під такими гаслами
відбувалось
картування міста та
навколишніх
населених пунктів.
Відповідно й
символом
картувальників стала
Ворона. Цей птах
славетний тим, що
надзвичайно всім
цікавиться, всюди
Ворона, як символ Картування Розділля
літає та тягне до
своєї домівки усілякі
витребеньки. Так і наші картувальники…

Презентація проекту Картування Розділля на Пластовому фестивалі «Про100 літо»
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ЧИСЕЛЬНІ ФОКУС-ГРУПИ
За період активної фази реалізації проекту
відбулось дванадцять фокус-груп та засідань
робочих груп для успішної реалізації цього
проекту. Обговорювали питання подальшого
розвитку Розділля, його реакреаційну,
промислову привабливість, екологічні загрози
довкіллю та навіть складали туристичні карти
регіону.

ПОЛЬОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНЕ

19 серпня 2018 року урбаністи, соціологи,
історики та географи з восьми країн Євросоюзу
та цілого світу вивчали забудову Нового Роздолу
та пройшлися територією Роздільської "Сірки".
Під час роботи однієї з фокус-груп

Фокусо́ване групове́ інтерв'ю́ — якісний метод
дослідження, групове інтерв'ю, організоване у
вигляді розмови кількох респондентів, зазвичай
6-12 осіб, на задану інтерв'юероммодератором тему. На відміну від класичних
інтерв'ю комунікація відбувається переважно
між самими респондентами, а модератор лише
направляє розмову в потрібне русло.

Такий інтерес молодих вчених з-за кордону до
нашого міста та його виробничого потенціалу
викликаний новітньою забудовою Нового
Роздолу на базі моноіндустріального міста.
Також молоді вчені ознайомились із планами
створення та функціонування майбутнього
Новороздільського індустріального парку.

Фокус-групи широко використовуються в
соціологічних та маркетингових дослідженнях.
Метод дозволяє розкрити мотивацію людей,
побачити варіанти сприйняття/ставлення до
проблеми тощо. Але ніколи не слід забувати,
що фокус-група — це якісний метод і на його
основі не можна робити кількісних висновків.
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії

Під час навчального візиту вчених з восьми країн ЄС до Нового
Роздолу та їх знайомство з забудовою Нового Роздолу та його
промисловим потенціалом
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РОЗДІЛЛЯ ТУРИСТИЧНЕ
В ході польових досліджень була вивчена
реакреаційна та туристична привабливість
регіону. Поруч із нашим містом знаходиться
с.Стільсько – колишня столиця Білих Хорватів.
Унікальний історико-культурний комплекс з
центром — городищем IX-XI ст. У результаті
досліджень встановлено, що на залісненому
плато над селом у IX — на початку XI ст.
існувало велике місто. Площа сягала 250 га, а
довжина оборонних стін — близько 10 км.
Колись на верху валів височіли дерев'яні стіни
та вежі. До них із середини були прибудовані
численні будівлі житлового, господарського та
військового призначення. Довкола дитинця було
укріплене передмістя, де проживало вільне
міське населення. Тут розкопано кілька
десятків житлово-господарських та ремісничих
об'єктів, садиби окремих заможних містян.

У с. Стільсько при середній школі діє чудовий
краєзнавчий музей, а пам’ятки архітектури
сягають часів дохристиянської епохи.

Картувальники під час відвідин шкільного музею у с.Стільсько
та жертовного каменю.

Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії

До інших привабливих об’єктів туристичної
інфраструктури краю можна віднести
надзвичайної краси оз. Барвінок (на фото,
автор невідомий), занедбаний Палац
польських графів Лянцкоронських у селищі
Розділ та відреставрований костел у
с.Берездівці.

Мапа археологічних пам’яток в околицях Стільського городища.
Автор Орест Корчинський
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РОЗДІЛЛЯ ЕКОЛОГІЧНЕ
Питання збереження довкілля Розділля, на
території якого зберігаються понад 90% відходів
всієї Львівщини – наслідок відкритого
нерозважливого видобутку «Сірки», завезення
на наші терени на початку 2000-х років 17 тисяч
тон відходів нафтохімічної промисловості (т.зв.
гудронів), спроби завезення на територію
«Сірки» побутових відходів зі Львова та
побудови сміттєпереробного комплексу на 115
гектарах незрозумілими структурами зі
статутним капіталом у 200 грн. – питання, що
найбільше хвилюють місцеве населення. В ході
картування Розділля ми проводили
дослідження та складали екологічну мапу
Розділля.

При відкритому зберіганні фосфогіпс
омивається атмосферними опадами,
дренажні води з відвалу фосфогіпсу
потрапляють у річку Дністер.
Вміст стронцію в фосфогіпсах становить до
1,5%. Роздільські фосфогіпси розміщені в кар'єрі
– відвал фосфогіпсів, в озері Кисле і
навколишніх озерах. Відвали фосфогіпсу з
вмістом токсичних елементів і важких
металів мають перевищення граничних норм
по алюмінію, залізу, міді, барію, фтору,
фосфору, кадмію, стронцію тощо, і звісно
фтору.
Дощі вимивають із фосфогіпсів отруту – і
вона накопичується в озері Кислому.
Вода з переповненого кислотного озера,
збагаченого токсичними
елементами, в повноводні періоди
безперешкодно перетікає в Дністер
– транскордонну річку, нижче за
течією якої беруть питну воду
мільйони людей в Україні та
Молдові.
Також в ході картування Розділля
було встановлено факти незаконної
вирубки лісів поруч із Новим
Роздолом. За цим фактом
Золочівська місцева прокуратура
відкрила кримінальне провадження.

Схема 1. Територія колишньої промзони в Новому Роздолі Автор: Орест Венчак

У 70-х роках минулого століття у радянської
влади дійшли руки до рекультивації кар'єрів
сірчаного виробництва у Новому Роздолі
шляхом побудови хімічних підприємств.
Збудували сірчанокислотні цехи та
розбудували завод складних мінеральних
добрив потужністю 800 тис. тон
нітроамофоски в рік з усією інфраструктурою
та відвалом фосфогіпсу. Все це запрацювало в
кінці 1985 р. Відходи від цього процесу –
фосфогіпси – також стали одним із проклять
регіону. Відвал фосфогіпсу, в кількості 3,5 млн.
тон, займає площу 17 га та є висотою до 20 м.

Стрийський лісгосп. На виїзді з Нового Роздолу разом із прокуратурою , еко
інспекцією фіксуємо незаконну вирубку лісу.
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РОЗДІЛЛЯ ГЕРОЇЧНЕ

або спробувати допомогти матусям завезти
їхній візок по чисельних сходах.

РОЗДІЛЛЯ РІЗДВЯНЕ
Зимова краса нашого краю, з усіх-усюд лунає
коляда. А ми це все фіксуємо на відео, світлинах
та наносимо на карту нашої майбутньої
об’єднаної територіальної громади.

с. Горішнє. Богородиця покриває своїм омофором Героїв України

Провели картування всіх пам’ятних знаків на
теренах Розділля з фотофіксацією та
нанесенням на гугл-карту.

РОЗДІЛЛЯ ДОСТУПНЕ
До дня волонтера, Міжнародного дня людей з
інвалідністю, які відзначаються у грудні спільно
з «Центром дозвілля для осіб з особливими
потребами «Тавор» провели картування об’єктів
соціально-культурної інфраструктури міста на
предмет доступності.

«БІЛІ ПЛЯМИ» НА МАПІ
РОЗДІЛЛЯ
«Як зробити своє місто кращим? На скільки
комфортно в ньому жити?» – про це
роздумували міський голова Нового Роздолу
Андрій Мелешко, депутати міської ради,
громадські активісти та запрошені гості міста:
екс-віце-мер найстарішого німецького міста Трір
Норберт Нойхауз і виконавчий директор
«Інституту майбутнього», екс-заступник голови
Донецької військово-цивільної
облдержадміністрації Віктор Андрусів (на фото).
Погляд на наше місто з іншого боку та пошук
«білих плям» на мапі Нового Роздолу – вийшла
надзвичайно плідна та продуктивна дискусія.

Перевіряємо доступність Нового Роздолу

Висновок – невтішний: у Новому Роздолі
надзвичайно мало об’єктів обладнано
пандусами для осіб з інвалідністю та матусь з
візочками. Всі бажаючі могли спробувати заїхати
на інвалідному візку в будь-який магазин міста
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СОЦІОЛОГІЧНЕ
ОПИТУВАННЯ

картувальниками Нового Роздолу території сіл
Берездівці, Гранки-Кути, Горішнього,
Долішнього, Станківець, Тужанівців та Підгірців,
що за перспективним планом мали б увійти до
об’єднаної територіальної громади Розділля.

У ході проведення картування громади Нового
Роздолу та прилеглих населених пунктів, що з
часом увійдуть до майбутньої об’єднаної
територіальної громади, було проведено
анкетування мешканців. Основна мета
дослідження була – визначення громадської
думки з питань об’єднання громади,
окреслення подальших векторів розвитку
території, пошук прихованих ресурсів
територіальної громади, визначення основних
проблем, що турбують мешканців Розділля, а
також «причин гордості» за свою громаду.

Анкетування було анонімним, хоча 43-є
опитуваних (близько 15% респондентів)
погодились на оприлюднення своїх
персональних даних – заповнили необов’язкові
поля анкети: «Прізвище, Ім’я, По батькові»,
контактний номер телефону. Опитування
проводилося з другої половини листопада 2017
року по січень 2018 року.

Загалом анкета складалась із 16 запитань
(додаток 1), участь в анкетуванні взяло 300 осіб
різної статі, вікового та соціального статусу, з
них 50 респондентів склали сільські мешканці,
що проживають у населених пунктах, які за
перспективним планом, мають увійти до
об’єднаної міської територіальної громади
Нового Роздолу.

185 респондентів або 62 % від тих, хто заповнив
анкету, склали представниці жіночої статі.

Анкетування проводили активісти громадських
організацій Нового Роздолу – Молодіжна
громадська організація «Фундація Регіональних
Ініціатив» та Громадська спілка «Центр
Регіонального Розвитку», методом face-to-face
або безпосереднього контакту з респондентом.
Попри те, що вибірка від тих, хто заповнив
анкету, склала близько 1,5% від всіх повнолітніх
мешканців Нового Роздолу та прилеглих
населених пунктів, назвати це анкетування
репрезентативним для всього населення
Розділля не можна, хоча певну динаміку та
настрої громади це опитування демонструє.
Дане опитування проводилось під час
проведення масових заходів у місті Новий
Розділ, заходів, пов’язаних з реалізацією
програми «Картування громади Розділля» круглих столів, фокус-груп, польових
досліджень, зустрічей тощо та під час сесій
Новороздільської міської ради (серед
депутатського корпусу міської ради та
відвідувачів сесій (за їх бажанням)).
Мешканці сільських населених пунктів були
опитані під час виїзного мобільного об’їзду

Відповідно до його результатів
У демографічному розрізі:

3% (9 респондентів) – були віком до 18 років,
22% (66 респондентів) – віком понад 60 років.
Детальніше щодо вікового розподілу
респондентів на цій діаграмі.

Діагр.1 Віковий розподіл
респондентів, % N -300

менше 18 р.
3%

Понад 60 р.
22%

18-24 р.
14%
менше 18 р.
18-24 р.
25-35 р.
36-49 р.

50-60 р.
14%

50-60 р.
Понад 60 р.

25-35 р.
24%

36-49 р.
23%

Щодо освітнього статусу респондентів:
абсолютна більшість склали люди з вищою
освітою – 148 осіб (майже 50%) та неповною
вищою освітою – 61 особа (20%). Респонденти із
середньо-технічною та середньо-спеціальною
освітою – 38 осіб (13%), загально-середньою –
43 (14%), неповною середньою – 10
респондентів (3%).
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ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ РЕСПОНДЕНТІВ
№
п/п

Група, до якої
відносить себе
опитаний

К-сть
респондентів

Частка,%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Учень (ця)
Студент (ка)
Робітник (ця)
Службовець
Спеціаліст
Підприємець
Непрацюючий (а)
Пенсіонер (ка)
Інше
ВСЬОГО

9
22
98
43
34
19
18
52
5
300

3
7
33
14
11
6
6
18
2
100

ЩО НАЙКРАЩИМ ЧИНОМ ОПИСУЄ ВАШЕ
СТАВЛЕННЯ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НОВОГО РОЗДОЛУ?
Діагр.4 Ваше ставлення до громади, де живете, %

Громада в
якій немає
перспектив
11%

Я пишаюсь
своєю
громадою
21%

Громада, в
якій мені
важко себе
реалізуват
и
16%

Громада в
якій я просто
живу
19%

Більшість респондентів з опитаних попри те, що
пишаються своєю громадою та бажають, щоби в
ній жили їх діти (21% та 14% від опитаних), таки
визнають, що наша громада має багато проблем
(19%), в ній практично немає перспектив – 11%
та реалізувати себе в ній важко – 16%. 19%
респондентів визнає, що «просто живе в
громаді».

Діагр.2 Чи пов’язуєте Ви своє майбутнє з Розділлям, %

Студенти та учні, %

80
60

На запитання «Що, на Вашу думку, є основним
ресурсом міста для перспективного розвитку
міста?» більшість респондентів відповіли, що це
науково-освітній, промисловий та туристичний
потенціал (діаграма №5).

40
20
0
Так

ні

Громада з
багатьма
проблемами

19%

На запитання анкети «Чи пов’язуєте Ви своє
майбутнє з містом Новий Розділ або
навколишніми селами?» абсолютна більшість
респондентів – 75% або 245 респондентів дали
ствердну відповідь, але більшість молодих
людей – студентів та учнів шкіл та ліцеїв – 61 %
(19 осіб з 31) не пов’язують своє майбутнє з
Розділлям.

Всього респондентів, %

Я хочу, щоб
тут жили мої
діти
14%

Важко відповісти

Діагр.3 Якби Ви описали свою приналежність до громади, де
живете, гол.

Не місцевий (проїздом, у гостях, у відрядженні)

Зареєстрований, але не проживаю в місті або навколишніх
селах, що увійдуть в майбутнє ОТГ, на постійній основі
Не зареєстрований (на) в місті, але проживаю тут або
навколишніх селах, що увійдуть в майбутнє ОТГ, на постійній
основі
Проживаю в навколишніх селах, що увійдуть в ОТГ

Зареєстрований (на) та проживаю в місті
0
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100

150
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Налагоджена міжнародна співпраця і, як не
дивно, місцеві підприємницькі ініціативи,
природні ресурси громади – отримали менші
оцінки у відсотковому значенні.

До пріоритетів майбутнього розвитку громади
до першої трійки увійшли:
1 - питання покращення екологічного стану та
довкілля Розділля,

РЕСУРСИ РОЗВИТКУ МІСТА

2 - ремонт доріг,

Діагр.5 Що, на Вашу думку, є основним ресурсом громади?

4%

3 - залучення інвестицій та розвиток
промисловості.
16%

Значних показників отримали питання активної
боротьби зі злочинністю та якісне надання
комунальних послуг. Оскільки респондентам
було дозволено обирати до 6 варіантів
відповідей, діаграму подаємо в кількісних
показниках, відповідно до набраних голосів.

13%

18%
27%

Інша діаграма №6 - щодо основних проблем
Нового Роздолу перегукується з даними,
відображеними у діаграмі №7 і також
відображає основну проблематику та напрямки
теперішнього розвитку нашого міста.

22%

До першої шістки основних проблемних питань
входять знову ж таки проблеми екології,
поганого стану доріг, росту злочинності,
відсутності можливостей для самореалізації та
недостатня громадська активність самих

Природні ресурси регіону
Науково-освітній потенціал
Промисловий потенціал
Туристичний потенціал
Підприємницьке середовище

Діагр.6 Напрямки розвитку територіальної громади міста, гол.

Налагоджена міжнародна співпраця

Енергоефективність
Активізація громади
Екологія та довкілля
Охорона здоров’я
Розвиток спорту
Розвиток культури
Розвиток освіти,
Соціальна інфраструктура
Активніша робота по боротьбі із злочинністю
Покращення благоустрою та озеленення
Розвиток туризму
Збільшення (покращення стану) мережі дошкільних закладів…
Сприяння розвитку ОСББ
Ремонт доріг
Покращення якості надання комунальних послуг
Сприяння житловому будівництву
Покращення умов для залучення та ведення бізнесу
Розвиток промисловості
Залучення інвестицій
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Діагр.7 Основні проблеми громади, гол.

Відсутність можливості для самореалізації
Зношення міської інфраструктури
Недостатня громадська активність мешканців
Недостатня кількість дитячих майданчиків
Мала кількість спортмайданчиків
Невпорядкованість парків, скверів
Безпритульні тварини на вулицях
Мала кількість місць у дитячих садочках
Стихійна торгівля на вулицях
Погане освітлення вулиць
Поганий матеріальний стан шкіл
Поганий стан або відсутність тротуарів та пішохідних доріжок
Якість роботи комунальних служб
Проблеми збору та переробки сміття
Низький рівень медичного забезпечення
Поганий стан доріг міста
Алкоголізм, наркоманія
Екологічні проблеми
Ріст злочинності, забезпечення правопорядку
Несприятливі умови для ведення бізнесу
0

мешканців Нового Роздолу та прилеглих
територій.
Що є причиною Вашої гордості за свою
громаду? – наступне запитання анкети.
Окремою «гордістю», якою може пишатися
наша громада, є культурні традиції регіону,
інвестиційна привабливість та добрі побутові
умови життя – за ці пункти проголосувало
відповідно 24, 19 та 16% респондентів.
Щоправда, велика частка опитаних вважає, «що
нам немає чим пишатися» (18%), інші
респонденти називали свої причини «гордості»
за громаду. Серед яких варто виокремити:
чудову природу (оз. Барвінок), компактність
проживання, працелюбних людей.
Діагр.8 Що є причиною гордості за громаду, %

Нема чим
пишатись
18%

Територія
приваблива
для інвесторів
19%

Громада, що
береже
культурні
традиції
регіону
24%

Громада,
що має
Діагр.8 Що є причиною Вашої гордості задобрі
громаду
Сприятливі умови побутові
умови
для ведення
Громада, що
життя
власної
приваблює
16%
справи/бізнесу
туристів та
14%
гостей…
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На інші запитання анкети, зокрема – «Ваша
оцінка теперішнього стану громади»,
респондентам необхідно було обрати відповіді
(Відмінно, Добре, Задовільно, Незадовільно,
Важко відповісти). Незадовільними були
визначені стан доріг, екологія краю,
інфраструктура дозвілля та відпочинку.
Задовільними понад 50% позитивних відповідей
називали лише якість освітніх послуг в місті.
Найбільше респондентам в громаді були до
вподоби «Місцеві релігійні храми» та «освітні
заклади, бібліотеки» - понад 50% позитивних
відповідей.
До питання об’єднання територіальної громади
більшість опитаних ставилося позитивно - 53%,
26 % - висловлювали своє незадоволення цим
процесом, велика частка опитаних (21%)
байдуже ставляться до об’єднання. Хоча люди,
особливо у сільській місцевості, розуміли, що
при об’єднанні надання послуг освітніх (57%
мешканців сіл, 10% міста), медичних (48% і 7%)
та адміністративних (45% та 12% відповідно)
мало б покращитись, а бюджет збільшитися
(60% сільського населення та 70% міста).
Джерела, з яких люди беруть інформацію:
"Сарафанне радіо" – 37%, «інтернет та
соцмережі» – 29%, друковані ЗМІ – 17%.
Представники влади (11%) та офіційний сайт
міської ради (6%) є менш вагомими
інформаторами про діяльність громади.
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ПРОГРАМА
НАЦІОНАЛЬНИХ
ОБМІНІВ
В рамках проекту “Містки громадської
активності”, що фінансується Європейським
Союзом та Національним фондом підтримки
демократії (США), окрім, власне,
Картування громад відбулись програми
обмінів між громадами сходу і заходу
нашої держави, що брали участь у
картуванні своїх міст.

МОНІТОРИНГОВІ
ЗУСТРІЧІ ТА СЕМІНАР
ІЗ АКТИВНОГО
ГРОМАДЯНСТВА

Новий Розділ активно долучився до
цього: і як приймаюча сторона, і як гість.
До Нового Роздолу завітали, зокрема,
команди картувальників із Добропілля
(Донецька область), Мелітополя
(Запорізька обл.), Ізюму (Харківська обл.)
та команда картувальників із
Старобільська (Луганська обл.).

Також у рамках проекту Картування Розділля
його учасники взяли участь в чисельних
моніторингових зустрічах в багатьох
обласних центрах України, були
організаторами моніторингової зустрічі та
проведення тренінгу з Активного
громадянства у Новому Роздолі.

Депутати Нового Роздолу Анатолій Шалаєв та
Володимир Засанський – учасники проекту –
відвідали своїх колег у Добропіллі Донецької
області та Ізюмі Харківської області.
За результатами цих поїздок вже підписано
Меморандуми про подальшу співпрацю між
громадськими організаціями, активісти вже
планують подальші спільні заходи.

Тренінг проводив досвідчений фасилітатор
Юрій Антощук.
У його роботі
взяли участь
керівництво
міста,
працівники
бібліотек,
громадські
активісти, а
також
представники ГО
«Центр
культурного
менеджменту» м.
Львів та
Української
бібліотечної
асоціації.
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"ДАВАЙ
ПОВЕРНЕМОСЬ У
СВОЄ МІСТО, ДАВАЙ
ОДЯГНЕМО ПОТЕРТІ
ДЖИНСИ..."
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ
Картування громад – це довготривалий і
непростий дослідницький процес, що дозволяє
виявити цінності мешканців, проаналізувати
потенціал громади, окреслити актуальні
питання та привернути увагу влади до потреб
мешканців міста. Найголовнішою цінністю
картування є те, що кожна людина має
можливість долучитись до цього процесу.
Непросто ламати «бар’єри у головах людей» –
більшість не готова до проявів громадської
активності, в суспільстві панує відчуття зневіри,
що бажання пересічних громадян будуть почуті
та втілені в життя. Люди не звикли до того, що
цікавляться їх думкою, їх баченням, їх
бажаннями. Процес
картування дозволяє
побудувати взаємну
довіру, сприяє відкритості
людей, вони починають
цікавитись тим, що
відбувається в суспільстві
та змінюють своє
ставлення до цього.
Мешканці починають
розуміти, що вони можуть
впливати на прийняття
важливих рішень. Але
розуміти і діяти – це різні
речі, тому громадським
активістам та лідерам ще
багато необхідно зробити,
аби не змарнувати перших
проявів низової ініціативи,
активізму і довіри.
У цій брошурі ми виклали основні кроки
картування Розділля, навели результати
опитування громадської думки щодо сильних та

слабких сторін розвитку громади, щодо процесу
створення об’єднаної територіальної громади.
Проаналізувавши усі позитивні та негативні
сторони, ми прийшли до висновку, що процес
картування громади Розділля – лише перший
крок для написання Стратегії Розвитку
територіальної громади Розділля. Депутати
Новороздільської міської ради підтримали цю
думку і на сесії ухвалили рішення № 645 від
06.03.2018р. «Про створення робочої групи по
розробці стратегії розвитку Розділля», до складу
якої увійшли керівник проекту Картування
Розділля Анатолій Шалаєв та заступник
керівника проекту – Володимир Крижанівський
(текст рішення у додатку №2).

Ескізи пам’ятної дошки «Скрябіну»,
надіслані на конкурс Оксаною МЕЛЬНИК і
Надією ТОЛСТИЛЬОВОЮ
(ескіз розміром 10 на 16 з пластиліну. Напис
у вигляді рамки - цитата з пісні Скрябіна
"Давай повернемось у своє місто, давай
одягнемо потерті джинси...")

Також з метою підвищення
впізнаваності та створення
позитивного іміджу міста на
одній з фокус-груп, що
проводилась у рамках проекту
Картуємо Розділля Разом (КАРР),
було вирішено оголосити
конкурс на розміщення
пам’ятної дошки знаному землякуновороздільцеві Андрію Кузьменку «Скрябіну»
на будинку, де він мешкав.
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Відповідний дозвіл виконавчого комітету
Новорозділської міської ради вже отримано
(див. додаток №3). Проведено конкурс на
кращий ескіз пам’ятної дошки.
А самому співакові, композитору та
письменникові Андрію Скрябіну планується
присвоїти звання «почесного громадянина
міста», що заплановано зробити на урочистій
сесії Новороздільської міської ради, присвяченій
65-й річниці міста. Відповідний проект рішення
вже розроблено.

побратимства міст Сходу та Заходу України.
Відтак Новий Розділ, цілком ймовірно, матиме
ще одне місто-побратим, окрім м. Поліце
(республіка Польща) та Пасевальк (Німеччина),
на Сході України.

Також позитивним процесом є додаткові важелі
впливу громади на ухвалення рішень. Зокрема,
завдяки поданню одного з активістів Картування
Розділля, депутата міської ради Богдана Гузара,
сесією міської ради було ухвалено Положення

Підписання Меморандумів про співпрацю між Молодіжною
громадською організацією «Фундація Регіональних Ініціатив» м. Новий
Розділ та громадськими організаціями Ізюму (Харківська обл.) та
Добропілля (Донецька обл.)

про електронні петиції в Новому Роздолі. Перша
електронна петиція «Про визнання території
Розділля зоною надзвичайної екологічної
ситуації» вже набрала необхідну кількість
голосів та була підтримана сесією ради
https://e-dem.in.ua/novyrozdil.
В результаті участі у програмі Національних
обмінів, як одного з компонентів проекту
«Містки громадської активності», до якого
входить і картування громад між громадськими
організаціями Нового Роздолу (Львівська
область), Ізюму (Харківська) та Добропілля
(Донецька) вже підписано Меморандуми про
співпрацю.

А за підсумками презентації процесу
Картування перед народним депутатом
від округу Тарасом Батенком та діалогом
представників громадських організацій із
нардепом за рахунок державної субвенції
на соціально-економічний розвиток
території, Новороздільська станиця Пласт
НСОУ змогла зробити ремонт своєї
домівки, Центр організації дозвілля для осіб з
особливими потребами «Тавор» поміняти вікна
та двері у своєму приміщенні, Новороздільська
міська бібліотечна система – закупити новітні
технічні засоби, мультимедійні дошки та меблі
для бібліотеки, а Будинок дитячої та юнацької
творчості – провести ремонт фасаду будинку.

Зважаючи на спільність громад Розділля та
Добропілля міським головою останнього міста
була висловлена думка щодо можливого
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