
ЗВІТ*

1. Загальна інформація
Тип заходу: Круглий стіл
Назва: “Європейський погляд на зміни в громадах”
Місце проведення: Бібліотека - філія, с. Березівка, Олександрійський район район,

Кіровоградська область 
Дата проведення:  05 серпня 2017 року
Проведення здійснювалося: Інститут соціокультурного менеджменту
Кількість учасників: 19
Методичне забезпечення: Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ» №1 (53)  2017 р.
Назва проекту: «Інформаційна  підтримка  реформування  місцевого

самоврядування» (Грантова угода № РФР-3-2017)
Донор проекту: Європейський Союз в рамках проекту «Просування реформ в

регіони», що реалізується Інститутом економічних досліджень
та  політичних  консультацій  у  співпраці  з  «Європейською
правдою»

Мета заходу: Сприяти  поширенню  позитивного  досвіду  децентралізації,
європейської  інтеграції,  спираючись  на  локальний  досвід
територіальних громад. 

2. Основні питання, що розглядались:
 реформа децентралізації - думки жителів громади;
 «Людське  обличчя» реформи -  стан  впровадження децентралізації,  регіональний

аспект - проблеми та переваги децентралізації.
 особливості європейської інтеграції;
 роль громадських активістів у цьому процесі.

3. Транскрипт з проведеного заходу:

Учасниця 13: Доброго дня всім. Я хочу представити вам наших
гостей,  які  приїхали  з  Кропивницього.  І  надаю  слово  Леву
Костянтиновичу  Абрамову,  голові  цього  заходу.  Ми  дуже
дякуємо йому,  адже до нас в Березівку не часто такі поважні
люди  приїжджають.  Можливо,  у  нас  щось  зімнеться,
відбудується,  покращиться.  Тому  що  в  нас  і  так  є  заклади
культури центрами місцевої активності — і бібліотека, і будинок
культури. Тому, я з радістю надаю вам слово...

Учасник 17: Дякую, пані Анжело. Я дуже вдячний вам, що і мені і моїм колегам дали
можливість зустрітися з людьми. Я дуже коротенько розповім про нашу організацію, про
те, для чого ми сюди приїхали, які можливості є, що надає децентралізація, як їх можна
використати  для  вас.  І,  можливо,  в  двох  словах  про  участь  в  інших  проектах  нашої
організації. 



Наразі  наша  організація  реалізує  регіональний  проект  “Інформаційна  підтримка
реформування місцевого самоврядування”, який має декілька етапів. І от зараз, це вже 3
етап, коли ми їздимо по громадам, які хочуть об'єднуватися. В чому значення цього етапу
— почути вашу думку. Чи дає вам щось децентралізація, що вам відомо, що ні. Потім ми
акумулюємо цю точку зору, бачимо, якщо є проблеми — даємо рекомендації до державної
політики через аналітичні центри, з якими ми працюємо.

Учасник 14: Дякую, Лев Костянтинович. Дійсно, дуже приємно бути в таких селах, як
сказала Анжела “не завжди долітає птах”, так буває. Я так сиджу собі і думаю, що досвід
децентралізації  ви  вже  проходити,  тому  що  сільської  ради  немає...але  я  хочу,  щоб  ви
зрозуміли,  що  те,  що  було  перед  цим  —  це  трішки  інший  формат.  Даний  процес
децентралізації  іде  комплексно.  Я на  цьому розуміюся,  я  безпосередньо брав  участь  у
створенні Маловиськівської об'єднаної територіальної громади (розповідь про життєвий
шлях...).

Я багато їжу і стикаюся з таким, що ми повинні починати з
азів... аналізую собі, чому виконавча влада не доносить тієї
інформації  до  населення,  до  людей  —  просто  владі
подобається  те,  як  вони  себе  зараз  почувають.  Вони  не
хочуть  змінюватися.  Адже  процес  децентралізації
кардинально  змінює  систему  відношень  на  території.  І
кількість чиновників, які сидять віддалено  - зменшиться.
Тому, до людей вони і не ідуть. Ми сьогодні повинні були б

говорити  про  те,  як  ваша  ОТГ  функціонує,  а  не  те,  як  повинна  тільки  з  початку
створюватися. Мені хотілося б почути, що вас хвилює, що у вас відбувається? І будемо
намагатися знайти варіанти, що вам порадити, адже досвід є...

Учасниця 8: Нас все хвилює. Адже у нас немає ні доріг,  ні роботи, ні сільської ради,
тільки бібліотека і будинок культури. Якби не вони...і як нам зробити, щоб у нас тут була
якась влада? Ми хотіли б, щоб у нас був староста.

Учасник 14: В ідеї децентралізації покладено, що кожна людина повинна отримати якісь
послуги і  це повинно бути на одному рівні,  що в  м. Київ,  що в с.  Березівка.  Система
повинна бути одна, як в Європі.  Суть децентралізації  передати найближче до людей ті
ресурси — це базовий рівень а найближче до людей — це голови. Тому, на сьогодні стоїть
питання — ваше життя залишиться таким самим, якщо ви не скажете свою думку і самі не
оберете. Ви тоді будете чітко розуміти, що  в ваших успіхах або не успіхах хто винен. Коли
об'єднаються громади — поняття район підміниться більше. Якщо є потреба в селі, щоб
був староста — ви його можете обрати. Закон це дозволяє. Є прецеденти в країні, коли
була така потреба. 

Бюджет  формується,  по-перше,  з  тих  надходжень,  які  надходили  в  села,  але  держава
сьогодні децентралізувала такий податок 30%, який раніше йшов в район і чому райони
зараз  упираються,  тому  що  вони  втрачають  ресурс.  Сьогодні  ці  30%  повертають
об'єднаним  громадам.  І  в  нас  бюджет  власних  надходжень  збільшився  втроє.  Ресурс
збільшився  — податки  від  землі,  акциз  заправок,  алкоголю...чим більше ви створюєте
робочих місць, тим більше буде податок іти в громаду. 

Що  можна  ще  зробити?  Ми  зараз  пробуємо...можна  створити  орган  самоорганізації
населення, закон це дозволяє. Тобто село зібралося — ми хочемо самоорганізуватися. От
ви хотіли старосту — не вийшло, припустимо. То ви збираєтеся і обираєте самих активних
людей, створюєте ОСН і влада сьогодні має можливість, законодавство дозволяє давати



певну  кількість  ресурсів  з  бюджету  громади  на  розвиток  тих  чи  інших  робіт  в  селі,
діяльність.  Сьогодні  є  такі  приклади,  коли люди на селі  збираються,  адже якщо ми не
будемо впливати на владу, то виростуть такі самі пани і ми будемо знову їх обирати. 

Учасниця 11: Я от вас послухала і в мене така думка щодо об'єднання громад. По-перше,
наша громада  - сильна, у нас є переробні хлібоприймальні пункти, є цукровий завод. Ті
громади, які приєднуються до Приютівки — в них земля, а у нас переробні підприємства,
хоча територія нашого селища невелика. 

Коли  ми  з  вами  говорили  про  кооперативи,то  я  думаю,  що
кожен керівник кооперативу, перш ніж його створити, повинен
подумати, куди цю продукцію реалізувати. І якщо він, на мою
думку, висококласний спеціаліст, що перш ніж виростити те,
що продавати — необхідно скласти договір з  підприємцями
для збуту. У нас в районі є ще дуже велика сила — це наша
бібліотечна  система,три села дуже активні. Початок у нас є, є активні люди зі знаннями,
які можуть щось зробити. 

Учасник 17: Якщо ви хочете, щоб люди були задоволені процесом, я б вам рекомендував
робити наступне. По-перше, те що можна робити і  вже, наприклад, в Малій Висці.  Ви
можете оголошувати конкурси для ініціативних груп, для громадських організацій і кошти
можна  отримати  на  місці.  Друге  —  якщо  у  вас  тут  в  селі,  не  буде  повноцінного
адміністративного центру по наданню послуг,  а буде він в іншій громаді,  а у вас тут є
бібліотека, інтернет, комп'ютер — заступник старости може це робити онлайн,тоді ваша
бібліотека  стане  центром  громади.  Порада  до  вас,  якщо  ви  хочете  відстоювати  власні
інтереси,  громада  яка  приєднується  до  іншої,  ніколи  не  кажіть  абстрактно,  а  кажіть
конкретні речі, які вони в змозі робити.

Учасниця 5: Наше село “прогреміло” , мабуть, на всю Україну. Те, що згоріла сільська
рада — це був вже пік всього, що у нас відбувається. Зараз, наприклад, поїхати в село і
запитати про віру,  підтримку, взаємодію — це навіть не нуль, а взагалі нічого. Це така
болюча і страшна тема...вас поб'ють, кажу одразу. Якщо от сьогодні провести подібний
стіл у нас, то ніхто не почує нічого і не прийде. Вже було багато зібрань, бо без нас все
вирішили. В самій сільській раді розлад — голова із секретарем не спілкуються, всі на
ножах. І що буде далі — страшно. 

І чому все сталося... ви вірно сказали, що реформа іде 3 рік. Позиція сільської ради — нам
аби досидіти свої строки і хай воно як є, з людьми взагалі ніхто не говорив. В один день
зійшлися інтереси району і міста , і Войнівка, чисто географічно так розташована, що вона
потрібна і тим, і тим — тоді почалося щось страшне.  Це все політичні ігри, тому що зараз
в селі по піднімали голови ті (я вже 10 років живу в селі), які не виходили взагалі із своїх
дворів,  жодного разу не  були на  виборах,  зараз вони кричать голосніше всіх  — проти
об'єднання.  Войнівка  “пішла”  власним  шляхом  —  ми  хочемо   самі,  це  така  основна
позиція, нам ніхто не потрібен. У нас 2100 жителів, є своя сільська рада, школа, садочок,
бібліотека, клуб, ФАП, навчально-виробничий комбінат і 6 км до Олександрії, куди їздить
прямий автобус -значить нам жити дуже добре, така позиція. Депутати проголосували “за”
приєднання  до  Приютівки,  а  людей  не  спитали,  куди  ми  хочемо  і  тоді  почалося  ще
більший конфлікт. Приїздили до нас різні політичні сили — людям дали право голосу, все
протоколюється, створили робочу групу, процес пішов конкретно, запросили, як кажуть у
нас в селі “еліту” - депутати, підприємців і т.д. Хтось в селі сказав, що нас зараз продадуть
без нас же, і люди вже заведені прийшли і почали питати — що ж ви тут вирішуєте без



нас?! Це була наша перша така зустріч.  Ініціативна група подала до суду про недовіру
депутатам, про оскарження їх рішення, поки що не знаємо. 

Учасниця 2: Я по своїй роботі спілкуюся з багатьма
людьми  і  до  нас  приїхав  Леонід  Жовтило,  і  от  мені
нещодавно геть чужі люди сказали,що Мала Виска —
це класний досвід об'єднання. Я думаю, що і у нас так
буде, кожна ОТГ пройде свій шлях, будуть і проблеми,
але  треба рухатися,  щоб ми розвивалися,  вирішували
самі  свої  проблеми,  об'єднували  зусилля,  щоб  трохи
змінювались  люди.  Не  треба  дивитися,  хто  там  на
верху,  а  треба  дивитися,  що  у  нас  коїться  і  ми
витримаємо. 

Учасниця 6: Я сама переселенка з Луганської області, проживаю в м. Олександрія. Я дуже
вдячна організаторам за таку можливість бути присутньою тут. Ми це все робимо в рамках
маленького  мікрорайону,  де  нічого  немає.  Ми  хочемо,  щоб  люди  активізувалися,
запрошували фахівців і я вважаю, що саме той час зараз, коли необхідно змінюватися —
читати закони, бути більш активними.  

4. Характеристика учасників
Гендерний та віковий аспекти учасників круглого столу:
Жінок – 15 осіб, віком від 15 до 70 років.
Чоловіків – 4 особи, віком від 30 до 55 років.

5. Публікації про круглий стіл у мережі Інтернет:
Історії успіху діяльності НДО -  http://www.lacenter.org.ua/2013-09-10-08-52-50/64-2013-
09-10-08-51-24/1883-2017-08-05-14-38-05.html 
Соціальна  мережа  «Фейсбук»,  група  «Центри  місцевої  активності»   -
https://www.facebook.com/groups/adm.iscm/permalink/1482869955125644/ 

Дата: «05» серпня 2017 р.

* - з етичних міркувань особиста інформація учасників круглого столу видалена 
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