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ПРО ПРОЕКТ «МІСТКИ
ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ»
Цю публікацію видано в рамках проекту «Містки громадської активності», який реалізовується за підтримки
Європейського Союзу. 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
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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
організаціями та людьми – громадськими та благодійними організаціями, бібліотеками, закладами культури. Ми
віримо у дієву співпрацю на місцевому та міжнародному
рівнях.

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, соціальноекономічний 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.
Команда проекту «Містки громадської активності»
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ПЕРЕДМОВА
Будь-які зміни у великому місті чи малій громаді розпочинаються з аналізу наявних ресурсів і можливостей. З цією метою завжди
користувалися методом класичної картографії – наносили на мапу
природні ресурси та об’єкти господарської діяльності. З появою
нових технологій тематика картування набула більшого розмаїття.
Сьогодні методику картування громад розглядають як «дієвий засіб
виявлення потенціалу громади, ширшого залучення мешканців до
творення образу свого міста, спільного вироблення стратегії його
розвитку й налагодження конструктивного діалогу з органами місцевого самоврядування» [1].
Новояворівськ – молоде місто, яке має бути здоровим, щасливим та успішно «дорослішати». Воно повинно стати комфортним
для проживання, трудової й економічної діяльності, забезпечувати
культурні, освітні та соціальні потреби мешканців. Для цього потрібно розумно залучати наявний потенціал, найціннішою частиною якого є люди, що володіють певними знаннями, навичками й
талантами. Вони можуть бути рушійною силою розвитку складових культурного та економічного потенціалу. Заклади освіти й культури, церкви, спортивні установи, мережа підприємств, будівельні
організації, центри громадської активності треба дослідити й належно презентувати задля творення власного майбутнього – комфортного міста, у якому хочеться жити. Для цього ГО «Гостинець»
разом з ГС «Агенство місцевого економічного розвитку Яворівщини», Новояворівською міською радою та бібліотекою-філією для
дорослих у партнерстві з міською радою здійснили Проект «Картування громади міста Новояворівська» в межах проекту «Містки
громадської активності».
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З цією метою задіяно практику успішного європейського досвіду – реалізацію п’яти етапів формування комфортного міста: 1) картування (ревізія) наявних ресурсів (природних, економічних, культурних, можливостей осіб, об’єднань та інституцій громадянського
суспільства); 2) формування карти ресурсів громади; 3) залучення
різних груп мешканців до визначення цілей, пошуку ідей і розробки
стратегії «комфортного міста»; 4) розбудова зв’язків між особами,
об’єднаннями та інституціями через реалізацію проектів, скерованих на вирішення проблем міста (громадський бюджет); 5) розбудова відповідальності, прозорості, взаємної довіри й здійснення
оцінки результатів кожного проекту. На цьому шляху дуже важливо
виконати дві умови. Перша – докласти максимум зусиль для досягнення успіху першої спільної справи (проекту). Друга – налагодити
ефективну комунікацію для формування й цементування громади.
Люди бояться змін. Більшість тих, хто «проти», або «недоінформовані», або «недомотивовані». В обох випадках треба терпеливо пояснювати й переконувати.
У рамках проекту проведено комплексні дослідження потреб
мешканців через анкетування й індивідуальні інтерв’ю, бачення
розвитку міста й аналіз теперішньої ситуації через фокус-групи.
З метою налагодження діалогу й співпраці між різними місцевими спільнотами, привернення уваги новояворівчан до мистецтва,
сприяння самореалізації та креативності, розвитку творчості проведено дводенний фестиваль громадської активності «Арт-Літо».
За результатами проекту здійснено аналіз ресурсів, що відображено в описі портрета Новояворівська й результатах соціологічного
дослідження, створено друковану й електронну карти міста (www.
maps.gostynets.org.ua), налагоджено співпрацю інституцій громадянського суспільства.
Команда проекту «Картування громади міста Новояворівська»
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ПОРТРЕТ МІСТА НОВОЯВОРІВСЬКА
Новояворівськ – українське місто, якому властиві слова з
префіксом «най»: одне з наймолодших міст за датою заснування –
53 роки, у якому проживає 30 723 мешканці; найменше за площею
забудови – 203 га (загальна площа земельного фонду міста – 974,9
га), з найвищою густотою населення (15 тис. ос. на км²) у Львівській
області; наймолодше за середнім віком мешканців – 36 років; з
найкращим якісним водопостачанням; з найвищими демографічними показниками народжуваності – 400 ос. на рік, природнього
приросту – 150 ос.; з найвищими спортивними досягненнями стосовно короткої історії міста; з наймолодшим краєзнавчим музеєм,
який створено у 2016 році.
Новояворівська громада має ряд особливостей: найбільша в
районі; сформована з приїжджих спеціалістів гірничо-хімічної галузі
й вихідців з населених пунктів району; має строкатий національний
та етнічний склад; з проживанням у багатоквартирних будинках, що
розміщені на невеликій
площі; із переважаючою
зайнятістю у соціальній
сфері. Активність громади не висока. Проте дієві
громадські
організації
працюють у напрямку
активізації та згуртування мешканців. Це місто
районного значення й
майбутній центр об’єднаної
територіальної
громади.
Новояворівська міська рада. На цей час її очолює голова Муравель Василь Іванович. До складу ради входять три його заступники, секретар ради та керуючий справами. Депутатський корпус
формують 26 депутатів, які працюють у п’яти депутатських комісіях:
1) Комісія з питань депутатської діяльності, дотримання права й
законності, сфери обслуговування; 2) Комісія з питань економіки,
планування, бюджету й фінансів, євроінтеграційних процесів та
міжнародної співпраці; 3) Комісія з питань використання земель,
благоустрою території та захисту навколишнього середовища;
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4) Комісія з питань соціально-економічного
розвитку
промисловості, будівництва, комунального майна та
житлово-комунального
господарства; 5) Комісія
з питань національно-культурного відродження, освіти, молодіжної політики, спорту,
туризму, охорони здоров’я й соціального захисту. До виконавчого
комітету входять 19 осіб,
з яких 6 – члени міської
ради, 4 – представники соціальної сфери та
9 представників бізнесу. Як дорадчий орган
діє громадська рада, у
складі якої є представники від 14 громадських організацій міста. У
підпорядкуванні Новояворівської міської ради
перебувають
сусідні
села Когути та Стені.

за даними Новояворівської районної лікарні №1
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ВИГІДНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Новояворівськ – місто районного значення. Розташоване на захід
від м. Львова (35 км), практично в географічному центрі Яворівського району. Через місто проходить траса державного значення
М10 (Львів–Яворів–Краковець–Краків), яка є частиною міжнародної траси Е40. Прикордонне
розташування
(30-ти кілометрова зона)
і близькість декількох
митних пунктів пропуску
сприяють транскордонному співробітництву:
МПП «Краковець–Корчова» – 37 км; МПП «Шегині–Медика» – 65 км;
МПП «Грушів–Будомєж»
– 35 км; МПП «Рава-Руська–Гребенне» –
60 км. Новояворівськ –
транспортний вузол, що
має автобусне сполучення практично з усіма населеними пунктами району: з м. Яворів – 14
км, з смт. Немирів – 20 км, з с. Старичі – 7 км, з с. Прилбичі – 10 км,
з с. Молошковичі – 12 км. Автосполучення з сусідніми районними
центрами: з м. Мостиська – 50 км, з м. Городок – 25 км, з м. Жовква
– 45 км. З автостанції міста щоденно курсують автобуси міжнародного значення до Польщі: до м. Перемишль –76 км, до м. Люблін –
209 км, до м. Томашів – 100 км, до м. Ярослав – 80 км, до м. Краків
– 290 км. Місто з’єднано зі Львовом залізницею Шкло–Львів.

НОВОЯВОРІВСЬК – МІСТО
СЕРЕД БЛАГОДАТНОЇ ПРИРОДИ
Місто серед лісу – так говорять про Новояворівськ. І це правда,
адже воно з усіх боків оточене справжніми розточанськими сосново-дубово-буковими лісами з рясними заростями ягідних чагарників
та багатою грибницею. Місто розташовано в мальовничій місцевості південних схилів вододільної височини Розточчя, що плавно переходить у Надсянську низовину. В околицях виходять на поверхню
кілька джерел, які утворюють малі притоки у верхів’ї річки Шкло.
На одному з джерел споруджено водозабір для постачання міста
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водою. На прилеглих територіях є кілька озер (Борисівка, Піщане,
Криве), які мешканці міста використовують для відпочинку. За 5 км
на захід розміщено здавна відомий курорт «Шкло», споруджений у
ХVІІ ст. на сірководневих лікувальних джерелах. А за 3 км причаїлося унікальне урочище «Парасенька», з якого бере початок основний витік річки Шкло. Тут на початку ХХ ст. споруджено перший
водозабір для постачання водою м. Львова. На цей час водозабір
забезпечує навколишні населені пункти. У місті багато паркових насаджень, скверів, яворових алей.

НОВОЯВОРІВСЬК – МІСТО ПІВСТОЛІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Заснування міста пов’язано з потребою житла для спеціалістів з
розробки промислових покладів сірчаної руди. У 1963 р. розпочалося проектування Яворівського гірничо-хімічного комбінату, а за 5
км на схід від нього – закладення тимчасового житлового поселення під назвою «Сєрний».
Від будинку дирекції
комбінату через селище
Шкло до Сєрного пролягла дорога, що з’єднувалася з автомобільною
трасою
Львів–Яворів.
У 1964 р. засновано
спеціальну підрядну організацію СУ «Яворів-хімбуд», що мала завдання
будувати майбутнє місто. У 1965 р. його назвали селище Янтарне й
розпочали будівництво
перших будинків. Неподалік будівель облаштували зупинку робочих автобусів, біля якої на
стовбурі сосни почепили вивіску із назвою «Янтарне». Уже в 1967
р. поселення було газифіковано, мало котельню і водопостачання.
Як свідчать інвентарні книги міської Ради, перші житлові будинки були здані в експлуатацію на вул. Ст. Бандери: в 1968 р. – буд.
№26 (гурт.№3), у 1969 р. – буд. №20, 24, 28 (гурт.№4), у 1970 р. –
№30 (гурт.№5). Будівництво розвивалося швидкими темпами.
Одночасно споруджували багатоповерхівки різного типу – гуртожитки, малосімейки, багатоквартирні будинки, де перші поверхи
було відведено під магазини та заклади соціальної інфраструкту11

ри. 1969 рік ознаменовано важливими подіями:
здано в експлуатацію
ІV гуртожиток; у приміщенні першого поверху гуртожитку відкрито
медпункт, міську раду
й кабінети ЖКГ; здано
в експлуатацію першу
середню школу, розраховану на 1280 учнів;
селище перейменовано
на «Новояворівське», що
трактується як «Новий
Яворів». У червні 1969 р. тут проживало 1019 мешканців.
З 1970 р. будівництво селища Новояворівське розгортається з
новою силою. Медпункт реорганізували в поліклініку й перенесли
в новозбудований ІІІ гуртожиток. Увесь другий поверх зайняли медичні кабінети та відділення швидкої допомоги. У 1970 р. в школі
запущено
навчальний
процес. Один за одним
споруджували багатоповерхові житлові будинки та об’єкти соціальної
сфери. У квітні 1978 р.
медики Новояворівська святкували урочисту
подію – відкриття новозбудованої двоповерхової
поліклініки, а до кінця
року почергово відкривали перше відділення
терапії й хірургію (квітень), пологове відділення (листопад), урологію
(грудень). У грудні 1978 р. відбулося урочисте відкриття окремого лікувального корпусу (за типовим планом інфекційної лікарні).
Також у 1978 р. збудовано другу середню школу, заняття в якій
розпочалися з січня 1979 р. У цьому ж році на базі спортивних секцій з біатлону та велоспорту відкрито дитячо-юнацьку спортивну
школу «Янтар», яка за короткий час стала однією з найкращих на
12

Львівщині. 01.10.1980 р. відкрито навчальний заклад – Шклівське технічне училище №65, яке в 1982 р., яке реорганізовано в Новояворівське середнє міське професійно-технічне училище №65.
Велося будівництво дитячих садків, музичної школи й спортивних
об’єктів. У 1985 р. здано в експлуатацію Палац культури «Кристал» з
актовим залом на 800 місць, лекційним залом і бібліотекою. У 1985
р. здано в експлуатацію середню школу №3 у другому мікрорайоні,
у якому вже активно здійснювалося будівництво багатоповерхових житлових будинків. Населення зростало швидкими темпами, у
1986 р. його кількість перевищила 17 тис. жителів й селище отримало статус міста – Новояворівське. І тільки 3 червня 2008 р. його
перейменовано у м. Новояворівськ. 23 вересня того самого року
Верховна Рада України прийняла постанову, якою включено в межу
Новояворівська 757,2 га земель та затверджено загальну площу
міста – 974,9 га. Цією ж постановою встановлено нові межі міста.
Сьогодні це місто багатоповерхових будинків (в експлуатації 93
багатоквартирні житлові будинки, у яких проживає більше 30 тис.
жителів) та розвинутої міської інфраструктури. Ведеться розбудова
третього мікрорайону й житлового кварталу «Приозерний». Упорядковується квартал індивідуальної забудови. Місто розширює
територіальні й культурні горизонти.

НОВОЯВОРІВСЬК – МІСТО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
АРХІТЕКТУРИ
Прогулюючись вуличками Львова, ми неодмінно милуємося
його особливою архітектурою. А прогулюючись
вулицями Новояворівська, архітектура практично завжди залишається
поза увагою. І справа
тут не тільки в ставленні людей до радянської
спадщини. Просто якщо
в попередні епохи архітектори задумувалися
про естетику та вишуканість, то в радянський
час домінував функціоналізм. У нашому місті,
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як по всій країні, багатоповерхівки будувалися за одним проектом,
передбачали однаковий принцип обстановки, навіть подібні внутрішні дизайни, меблі. І все це диктувала власне архітектура.
Частина багатоповерхівок має виражений архітектурний стиль
бруталізму, який виник у промислових містах світу в 50-х роках
ХХ ст. Для стилю характерні масивність, відсутність обробки матеріалів фасаду або їх груба обробка (принцип «чесного матеріалу»).
Будівлі бруталізму сформовані кубічними, прямокутними або цілісними формами. Деякі мають декор, але також грубий та масивний
(наприклад, решітчасті бетонні малюнки на фасаді будівлі кулінарії,
житлових будинків центральної вулиці міста та ін.).
Функціональне житло в Новояворівську все ж залишається привабливим через практичні параметри та вдале розташування. Певний час його називали білим містом, хоча має сірі відтінки селікатної цегли й бетонних конструкцій. Та все ж серед величезного
масиву одноманітних та невиразних будинків можна знайти кілька
нетипових і доволі оригінальних споруд, які навряд чи можна вважати архітектурними шедеврами, проте вони є виразними будівлями нашого міста. Це будинок на вулиці С.Бандери 16, верх якого
«вишито», тобто викладено червоною та білою цеглою у візерунку
яворівської бавниці (ідея Романа Жеплинського). Цікавим є фасад
школи мистецтв, який оздоблено мозаїчною картиною в карпатському етностилі. Виділяються парадні фасади дитячих садочків з сюжетним настінним декором. Проте найчіткіше вирізняються на фоні
багатоповерхівок три новозбудовані купольні храми в українському
архітектурному стилі.

НОВОЯВОРІВСЬК–
МІСТО
ПРОМИСЛОВОСТІ
Й СФЕРИ ПОСЛУГ
Нині Новояворівськ
є містом з розвиненою
обробною промисловістю, установами та підприємствами,
сферою
послуг, інженерною інфраструктурою. У місті
діють понад 60 підприємств. Найбільшими
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підприємствами, що формують бюджет, є ті, що спеціалізуються на
будівництві (ТзОВ «Яворівбуд», ТзОВ «Балмікс», ТзОВ «Житлобуд»),
виробництві будівельних матеріалів (ПП «Обрій», ТОВ «Бетоніка»),
виготовленні харчових продуктів (ТОВ «Бейкер-Україна», ТОВ «Мамин хліб»), пошитті одягу (ТОВ «Йоха-Україна», фабрика «Євростиль») та взуття, наданні транспортних послуг (ПП «Шенгофер і К»),
наданні комунальних послуг (ТзОВ «Енергія-Новояворівськ»). Добре
розвинена торгівля (численні крамниці, кілька невеликих торгових
центрів, ринок), функціонують два мотелі та чотири АЗС. Діють відділення поштових підприємств Укрпошта, Нова пошта, Автолюкс,
Міст Експрес, Делівері та операторів Інтернет зв’язку Київстар,
Vodafone Україна, Укртелеком, SkyNet, NeoNet, Байт. Відділеннями
представлено такі банки, як Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен
Банк Аваль та Банк Львів.

НОВОЯВОРІВСЬК – МІСТО ДУХОВНИХ НАДБАНЬ
Особливими місцинами духовного життя міста є храми: Церква
Свв. Апп. Петра і Павла, Церква Св. Юрія, Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Церква Преображення Господнього (с. Когути), Дім
молитви спільноти Церкви християн віри Євангельської України,
Дім молитви Свідків Єгови, Дім молитви спільноти євангельських
християн-баптистів, Монастир Свв. Апп. Петра і Павла Львівської
провінції редемптористів, Монастир Згромадження Дочок Матері Божої Неустанної Помочі.
Храм Свв. Апп. Петра і Павла – перший
храм у Новояворівську. Належить громаді
УГКЦ. Парафію засновано в час підпілля й
зареєстровано в 1989
р. Тоді ж розпочалося
спорудження
каплиці.
У 1991 р. розгорнулося
масштабне будівництво
п’ятикупольного храму в
традиційному українському архітектурному стилі за проектом І.Коваленка. На будові жертовно працювали тисячі вірян, що наблизили
день його освячення (17.12.1995). У 1996–2008 рр. облаштували
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церковне подвір’я, оздобили стіни, встановили іконостас та вітражі.
За період 2008–2014 рр. виконали настінний іконопис, обладнали
приміщення для християнських спільнот. На парафії діють монаші
спільноти, проводиться потужна просвітницька робота для мирян:
є порадня, хори, дитячий духовий оркестр, архибратство МБНП;
спільнота молоді УМХ, Матері молитви, Св. Йосифа, Жива вода;
дитячі спільноти Св. Герарда, Ангелятко, вівтарна дружина; Школа
передшлюбних наук, Школа народжувати. Щорічно проводяться
«Канікули з Богом» та катехизація дітей. Служать у храмі отці-монахи з чоловічого монастиря Свв. Апп. Петра і Павла Львівської
провінції редемптористів, що збудований поряд із церквою.
Церква Покрови Пресвятої Богородиці належить
православній
громаді Київського патріархату. Спорудження
великого храму розпочато у 2000 р. Воно витримано в стилі українсько-візантійського бароко
з елементами архітектурних традицій карпатського регіону.
Церква Св. Юрія –
точна копія церкви (1540)
із с. Вільшаниця. Щоб
зберегти духовну пам’ятку від руйнації (село опинилося в зоні сірчаного
кар’єру), колишні мешканці перенесли її в Новояворівськ, а інтер’єр храму
– у смт. Шкло. Відбудовано (1995–1998) у формі
дерев’яного зрубу українсько-візантійського стилю, у який вмонтовано дерев’яний одвірок церкви
1715 р. із старослов’янським написом про рік реконструкції храму.
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НОВОЯВОРІВСЬК ТУРИСТИЧНИЙ
У Новояворівську прокладено пішохідний туристичний маршрут
«Янтарне намисто» протяжністю 3,5 км, тривалістю 4 год.
Нитка пішохідного маршруту містом: пам’ятний знак під назвою «Біля побитих» – пам’ятник І.Мазепі – церква Покрови Пресв.
Богородиці – Міська рада – ПК «Кристал» (літня сцена) – Краєзнавчий музей – пам’ятник Кобзареві – школа мистецтв – сквер Незалежності – церква Св. Юрія – храм Свв. Апп. Петра і Павла – стадіон.
Пам’ятний знак під назвою «Біля побитих» (польс. – Grób
nieznanych żolnierzy) – свідчення сумних подій в українсько-польських відносинах. Споруджено (1937) на могилі польських вояків, які
загинули під час війни 1918–1919 рр.
Пам’ятник Гетьманові Іванові Мазепі виготовлено й встановлено коштами громади міста й меценатів на замовлення міської ради
та відкрито 24.08.1997 р. (скульп. Ю.Савко, арх. Ю.Жеплинський).
Пам’ятник складається з бронзової стели з барельєфом, на якій викарбувано уривок із твору І.Мазепи: «Нехай вічно будеть слава же
през шаблі маєм права».
Пам’ятник Тарасові
Шевченку споруджено
місцевими будівельниками на кошти міськради
та підприємців міста
за підтримки РДА. Відкрито 12.07.1997 р.
Монумент складається
з облицьованої волинськими
базальтовими
плитами основи, на
якій – бронзова постать
молодого Тараса Шевченка (скульп. Ю. Савко,
арх. Л. Новосілець).

НОВОЯВОРІВСЬК – МІСТО БАНДУРИ, МУЗИКИ І ПІСНІ
Центром культурного життя міста є Палац культури «Кристал». У
ньому проходять найважливіші заходи соціально-політичного життя, економічні форуми, різноманітні виставки, концерти естрадних
гуртів. Здавна діють народні хорові колективи «Нова Яворівщина»
та «Янтарні джерела», оркестр духової музики, колектив бандури17

стів, танцювальні гуртки, циркова студія. Працюють місцева телестудія, дві бібліотеки.
У ПК «Кристал» у різні часи творчо працювали люди, які знані як
в Україні, так і далеко за її межами. Дослідженнями традицій Яворівщини займався Роман Жеплинський, бандурист, фольклорист, просвітницький діяч, композитор, організатор народних хорів «Яворівщина» і «Нова Яворівщина». Тут свою музичну кар’єру розпочинав
Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін), який спочатку був учасником
кількох новояворівських рок-гуртів, а в 1989 р. разом з однодумцями заснував легендарний «Скрябін». 2009 року в Новояворівську розпочав діяльність популярний гурт «Dzidzio», лідером якого
є корінний мешканець
міста Михайло Хома.
25 років поспіль з 7
по 12 липня в місті проходить
Міжнародний
фестиваль
«Молода
Галичина». Це один з
небагатьох
молодіжних фестивалів нашої
країни, що реалізовує
мету утвердження статусу української мови
та національної культури, популяризації сучасної української пісні, а з
нею й пізнання світового
естрадного мистецтва,
здійснення культурних
обмінів і примноження позитивного іміджу
українського естрадного
молодіжного мистецтва.
Володарями
Гран-прі
«Молодої Галичини» стали відомі нині українські
виконавці – народна артистка України Наталя
Бучинська,
заслужені
артисти України Тіна
Кароль, Катерина Бу18

жинська, Наталка Карпа,
співачка Міка Ньютон,
молоді
композитори
Тимур Усманов, Руслан
Талабіра та багато інших. Щороку фестиваль
приймає своїх почесних
зіркових гостей – відомих українських композиторів та поетів,
популярних артистів та
митців, серед яких Ніна
Матвієнко, Василь Зінкевич, Степан Галябарда, Руслана, Ані Лорак, Гайтана, Олександр Пономарьов, Анатолій
Матвійчук і, звичайно багаторічний голова журі фестивалю композитор, професор, народний артист України Олександр Злотник. Це
найпопулярніший масовий щорічний захід міста.

НОВОЯВОРІВСЬК – МИСТЕЦЬКЕ МІСТО
Мистецький досвід яворівських умільців успішно збагачується в
молодому місті, завдяки діяльності Яворівського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, створеного
у 1991 р. Із 28 майстрів осередку 12 – мешканці Новояворівська, які
тут творчо розвивають традиції орнаментальної різьби, яворівської
забавки, колоритної вишивки, плетених виробів
з рогози і соломи, живопису, писанкарства…
Про творчість окремих
майстрів, що працюють
у галузі різних видів традиційного народного декоративного мистецтва
описано у двох виданнях
каталогу «Народне мистецтво Яворівщини» та
фахових журналах.
Осередком
мистецького життя міста
є Краєзнавчий музей,
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створений у 2016 р. в
приміщенні
виставкового залу ПК «Кристал».
Постійну експозицію утворюють
етнографічні
експонати, твори народного мистецтва Яворівщини, колекція автентичної яворівської ноші,
творчі роботи майстрів
регіону. Музей набуває популярності через
проведення мистецьких
виставок, презентацій,
різноманітних арт-акцій,
майстер-класів, екскурсій. Метою діяльності є
поєднання, збереження
й збагачення традицій та
культурного різноманіття регіону, налагодження
комунікацій і громадської співпраці.

ОСВІТА В
НОВОЯВОРІВСЬКУ
До сфери міської
освіти належать п’ять
дошкільних закладів, три загальноосвітні школи І–ІІІ ст., одна початкова школа, ліцей, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, школа мистецтв, вище професійне училище, неформальний
центр освіти дорослих, кілька приватних центрів раннього розвитку дитини. Загальноосвітні заклади міста (ЗОШ №1, ЗОШ №2,
ЗОШ №3, ліцей) щорічно мають високі показники навченості учнів,
переможців обласних і всеукраїнських олімпіад.
У місті споруджено 8 типових дошкільних закладів, які були
стовідсотково задіяні, а той переповнені. Але криза буремних 90-х
років завдала сильного удару дошкільній освіті – три садочки припинили функціонування. У приміщеннях дошкільного закладу №6
створили початкову школу. Другий садочок переобладнали під навчальні потреби Новояворівського ліцею. А садочок №3 віддали
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частинами під приватизацію. Через кілька років ситуація відносно
стабілізувалася, відновилася потреба в дошкільній освіті, знову виникла черговість на влаштування дітей у садочок. Але приміщень
для відновлення діяльності дошкільної освіти не повертають.
Створення шкіл у приміщеннях садочків тільки частково вирішило проблеми перевантаження шкіл. Будівництво четвертої школи
було припинено у тих самих 90-х роках, пізніше недобуд приватизували, добудували й відкрили в ньому торговий центр. До сьогодні в середніх загальноосвітніх школах №1 і №3 навчання здійснюється у дві зміни, лабораторні приміщення, методичні кабінети,
зони рекреації де тільки можна переобладнані під навчальні класи.
У спортзалах одночасно займаються учні кількох класів, у кабінетах
інформатики не вистачає комп’ютерів для учнів за поділом на групи.
Потреба в будівництві нових шкіл залишається й досі актуальною.
Новояворівський ліцей є державним освітнім закладом із надання учням шкіл району можливості для реалізації їх індивідуальних
здібностей і забезпечення ґрунтовної підготовки з фізико-математичного, хіміко-біологічного та гуманітарно-правничого профілів.
Новояворівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат
є державним професійним навчально-виховним закладом, який
здійснює допрофесійну й професійну підготовку учнів 10–11-их
класів відповідно до навчально-матеріальної бази та педагогічних
кадрів.
Новояворівське вище професійне училище забезпечує здобуття професійно-технічної освіти, оволодіння робітничими спеціальностями, кваліфікацією
відповідно до інтересів й
здібностей.
Районний центр неформальної освіти дорослих функціонує в
Новояворівську на базі
краєзнавчого
музею.
Тут проводяться навчання комп’ютерної та
фінансової грамотності,
майстер-класи й тренінги, зорієнтовані на особистісний розвиток і
громадянську
компетентність дорослих.
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НОВОЯВОРІВСЬК – МІСТО, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ
2017 року місто НОВОЯВОРІВСЬК увійшло в мережу міст, що
навчаються. Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються, – це
міжнародна
платформа обміну інформацією,
досвідом і найкращими
практиками
побудови
міст. Мережу створив
Інститут ЮНЕСКО з навчання впродовж життя
(м. Гамбург, Німеччина),
яка покликана сприяти
обміну ідеями, надавати
містам експертні знання й підтримку на шляху їх становлення. Мета
Мережі – захист цілей
сталого розвитку, забезпечення рівного доступу
до освіти впродовж життя й перетворення міст на інклюзивні та
безпечні. Станом на 2017 р. до Мережі входять 195 міст із 47 країн
світу. З них чотири міста України – Мелітополь, Нікополь, Павлоград і Новояворівськ (Сертифікат від ЮНЕСКО від 13 жовтня).
Згідно з керівними документами, «місто, що навчається» – це
місто, яке ефективно мобілізує свої ресурси в усіх напрямках;
відроджує навчання в сім’ях та громадах; сприяє навчанню на робочому місці; розширює
використання сучасних
технологій;
підвищує
якість і забезпечує відмінні освітні результати,
що сприяють формуванню загальної культури
навчання. Таким чином
місто розширює індивідуальні права й можливості, зміцнює соціальну
згуртованість,
сприяє
економічному зростанню, розквіту культури, а
також сталому розвитку.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Новояворівська районна лікарня №1 є багатопрофільною лікувально-профілактичною установою. До структури лікарні входить:
поліклінічне відділення, дитяча поліклініка, жіноча консультація
та амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сьогодні
в лікарні розгорнуто 400 ліжок у 13 спеціалізованих відділеннях:
офтальмологічне, акушерсько-гінекологічне, інфекційне, терапевтичне, кардіологічне, травматологічне, хірургічне, урологічне, анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, дитяче, приймальне,
неврологічне. Щороку тут лікується 12,5 тис. пацієнтів. Медичну
допомогу хворим надають понад 130 лікарів. На базі лікарні з 2009
р. працює мобільна бригада Львівського обласного центру екстреної
медичної допомоги медицини катастроф.

НОВОЯВОРІВСЬК –
МІСТО СПОРТУ
У місті активно розвиваються різні види спорту, особливо футбол,
хокей, біатлон, бокс, велоспорт, фігурне катання.
1979 року в місті
створено дитячо-юнацьку спортивну школу «Янтар», яка дуже швидко
стала професійною платформою для підготовки кваліфікованих біатлоністів, велосипедистів
та інших спортсменів.
За 25 років діяльності
ДЮСШ «Янтар» підготувала майстрів міжнародного класу, 18 майстрів
спорту, 35 міжнародних
майстрів спорту, 90 першорозрядників, 2,5 тис.
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спортсменів
мають
розряди. У цій школі
здобували професійні
навички майже 3 тис.
дітей. Нині на її базі
створено Центр олімпійської підготовки із
зимових видів спорту, який делегує своїх
вихованців до збірних команд України з
біатлону.
Ще одним потужним центром спортивного життя міста і району є фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт», до складу якого входить спортивний
зал для занять різними видами спорту (міні-футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, флорбол), плавальний басейн з єдиною в
області п’ятиметровою вишкою для стрибків у воду в критих приміщеннях та центральний міський стадіон із критим стрілецьким тиром. Саме в ньому 2011 р. відбувалися всеукраїнські змагання з кульової стрільби серед працівників галузі внутрішніх справ. Того ж
року на спортивній базі міста проводив тренування основний склад
збірної команди України з біатлону.
У 2009 р. збудовано Льодову арену – найсучасніший льодовий
майданчик Львівщини з трибунами на 600 місць. Арена стала для
багатьох мешканців міста улюбленим місцем проведення дозвілля.
А для любителів фігурного катання й хокею – ареною професійного росту. Тут тренуються й проводять домашні матчі команди професійної хокейної ліги України ХК «Леви» (Львів) та «Явір» (Яворів).
Відбуваються всеукраїнські та міжнародні змагання хокеїстів, а також показові виступи студії фігурного катання.

ВІДВЕРТО ПРО ПРОБЛЕМИ МІСТА
Для отримання загальної картини проблем міста використано
результати досліджень у рамках проекту, статистичні показники,
дані річних звітів, тощо. Зараз зупинимося на очевидних, тих, які
добре відомі як мешканцям, так і владі. Перше, що справляє негативне враження як для самих мешканців, так і для гостей міста, це
погані дороги та сірий колір багатоповерхівок. Друге – перевантаження освітніх установ: двозмінне навчання в школах і черговість
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на влаштування дітей в дошкільні заклади. Гострою проблемою
є позаринкова торгівля сільськогосподарськими (і не тільки) продуктами, що спричинює безлад, антисанітарію, засмічення прибудинкових територій. Потребують вирішення проблеми соціального
сирітства, створення безпечних умов для людей з інвалідністю, відсутності організованого дозвілля молоді. За сучасних умов розбудови міста, для орієнтації медичної, пожежної та інших служб міста
є потреба в карті міста.
Проблеми виникли не сьогодні,
вони накопичувалися роками. І треба
докласти чимало зусиль і часу, щоб
їх вирішити. Міська рада й громадські
організації реалізовують проекти, спрямовані на позитивні зміни. У рамках
Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у
Львівській області на 2017–2020 роки;
«Відкрите місто»; «Шляхи та стратегія
впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді та об’єктах
комунальної власності міста»; міжнародна молодіжна співпраця; «Бюджет
участі» та інші. Важливою подією 2017
р. щодо створення інклюзивного середовища міста стало відкриття соціального реабілітаційного центру «Регіна»
за ініціативи ЯРЧБО «Дитячі мрії» та
підтримки Фонду «SOTO» (Нідерланди), місцевої влади й жертводавців.
Громадські організації в партнерстві з міською радою реалізовують проекти, спрямовані на розвиток громади міста (ГС «Агентство
економічного розвитку Яворівщини», ГО «Гостинець», ГО «Розвиток громади»). Але цього недостатньо, проблем значно більше й
навколо них має об’єднатися широке коло громадськості. Тут стає
очевидною проблема неузгодженості й безсистемності розвитку
міста. Мешканці переважно пасивні, бояться змін, невмотивовані
й мало інформовані. Міська рада не має Стратегії розвитку міста,
у результаті чого розподіл ресурсів відбувається ситуативно, що
призводить до низької ефективності управлінської діяльності влади. Потрібно багато працювати в напрямку об’єднання зусиль.
Підвищення активності громади міста та розробка Стратегії є одними з невідкладних завдань сьогодення.
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КАРТУВАННЯ ГРОМАДИ
МІСТА НОВОЯВОРІВСЬК
Успішний розвиток громади розпочинається із залучення мешканців до оцінки наявного потенціалу й творення бажаного образу
міста. Громада Новояворівська вже кілька років обговорює питання необхідності змін і створення сучасного іміджу міста. ГО «Гостинець» разом з ГС «Агенство місцевого економічного розвитку
Яворівщини» та бібліотекою-філією для дорослих у партнерстві з
міською радою працювали над реалізацією першого етапу розвитку Новояворівська в рамках проекту «Картування
громади міста Новояворівська».
Картування громади
в класичному розумінні
означає здійснення соціологічного громадського дослідження із залученням широкого кола
активних мешканців, які
визначають цінні якості
свого міста, вишукують
можливості,
діляться
власними відчуттями й
ідеями розвитку міського середовища.

ЯКА ОСНОВНА
МЕТА ПРОЕКТУ
Залучення громадськості до процесу досліджень і виявлення потреб
безпосередньо від мешканців міста, а також налагодження довірливих
відносин між мешканцями та міською радою для
творення майбутнього
образу Новояворівська.
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ЩО ЗРОБЛЕНО В
РАМКАХ ПРОЕКТУ
□□ Здійснено анкетування, до проведення
якого залучили волонтерів, зокрема молодь,
соціальних
педагогів
шкіл, зацікавлених учасників фокус-груп. За
анкетою, розробленою
Київським міжнародним
інститутом соціології за
підтримки ІСАР «Єднання», волонтери проводили анкетування серед
мешканців. Всього опитано методом анкетування 450 мешканців
міста й здійснено 42 індивідуальні інтерв’ю.
□□ Проведено 16 фокус-груп (240 учасників) із представниками різних груп: молодь, влада, пенсіонери, голови ОСББ, депутати,
підприємці, учасники АТО, освітяни, медики, працівники соціальної
сфери. Формували фокус-групи різними способами: за індивідуальними запрошеннями (представники місцевого самоврядування
й бізнесу, пенсіонери); через бесіди з керівниками установ (освітяни, медики, працівники соціальної сфери, голови ОСББ); на зустрічах з лідерами об’єднань (громадські активісти, депутати, молодь,
учасники АТО). Під час
зустрічей
обговорено
переваги й проблеми
міста, зафіксовано ідеї
щодо розвитку міського
середовища.
□□ Результати анкетування та індивідуальних інтерв’ю, проведення фокус-груп та
узагальнені результати
досліджень слугуватимуть основою для брендування та розробки
Стратегії розвитку міста.
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□□ Актуалізовано й
деталізовано електронну карту міста на основі
OpenStreetMap.

ЯК СТВОРЮВАЛИ
КАРТУ
За основу використано наявну картосхему
міста. Довідкову інформацію (нумерація житлових будинків, назви
й адреси підприємств,
дані про нові квартали
забудови тощо) надала міська рада. До формування електронної
карти долучено студентську й учнівську молодь середньої школи
№1. З ними попередньо проведено навчання з OpenStreetMap.
Карта візуалізує об’єкти, події в просторі та часі, до того ж сприяє
розумінню й усебічному осмисленню наявного потенціалу. Створюючи карту, молоді люди одразу аналізували об’єкти й пропонували
способи використання ресурсів.

ХТО ПРОВОДИВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проводили представники ГО «Гостинець», ГС
«Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини» та волонтери.

ЯКІ ЩЕ ЗАХОДИ
СПРИЯЛИ ДОСЯГНЕННЮ МЕТИ
□□ Участь у навчальних заходах. Команда
проекту організовувала
й брала участь у тренінгах й семінарах. Здійснювала навчальні поїздки
до інших громад у географічно протилежні регіони України і ділилася
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досвідом з представниками громад, які відвідували Новояворівськ.
□□ Проведення дводенного
фестивалю
громадської активності
«ArtLito».
Відповідно
до програми, паралельно відбувалися творчі заходи: цікаві майстер-класи,
практика
акторського мистецтва,
мотиваційні
тренінги,
історії успіху, English
club та настільні ігри, що
сприяють розвитку особистих якостей та громади зокрема. Такі заходи ще можна назвати
коректними методиками
залучення представників
різних соціальних груп
до планування розвитку
міста. Фестиваль сприяв
налагодженню діалогу
й співпраці між різними
місцевими спільнотами,
молоддю, представниками влади, бізнесу, освітньої сфери, культури,
медицини, спорту, мешканцями міста в цілому,
а також привернув увагу
новояворівчан до мистецтва, створення умов
для творчої взаємодії
між митцями, сприяння
самореалізації та креативності.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ
Характеристика респондентів. Із 450 учасників анкетувань жінки – 62%, чоловіки – 38%; переважають молоді люди (віком до 35
років) – 32%; більшість опитаних мають вищу освіту – 47%. Активно
беруть участь у громадських ініціативах міста тільки 25%, а 75%
респондентів займають пасивну позицію.

Тепер про результати дослідження, або про те, як оцінюють
міське середовище його мешканці. Загалом більшість мешканців
люблять своє місто, вважають його комфортним для проживання,
задоволені сферою надання комунальних послуг, менш задоволені
станом міських доріг, невдоволені відсутністю міського транспорту
тощо. Подаємо детальніший аналіз результатів анкетування з кожного питання.
Наскільки «приємно» чи «неприємно» Вам
жити в м. Новояворівську? Результати втішні,
позаяк, із усіх опитаних 51% вважають, що цілком приємно й 39% – скоріше приємно. Ніхто
з респондентів не поставив позначку у варіантах «зовсім неприємно», «скоріше неприємно»
і тільки 10% було важко визначитися.
Як би Ви оцінили за п’ятибальною шкалою якість надання наступних комунальних
послуг у Новояворівську? Діаграма відповідей демонструє найвищі бали за електро-, газо-, холодне і гаряче водопостачання. Однак
7% респондентів оцінили гаряче водопостачання як «погано», під
час бесід виявилося, що в окремих квартирах ще функціонують газові колонки, або бойлери для підігріву води. У багатьох будинках
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функціонування ліфтів незадовільне через застаріле обладнання.
В останні роки відремонтовані та облаштовані більшість навколобудинкових територій, тому респонденти поставили високі бали.
Мешканці (19%) невпорядкованих прибудинкових територій оцінили їх утримання найнижчими балами.
Як би Ви оцінили стан доріг у Новояворівську? 36% респондентів вважають, що
«ні добрий, ні поганий», 31% – «скоріше поганий» і 26% – «дуже поганий». Але є оптимісти,
їх 2%, що вважають стан доріг «дуже добрим»
і 26% «скоріше добрим». Зважаючи на результати відповідей із цього питання, місту є над
чим працювати.
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Чи достатнім є освітлення в темний
період доби на Вашій вулиці? Усе ж «замало», – вважає переважна більшість (62%)
опитаних. Усні опитування доповнюють
цифри: центральні вулиці освітлені відмінно, а міжбудинкові території - недостатньо,
сквери й парки погано.
Як би Ви оцінили загальний вигляд Новояворівська? 71% респондентів вважає
місто досить чистим, що відповідає дійсності. Брудним місто вважають близько
чверті опитаних (24%), що також відповідає
дійсності – це окремі території навколо
продуктових ринків і місць стихійної торгівлі.
Як працює громадський транспорт у
Новояворівську? Цікаве запитання, що
викликало найбільше емоцій і найбільше
проігнорованих відповідей. Річ у тім, що в місті ніколи не було й немає міського транспорту, притому третина опитаних (35%) вказали
про наявність міського транспорту. Мешканці звикли до транзитних
міжміських автобусів, які курсували центральною частиною міста
як до міського транспорту. Віднедавна рух цих автобусів через місто змінили, а внутрішнього міського транспортного сполучення не
забезпечили. Це створило значні незручності, обурення й незадоволення мешканців. Тому наступне запитання з оцінювання послуг
громадського транспорту отримало дуже низькі бали як за частоту
руху транспорту, так і за якість обслуговування. Дещо вище «ні добре, ні погано» респонденти оцінили якість облаштування зупинок.
Щодо міжміського транспорту більшість відзначає низький рівень
культури водіїв та незадовільний технічний
стан транспорту.
Якою мірою Вас задовольняє озеленення в Новояворівську? 30% опитаних
цілком задовольняє і 43% задовольняє до
певної міри стан озеленення. У бесідах респонденти схвально оцінювали наявність
квітників у центральній частині міста. Дея32

кою мірою озелененням незадоволені мешканці будинків, поблизу
яких зводять нові житлові квартали. І зовсім не задоволені ті, біля
чиїх будинків наявна позаринкова торгівля. Вони обурюються засміченням щойно створених квітників.
Якби у Вас був вибір, кількість чого Ви б збільшили передовсім у парках (скверах) Новояворівська? Результати опитування
свідчать про невпорядкованість міської відпочинкової інфраструктури, зокрема паркової. Оскільки було запропоновано відзначити кілька відповідей, то цифрові показники
«зашкалюють» – більшість мешканців відзначила потребу у встановленні паркових
лавок, урн для сміття, вуличних ліхтарів,
дитячих майданчиків і громадських вбиралень.
Наскільки безпечно Ви себе почуваєте
в Новояворівську? Чітко простежується середня оцінка безпечності – 37% вважають
«як безпечно, так і небезпечно», 40% – безпечно. А 23% респонденти, навпаки, вважають, що почуваються в місті зовсім небезпечно.
Оцініть рівень надання освітніх послуг,
якщо у Вашій сім’ї є діти дошкільного чи
шкільного віку? Більшість респондентів
(78%) у сім’ях має дітей дошкільного й шкільного віку, тому питання
освіти піддавалося глибшому аналізу. Приємно, що більшість опитаних якість освітніх послуг у дитячих садочках і школах оцінили
«добре» і «дуже добре». Усе ж потребує аналізу якість надання послуг у дошкільних закладах, оскільки 14% респондентів (а це немало) поставили низькі оцінки. Обговорювалося питання позашкільної
освіти. Попри те, що значну кількість молоді залучено до занять у
спортивних школах і школі мистецтв, існує потреба в позашкільному закладі або в наданні освітніх послуг інших напрямів (екологічні
клуби, гуртки кіномистецтва, юного техніка, дизайну тощо). Прийнятні показники якості освітніх послуг у професійно-технічному
училищі, оскільки якість його діяльності оцінено більшістю респондентів високими балами й жодного негативного.
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Назвіть основні проблеми у сфері надання соціальної допомоги й соціальних послуг у Новояворівську. Результати вказують на
комплекс проблем щодо надання соціальних послуг. Можливість
позначити в анкеті кілька відповідей «роздмухала» показники в русло
частки «не»: недостатня кількість працівників зумовлює несвоєчасність надання допомоги й недостатню швидкість обслуговування,
створення черг. Респонденти відзначили проблему недостатнього
рівня поінформованості мешканців працівниками соціальної сфери
щодо наявних послуг. Усе ж 8% опитаних вважають, що проблеми
у сфері надання соціальної допомоги незначні. А на думку 30% респондентів проблем немає взагалі у даній сфері, оскільки вони не
користуються соціальними послугами.
Як би Ви оцінили ефективність діяльності органів місцевого самоврядування щодо розв‘язання проблем міста? Команда
аналітиків звернула увагу на результати колонки «не знаю» (22%)
(і не тільки з цього питання). Високі показники необізнаності мешканців у питаннях діяльності Новояворівської міської ради має подвійне пояснення: 1) або мешканців мало цікавить питання впливу
мерії міста на розв’язання проблем; 2) або низька інформованість
мерії про власну діяльність. Обидва твердження мають місце. Питання не складне до виконання, просто воно залишається й досі
поза увагою обох сторін. Загалом, оцінка респондентів позитивна –
більшістю голосів оцінено на «добре» (27%) і «задовільно» (39%),
«незадовільно» – 12%. І ще слід зазначити, що й тут мешканці
очікують ефективного впливу міської ради на підвищення безпеки
життєдіяльності в місті.
Скільки разів за останні 12 місяців Ви зверталися до представників місцевого самоврядування з таких питань, як надання скарг,
заяв та пропозицій (окрім отримання довідок)? Варто відзначити,
що мешканці пасивні щодо звернень і співпраці з міською радою. Із
усіх опитаних 84% жодного разу не зверталися до правоохоронних
органів, 80% жодного разу не зверталися до міського голови із заявами, скаргами чи навіть пропозиціями, 72% – до депутатів, 77% –
до закладів соціального захисту. Обговорення цього питання під
час фокус-груп з представниками обох сторін допомогло зрозуміти,
що в сучасних реаліях міська влада не має достатньо засобів, щоб
вирішити усі проблеми й одразу, як того хочуть мешканці. Інколи
вона просто не знає, що існує певна проблема. Налагодження співпраці між владою й громадськістю, є вигідною та корисною для
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обох сторін і її треба
наполегливо напрацьовувати, бути готовими й
толерантними до взаємних помилок.
Підсумовуючи все,
про що ми з Вами говорили, як Ви вважаєте,
які проблеми в Новояворівську потребують
вирішення насамперед?
У підсумку респондентам запропоновано вирішити проблеми міста в пріоритетному порядку. Тут несподіванок
не було: мешканці надали перевагу будівництву й ремонту доріг
і тротуарів (67%). На другому місці – встановлення знаків й освітлення міста (46%). На третьому – прибирання вулиць і вивезення
сміття (45%). На четвертому місці – позаринкова торгівля (40%) і
на п’ятому (31%) – функціонування міського транспорту. Порядок
вирішення інших проблем відображає наступна діаграма.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕНЬ
На зустрічах учасники фокус-груп обговорювали тему «Майбутнє Новояворівська», мета якої полягала у вивченні думки мешканців
щодо оцінки поточного
стану речей, визначення черговості вирішення
проблем і створення моделі майбутнього образу
міста, зокрема привабливості й переваг.
Атмосфера обговорення теми «Новояворівськ сьогодні: що
подобається» практично в усіх групах була
наповнена позитивними емоціями й гордістю
за своє місто. Усім без
винятку, учасникам подобається географічне розташування (близькість до м. Львова та
кордону з ЄС), компактність міста (30 хв. ходу з кінця в кінець) і
його сучасна розбудова, мальовнича природа (ліс, велика кількість
озер, джерела й витоки річок), чиста вода та якісне надання послуг
водопостачання й енергозабезпечення. До переваг віднесли високі
показники природного приросту та частки молоді (26% становлять
люди віком до 18 років).
12 респондентів відзначили те, що в місті проживає багато відомих і
маловідомих талановитих людей.
Більше
половини
учасників позитивно оцінили наявність умов для
самореалізації дітей у
позашкільних закладах,
гуртках і секціях (спортивна школа олімпійського резерву з біатлону;
спортивний комплекс;
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«Льодова арена», на якій відбуваються національні та міжнародні
змагання; школа мистецтв; приватні центри раннього розвитку дитини). Також мешканцям подобається зростання кількості ігрових і
спортивних майданчиків, монумент писанки й прогулянкова площа
біля ПК «Кристал», дорожня інфраструктура (кільце, світлофори,
брукування прибудинкових доріг) та відновлена автостанція.
Респонденти звернули увагу на позитивну діяльність парафіяльної спільноти церкви Свв. Апп. Петра і Павла (залучення містян
до спільнот, канікули з Богом, просвітницька діяльність, робота з
молоддю). Відзначили ефективне проведення благодійних акцій,
спрямованих на допомогу мешканцям міста й району. Повністю
підтримують волонтерську допомогу для воїнів АТО. 92 учасники
обговорень вважають, що за останні кілька років мешканці стали
згуртованішими й активнішими у вирішенні проблем міста, зокрема прибудинкових територій.
Майже третині учасників подобається краєзнавчий музей, інші
довідалися про його
діяльність, бо саме у
його приміщенні проводилися фокус-групи.
Ознайомлення з музейними експозиціями подарувало
учасникам
багато світлих емоцій.
Респонденти позитивно відзначали діяльність
Соціально-реабілітаційного центру «Регіна»
орієнтованого на допомогу людям з інвалідністю.
Обговорення
теми
«Новояворівськ сьогодні: що не подобається» проходило на негативніших емоціях. Учасники вважають найбільшою проблемою
незадовільний стан доріг міста. Друге місце посіла проблема функціонування стихійного ринку в центрі міста (на основній пішохідній
доріжці, що часто утруднює прохід, а також погіршує загальний вигляд Новояворівська). На третій сходинці – проблема відсутності
міського транспорту й припинення руху міжміських автобусів через
центральну частину міста. Відсутність транспортного зв’язку між
автостанцією – лікарнею – училищем створює серйозні пробле37

ми для батьків з дітьми,
хворих, осіб похилого
віку, мешканців, що проживають на території
училища. Також названо
гострою проблемою недостатню кількість дитячих садочків та навчання
у дві зміни в школах. У
нових житлових кварталах поки що не будуються навчальні заклади
й об’єкти соціальної інфраструктури.
Активно обговорювали проблему безпеки життєдіяльності
міста. Дві третини респондентів вважає наадважливою проблему
відсутності міського відділу поліції. І такою, що потребує нагального вирішення, позаяк посилює супутні проблеми: продаж алкоголю
в нічний час; продаж алкоголю й цигарок неповнолітнім; часті випадки водіння автомобіля у нетверезому стані, без наслідків для
порушників; хуліганство; торгівля алкоголем у центрі міста; незаконна діяльність закладів азартних ігор. Проблеми низького рівня
культури: масове вживання нецензурної лексики молоддю та дорослими.
Не залишилися поза увагою екологічні проблеми, на які респонденти не просто звернули увагу, а гостро їх обговорювали:
відсутність
облаштованих парків, місць для
відпочинку;
недостатню кількість смітників
у громадських місцях;
небезпеку від зграй безпритульних собак і котів;
засміченість навколишніх лісів; занедбаність
паркових насаджень.
Переважна кількість
учасників незадоволена малою кількістю облаштованих
автостоянок, недостатнім рівнем
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освітленості вулиць, безконтрольним паркуванням автомобілів на
газонах та біля під’їздів будинків, відсутністю пандусів у житлових
будинках та в місцях загального користування. Частина респондентів вважає, що слід покращити маркування пішохідних переходів по місту й через трасу М10. Низький рівень культури водіїв.
Не облаштовано зупинку й тротуар біля МРЕВ.
Вкрай зруйновано дорогу біля автостанції.
Дороги й прибудинкові
території без водостоків.
Серед проблем соціального
характеру
учасники виділили: недостатню увагу до малозабезпечених і самотніх людей; діти вулиці;
кепський стан огорож
шкільних територій; занедбаний стан готелю
«Смерічка»; відсутність
сучасного готелю з належними умовами проживання. Людям не
подобаються фасади будинків, вважають, що місто засмічує велика кількість біг-бордів та сіті-лайтів. Проблему безробіття учасники
називали, але не пропонували шляхів її вирішення, більше говорили
про низький рівень зарплат. У кількох групах учасники нарікали на
низьку якість шкільного харчування.
Результати обговорень дають підставу стверджувати, що мешканці пильні й добре моніторять ситуацію, але часто свої судження
ґрунтують на безпідставних чутках. Були й емоційні висловлювання щодо прикладів хабарництва, корупції, неналежної прозорості
владних рішень і неузгодженості дій влади та громадськості. Двадцять вісім респондентів вважають, що багато проблем виникає
через відсутність Стратегії розвитку міста, зокрема його сучасної
забудови.
Про смаки не сперечаються. Ідеться про різні думки щодо
окремих питань. Більшій частині учасників подобається щорічний
Міжнародний фестиваль української пісні «Молода Галичина», третина має вкрай негативне ставлення до його проведення, решта
не надає фестивалю важливого значення. Наближені показники й
щодо оцінки дорожньої та прибудинкової інфраструктури. Одних
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вона влаштовує, інші не надають цьому значення. Більшість респондентів схвалює недавно створене дорожнє кільце для розв’язки руху транспорту, проте 18 осіб вважають його зайвим. Майже
порівну розділилися думки (задоволені/незадоволені) щодо якості
надання як медичних, так і освітніх послуг. У групах по-різному оцінювали можливості для самореалізації молоді: одні не бачили цих
можливостей, інші – фактували досягненнями школи мистецтв і
спортивних закладів.
На запитання «Які п’ять завдань потрібно першочергово виконати в Новояворівську» учасники зустрічей розставили пріоритети
в такому порядку: 1) якісний ремонт доріг, прибудинкових територій, спорудження пандусів; 2) вирішення проблеми позаринкової
торгівлі; 3) забезпечення
мешканців
послугами
міського
транспорту;
4) облаштування парків
відповідно до сучасних
стандартів; 5) забезпечення прозорості діяльності міської ради та
співпраці влади й громадськості.
Завдання «Створення образу майбутнього
міста
Новояворівськ»
учасники виконували із
задоволенням. Фантазували, мріяли, проявляли
креатив, приміряли до Новояворівська успішні практики відомих
міст. Якби завдання виконували пензлем, ми б побачили наступну
картину. У місті чисті тротуари, відремонтовані дороги з якісними
світлофорами й енергоефективним освітленням. На трасі М-10 збудовано підземний перехід, на в’їзді та виїзді з міста – кільцеві розв’язки. Ведеться фото і відео фіксація автомобільного руху. У місті
забезпечує порядок поліція й патрульна служба. Створено мережу
парків для прогулянок і комфортного відпочинку, притулок і парк
для вигулу домашніх улюбленців. Облаштовано систему бігових та
вело доріжок. Будинки, громадські заклади, дороги доступні для
маломобільних груп населення та людей з інвалідністю. Розвинуто
малий і середній бізнес – люди забезпечені робочими місцями і
достойними зарплатами. У місті збудовано ще одну школу, дитя40

чий садочок, сучасний
кінотеатр,
функціонує
молодіжний хаб, а на березі Піщаного озера діє
аквапарк. Налагоджено
дію міського радіомовлення та телебачення.
Збудовано соціальний
заклад для потребуючих
людей похилого віку. Вулиці міста чисті, торгівля
здійснюється винятково
в торгових центрах, магазинах і продуктових ринках. Сміття сортується, вчасно вивозиться на сміттєпереробний завод, який споруджено на деградованих
землях полігону. Місто розвивається серед зелені декоративних
дерев, квітників, на центральній площі росте головна міська ялинка.
Люди усміхнені, толерантні, відвідують культурні заходи, шанують
національну спадщину й працюють над покращенням міського середовища.
Маємо ось таку «картину маслом», бо ніхто не боронить мріяти,
а навпаки – рекомендують. Адже мрії є орієнтиром до дій, роблять
людей більш продуктивними. І тоді це вже зовсім не мрії, а стратегічний план. А далі практичні дії, бо без них і мрії і плани – лише
приваблива картинка. Матеріалізувати картину нашого міста можна спільною напруженою працею. Звичайно, реалізація очікуваних
змін не відбувається
миттєво. Вона передбачає зіткнення з перешкодами, піднесення та
падіння, а іноді й пробивання дверей там, де їх
не було.
Ми запитали учасників, чи спілкування у
фокус-групах було для
них зручним. Майже всі
відповіли, що почували
себе комфортно, вільно,
їм було легко висловлювати свої думки, вести
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дискусію. Що підтвердило і наші спостереження.
Проведення фокус-груп
дало змогу узагальнити
й виокремити проблеми в місті. А результати
дали чітке та достовірне
розуміння того, що саме
є окрасою нашого міста,
а що потрібно змінювати чи вдосконалювати.
Озвучені думки працювали, як хороший інструмент для генерації ідей,
перевірки задоволеності
тим чи іншим станом речей у місті, окреслення
незадоволення потреб.
Також ми спостерігали
налагодження комунікації між учасниками.

ВЕКТОР
РОЗВИТКУ
1. Тільки ОБ’ЄДНАНІ
ЗУСИЛЛЯ дадуть змогу
вирішити наявні проблеми й досягти бажаного майбутнього.
2. Немає окремо проблем влади, громадськості чи бізнесу.
Вони стосуються кожного і всіх разом.
3. Потрібна СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА, яка має бути дорожною картою, відображати потреби, реалії, напрями розвитку на
певний період і виконувати одну з важливих функцій менеджменту.
4. Тільки разом можемо здійснювати позитивні зміни й напрацювати СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ МІСТА.
5. Щоб ця публікація не залишилась гарною картинкою потрібні наступні КОНКРЕТНІ ДІЇ.
Джерело:
1. Картування громад в Україні : практичний посібник / автори-укладачі: Я.Мінкін,
Ю.Антощук, G.Demel ; редколегія: Я. Сошинська, M. Krasowska-Igras; Українська
бібліотечна асоціація; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. – Київ : УБА,
2017. – 111 с.
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ГО «ГОСТИНЕЦЬ» – це об’єднання активних, ініціативних, творчих мешканців Яворівщини, які ініціюють і
творять позитивні зміни.
Місія ГО «Гостинець»: сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення громадянського
суспільства, шляхом навчання дорослих упродовж життя.
НАШІ ЦІННОСТІ:
□□ Цінності родини, тому що основною клітиною громади,
рідного краю є саме родина.
□□ Духовні цінності, адже вони є основою економічного,
політичного й духовного піднесення нашого краю й народу в цілому. Насамперед це християнська віра, національна свідомість і рідна мова. Це свобода, справедливість, рівність, толерантність.
□□ Цінності професіоналізму, щоб якісно виконувати громадську роботу, взаємодіяти й отримувати успішні результати. Позаяк
професіоналізм ґрунтується на освіті, практиці й якісті – здійснюємо освіту впродовж життя, відкритість і демократію,.
□□ Цінності сталого розвитку. Здійснюємо екологічні проекти, спрямовані на ефективне використання ресурсів, захист культурного різноманіття, адаптацію громад до природних змін.
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:
□□ Розроблено, апробовано, затверджено туристичні маршрути Яворівщиною. Видано туристичний путівник.
□□ Видано краєзнавчі книги: «Скарби Яворівщини», «Яворівська забавка», «Яворівщина: традиційна кухня» путівник та ін.
□□ Створено Центри освіти дорослих на базі закладів культури
й освіти. Просування нового тренду «Навчання впродовж життя».
□□ Відкрито Новояворівський міський краєзнавчий музей як інноваційну музейну інституцію та майданчик для розвитку громади.
□□ Створено Навчальний центр «Мастак» у с. Старичі. Ціль збереження і збагачення народного мистецтва Яворівщини.
□□ Реалізовано проект із адаптації громади Івано-Франкове до
змін клімату: встановлено систему відеоспостереження за довкіллям з метою швидкого реагування на виникнення пожеж.
□□ Започатковано діяльність із стратегічного розвитку громад.
Результати роботи висвітлено у виданнях «Сходинки до успіху», «Гостинець. Наша діяльність, 2017».
□□ Реалізовано проект з картування громади Новояворівська.
□□ Наша команда увійшла в програму «Школа фондів громад».
Леся Більська, ГО «Гостинець»
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ГС «АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
ЯВОРІВЩИНИ» заснована 2014 року
з метою сприяння соціально-економічному
розвитку
Яворівського району Львівської області в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄС Польща–Білорусь–Україна 2007–
2013.
СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ:
□□ Місцевий економічний розвиток.
□□ Розвиток громадянського суспільства.
□□ Сприяння розвитку підприємництва та бізнесу.
МІСІЯ АГЕНЦІЇ:
□□ Сприяння економічному розвитку Яворівського району, підтримка підприємництва в прикордонних районах, сприяння зайнятості й самозайнятості населення, розвиток партнерства.
□□ Впровадження системних змін за допомогою реалізації
локальних ініціатив для сталого розвитку громад шляхом налагодження довіри та партнерства між владою, громадою та місцевим
бізнесом.
ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ СКЕРОВАНА НА:
□□ Комплексний соціально-економічний розвиток території.
□□ Управління реалізацією окремих проектів.
□□ Проведення тренінгів, семінарів, конференцій, хакатонів,
адвокасі-компій, громадських обговорень з питань партнерства
влади і громади, впровадження реформ та партисипативних механізмів участі, маркетингу території тощо.
□□ Аналітичні, маркетингові, соціологічні дослідження з актуальних питань розвитку територій.
Ірина Куропась,
ГС «Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини»
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