Швейцарія CH
• Федеральна держава з 26-ма кантонами та 3000 громадами
• 8 мільйони мешканців / 4 державні мови
• Розвинуті важка промисловість (машинобудування, хімія) /
Банки / Tуризм

• Глобальна програма солідарного захисту для боротьби з COVID-19 «Охорона
здоров’я»

Kaнтон Нойєнбург NE
• 180’000 мешканців, де 25% припадає на іноземців
• Профільні галузі промисловості (Виробництво годинників) / Cфера послуг/
Науково-дослідницька діяльність/ Miкротехнології
• Відносно бідний кантон одержує субвенцію від багатших кантонів
• Oрганізація + Логістика боротьби проти COVID
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Кантон Отерів
• 2700 мешканців/якість життя
• Відсутність промислового сектора/
»Гoтeль» для старт-апів із мiкротехнологій/ виноградарство
• Пляж/ Порт/ Спортивний центр із басейном/ 4 ресторани
• Локальні заходи щодо COVID, виплати в бюджет (ріст податку на 3%)

Податки
• Я, Tомас Целлер, представник середнього класу за рiвнем доходів, сплачую такі
податки:
* 27% мого доходу сплачую в державний бюджет як податки, звідки
- 10%- до державного бюджету
- 60% - до бюджету кантону
- 30% - до бюджету комуни Отерів
• Кантони здійснюють нагляд за сплатою податків та розподіляють податкові
надходження до державного бюджету, бюджету кантону та бюджету комуни Отерів
• Фіскальна компенсація в оподаткуванні між бідними та багатими комунами
забезпечує справедливий розподіл коштів. Комуна Отерів сплачує фіскальну
компенсацію бідним комунам.
• Фіскальна компенсація в оподаткуванні між бідними та багатими комунами
забезпечує справедливий розподіл коштів на вищому рівні з метою забезпечення
справедливого розподілу коштів. Нойенбург одержує фінансування від інших
кантонів.

«Місцеве самоуправління»
у комуні Отерів
•
•
•
•

2-гілки влади (виконавча, законодавча)
Президент = перший серед рівних із 5
Бюджет громади формується згори (40%) + донизу (60%)
COVID
* Органи влади: повністю непідготовлені
* Kaнтон: органи місцевого самоуправління видають накази, а громади
виділяють кошти з місцевого бюджету на виконання наказів!
* 1. Пріоритет: забезпечення функціонування місцевих органів
самоуправління
* 2. Пріоритет : адаптація інфраструктури до епідемії
* 3. Пріоритет : допомога найбіднішим
* Надзвичайне положення: важче, ніж на початку, немає реагування
адміністрації у вигляді наказів
* Місцеві органи самоуправління посилюються за рахунок антикризового
менеджменту

Школа
• Школи різко зачиняються
• За 1 тиждень: перехід системи освіти на дистанційний режим (майже
100% покриття компьютерами + Wifi)
• Стрес лякає батьків
• Ясла для дітей працювали лише для дітей, батьки яких працюють у
місцевій службі безпеки та з родин медичного персоналу
• З 11 травня школи відновлюють свою роботу, до того жодних випадків
захворювання на коронавірус не зафіксовано
• Діти + вчителі знову раді повернутися до школи
• Рада ОТГ: символічний подарунок вчителю
• Шкільна інфраструктура покращена. «Будь-яка криза має свої
позитивні сторони»

COVID «уроки»
• Катастрофи вимагають надзвичайних заходів, які не можуть собі
дозволити громади. Держава як «захист та гарантія»
• 1 пріоритет: гарантія державних послуг (кредити, безпека,
водозабезпечення і так далі)
• Високі витрати, у звичайний час під витрати формуються резерви
• Підтримка бідних
• Громадський порядок та безпека (у кризу дотримано)
• Школа: дезінфікування, прибирання й таке інше вимагає високих
витрат
• Значення солідарності та державних послуг посилюються

Об’єднання («ОТГ»)
• 2700 мешканців замало, наприклад, комуна Отерів: 50%
поліцейських -> Злиття
* посилення «голосу» кантону
* можливість реалізації спільних масштабних проектів
* Покращення, здешевління сфери послуг
* Професійна адміністрація
• Злиття: різноманітні проблеми в місті Невшатель
* Анкетування -> Підготовка -> Iнформація -> Голосування
* Kaнтон обіцяє субвенцію протягом першого року
• Покрокове просування реформи, наприклад, об’єднана поліція

