
ЗВІТ*
1. Загальна інформація

Тип заходу: Круглий стіл
Назва: “Європейський погляд на зміни в громадах”
Місце проведення: Музей  ім.  В.О.  Сухомлинського,  вул.  Центральна,  57,  смт.

Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська область 
Дата проведення: 02 серпня 2017 року
Проведення здійснювалося: Інститут соціокультурного менеджменту
Кількість учасників: 15
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:

Учасник 9: Всім доброго дня! На початку я розповім коротенько про нас, чому ми тут,
чого можемо досягти і  які можливості  створює наш проект.
Потім я передам слово Леоніду Борисовичу Жовтило — він
практик,  так  скажемо,  від  землі  по  темі  питань
децентралізації, створенню ОТГ. Він пройшов цей шлях не з
точки  зору  влади,  а  з  точки  зору  громади.   Інститут
соціокультурного менеджменту — це громадська організація,
не політична, не пов'язана з будь-якою владою, ми існуємо вже
більше  15  років.  Ми  є  експертною  організацією,  яка

займається  розробкою  стратегії  розвитку,  саме  для  територіальних  громад.  Ми
пропрацювали  з  деякими  урядами  —  з  Міністерством  екології,  закордонних  справ,
проводили багато заходів в міністерстві культури України. Наша організація займається
розробкою  навчальних  програм,  підручників,  проведенням  досліджень,  інформаційних
кампаній. Свої підручники ми видаємо на високому рівні, і це легко відслідкувати, а саме
— про вас говорить Google, і він про нас каже. Є таке розуміння як “індекс цитування”, то
в нас він достатньо високий, по крайній мірі, як для громадської організації. Наші роботи



використовуються  при  написанні  докторських (у сфері  управління),  тому ми вважаємо
себе в цій темі компетентними. Всім, чим зараз держава займається вимушено, ми вже
почали займатися багато років тому.  Чому ми тут зібралися? У нас є проекти національні,
і  є  регіональні.  І  саме  зараз  ми  реалізовуємо  проект  регіональний,  який  має  назву
“Інформаційна  підтримка  реформування  місцевого  самоврядування”,  за  підтримки
Європейського Союзу і двох Київських організацій, як Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій та “Європейська правда”. Ми обрали тему децентралізації і
саме  створення  ОТГ.  Наш проект  має  декілька  компонентів.  Перший  — ми   провели
дослідження у вигляді фокус-груп, для того, щоб з'ясувати, які є проблеми у людей з цієї
тематики. Виходячи з наших наробок ми розробили освітню програму — провели тренінг.
Третій компонент нашого проекту — це комунікативний. Ми зараз їздимо по населеним
пунктам Кіровоградської області. Для чого ми це робимо? Для того щоб ви мали змогу
прийняти рішення, чи використати собі на користь чи стати просто пасивним учасником
цього процесу, адже процес децентралізації та створення ОТГ — це неминуче, хотіли б ви
цього чи ні. Ніхто вас ні в чому не вмовляє, ви самі особисто приймаєте для себе рішення.
Але  з  рішенням приходить  відповідальність  за  власне  майбутнє.  І  відіграти  назад  вже
неможливо.  Якщо,  наприклад,  у  вас  ОТГ ще не  створено,  то  вже багато можливостей
втрачено.  Передусім,  грошові.  І  кожного  дня  ще  більше.  Хочу сказати,  що  наша місія
полягає в тому, що ми збираємо вашу думку, бачимо які є недоліки, формуємо і передаємо
в аналітичні центри, які працюють з урядом.  Сьогодні, головна частина для нас, щоб ви
сказали, почути ваші думки, для цього ми приїхали.

Учасник  8: Дякую,  Лев  Костянтинович.  Ми  з  ІСКМ
співпрацюємо з 2010 року, дякую, що залучають,тому що,
дійсно,  з  питанням децентралізації  я  зіткнувся  першим,
коли були тільки перші презентації уряду. Наша громада
пройшла цей крок від А до Я, зіткнулися з проблемами.
Тоді, ще не було круглих столів, а все , що ми вичитували,
робили  вперше.  Тому,  можу поділитися  досвідом,  які  є
недоліки,  переваги,  тому  що  ,  як  сказав  Лев
Костянтинович, це не панацея — це інструмент. Він може

як позитивний результат, так і спрацювати негативно.  Коли виникла реформа і коли уряд
вперше  почав  говорити,  що  ми  віддаємо  частину  повноважень,  частину  ресурсів  і
відповідальності  вниз,  то  для  мене  було  прикро  чути  від  представників  районної
адміністрації  незадоволення.  Мені  б  сьогодні  дуже  хотілося  почути  від  вас,  що  у  вас
відбувається  в  районній  раді,  адже  перспективні  плани  вже  затверджені  КМУ  згідно
постанови. Як воно відбувається у вас?

Учасник 11: Скажу по нашому району. Дві громади на даний час — це те що прийняли. с.
Онуфріївку відібрали, бо так історично склалося,  що воно є районним центром і  там є
база. Хоча, як показує практика, якщо є база — лікарня, пожежна частина ті ін., то це не
мусить бути відповідним районним центром. Так в свій час, не знаю як засідала робоча
група, але під тиском було подано 2 проекти. 

Учасниця 2: Ні, це навіть не ми. Це з області “зпустили” так. Так було з Кропивницького
розділено.

Учасник  11:  Представник  робочої  групи  от  знає.  Але  наскільки  мені  відомо,  то  була
можливість вносити зміни в плани, що “зпустила” область, але так і залишилось. Тут ми
ще втратили отримати кошти і втрачаємо на даний час від донорських організацій. Інше,
хотілося б почути, як у вас, Леонід Борисович, у Малій Висці, в одній з перших громад в
області,  як  функціонують  лікарня,  бібліотека,  будинок  культури  та  інше.  Як  воно



функціонує? На кожну територіальну громаду розробляється
стратегія  розвитку,  наскільки  я  знаю,  то  цим  займалися  по
Україні  поляки  і  наскільки  я  чув,  було  багато  питань  та
протиріч  до  неї.  Тому,  у  мене  завжди  були  питання,  коли
приїздять  люди  до  села,  чому  не  зробити  якусь  модульну
стратегію  розвитку  для  сільських  населених  пунктів,  де
обмежена  кількість  робочих  місць,  де  інвестор  не  хоче
заходити,  де  основні  надходження  більше  60% -  ПДФО.  Я
бачу так, коли створюється ОТГ, то вона вже створюється на затверджений стратегічний
план, тобто скільки ми плануємо створення робочих місць не за рахунок держави, не за
рахунок міського бюджету протягом певного періоду часу, бо створення нових робочих
місць  —  це  наповнення  до  міського  бюджету.  Тому  що  зараз,  після  створення,  база
руйнується, якби ми не хотіли, все одно, не буду того штату, який раніше був, люди всі не
будуть задіяні в даний момент. Є один момент, який багато хто переживає. Це те, що ми за
рахунок  дотацій  освіти,  медицини  ми  перетворюємося  в  прямо  залежні.  Буквально
минулого року ми зтикнулися з таким випадком — кажуть, що у вас є така сума, і на цю
суму ви маєте можливість використати. Більшої суми ми вам не можемо дати, а меншу
суму — хочете, дофінансовуйте. Тобто, хочете, скорочуйте робочі місяця, робочі групи,
але більше коштів ми вам не дамо. Ми прямо залежні від держави. Тобто, десь на верху
приймуть рішення — виділити таку от суму, а якщо ми не зможемо дофінансувати? Ось є
такі моменти в децентралізації....в нашому районі страх його зруйнувати. По-перше, дві
однакові  громади  —  Павлиш  і  Онуфріївка.  Павлиш  —  робочі  місця,  Онуфріївка  —
інфраструктура. Їх об'єднувати фактично неможливо, це проти методики. Зразу виникає
соціальний конфлікт між жителями двох сіл.

Учасник 9: Я бачу методологічні помилки у вашому сприйнятті реальності, це повинна
бути тема тренінгу, де вас необхідно навчити. Ви сприймаєте дійсне так, як вам створили
план, ви так по ньому і дієте. Наприклад, Мала Виска не чекали плану, вони розпочали і
вже плани враховують їх дільність. Тобто, потрібно діяти проактивно, а не реактивно. Ви
втрачаєте цінний ресурс, який не можна купити — це час. Чим вас може навчити Мала
Виска? Що перше зробив Леонід — він взяв фліпчарт і пішов по селу, де всі проблеми
були занотовані  і  оброблені.  Тобто,  були зроблені  перші кроки для плану.  Не потрібно
чекати, що хтось інший буде більшим патріотом вашого села, чим ви. 

Учасник 10:  Мені,  як представнику влади,  хотілося б більше від вас почути саме про
досвід  децентралізації.  Я  нещодавно  був  на  курсах,  проводили  заняття,  лекції  з
децентралізації. І от нам кажуть — чим скоріше ви об'єднаєтеся, тим більше ви отримаєте
коштів. Кошти розподілені. Першим попаде багато, хто другий — менше, третій і т.д. тому,
об'єднуйтесь,  це  все  одно  станеться,  ви  нікуди  не  дінетеся.  І  це  вже  якось  виходить
добровільно — примусово.

Учасник  8: А  яке  от  ваше  саме  відношення  до
децентралізації, як представника влади?

Учасник  10: Наше  відношення  —  я  вам  скажу.  Тут  зараз
сидять 3 частина Павлиської селищної ради. Ми проводили 2
або  3  сесії,  на  якій  прийняли  рішення.  Ми,  Павлиш  —
самодостатні, нам немає ніякого смислу об'єднуватися з тією ж
самою Онуфріївкою.



Учасниця 6: Ну так а чого ж ви тоді промовчали, коли адміністрація пропонувала? Хіба
не так? Чого ви не зробили тоді так,  що Павлиш — це буде одна громада, Онуфріївка
-інша.

Учасник 11:  По цьому порядку я вам роз'ясню.  Створювалася робоча група,  туди не
входили представники Павлиша...

Учасниця  2: Ні,  не  так!  На  початку нам з  області  скинули  варіант,  де  були  поділені
райони. Нас розділили по принципу циркуля. Навели по радіусу, і оприділили 2 громади
— Онуфріївка і Куцеволівка. Всі збунтувалися — ми так не хочемо. Давайте інші варіанти
будемо шукати, економічно вираховувати.  Сиділи — рахували,  їздили в громади. І  нам
сказали, що те, що ми затягуємо до себе — його ніхто у нас не забере. І тоді ми почали
розраховувати інші варіанти. Це повинна помінятись людська свідомість1 Але я не знаю,
як її поміняти, ми звикли, що нам повинні зверху сказати, як нам робити. А щоб сісти і
самім щось зробити — ми цьому не навчені. І людей до цього навчити важко. Навіть ви —
самі депутати повинні самі вирішувати, ніхто зверху не повинен цього робити. А люди до
цього не звикли. 
Дискусія щодо інших прикладів об'єднання ....

Учасник 8: Скажіть, будь ласка, які проблеми сьогодні має Павлиська громада? Сільська
рада взагалі? На вашу думку, 5 проблем першочергових. 

Учасник 10: дорога, будинок культури....

Учасник 7: Якщо можна,  я тезами, які  дещо пов'язані  між собою. Саме перше — яка
основна мета децентралізації? - покращити життя людей. Захотіли зробити, як там, десь в
інших країнах,  але переробили по-своєму.  Питання децентралізації  і  адміністративного

устрою  нас  пов'язали.  Але  чи  ми  про  одне  і  те  саме
говоримо?  Чи децентралізація  -це  передача  повноважень
на місця з грошима чи це зміна устрою? Це плюс чи це
окремо?  В  Україні  сказали,  що  це  плюс.  Але,  куди  ми
можемо  зайти  з  децентралізацією,  якщо  занадто  її
зробити? Хто категорично проти неї — районна рада,  їм
місця немає, малі селищні ради і великі також, бо всі люди
переживають  за  свої  місця.  Хто  за  —  це  голова  тої

селищної ради, до якої приєднуються. Наступне питання — про об'єднання перспективних
планів....  я  підходив  до  селищного  голови  з  пропозицією,  що давайте  напишемо,  щоб
Павлиш був окремо. Але, знову ж таки, чи варто робити? Досвід Польщі показує, треба не
менше 15 000 людей щоб було. Далі про інформування, яке іде у нас на прекрасному рівні.
Хто хоче розібратися,  той розбереться.  Скажімо чесно,  що 90% у нас не хоче в цьому
розбиратися і не буде. Про об'єднання Онуфріївки і Павлиша? Чого Онуфріївка проти? У
нас  завжди  буде  перевага  в  кількості  депутатів  (населення  більше).   Далі  —
інвестори...поки в Україні не знизять податки, не наведуть порядок з доларом, ми можемо
об'єднуватися чи ні — це нічого не дасть. Децентралізація -це маленький кирпичок. Але
щоб знизити податки, нам потрібно зменшити пенсій. Все, тупік і як з нього вийти я не
знаю...  Для  малих  сіл  децентралізація  —  їх  представництво  у  міській  раді  буде  1-2
депутати. Зараз їх ого скільки, а потім різко так мало стане, вони ж хочуть себе людьми
відчувати  і  точно будуть  проти.  Чи фундаментально  децентралізація  взагалі  дасть  нам
те,що ми хочемо, наскільки вона дасть.. Питання складні, я не знаю які будуть відповіді,
але їх багато. 



Учасниця 13: Я от прослухала всіх наших жителів Павлишан, і представників влади, і
депутатів  про  те,  який  Павлиш  самодостатній.  То  я  хочу  залізти  в  ті  роки,  коли  був
радянський союз. У нас багато чого було...але як ви зараз кажете, що ми самодостатні -це
ні.  У  нас,  елементарно,  немає  спортивного  майданчику,  щоб  дітям  займатися.  Де  все
дівається? Де наша влада? Це все треба вертати...

Учасник 15: Як зараз що порадить району? Якщо реформа буде іти до 2020 року, то я за
об'єднання,  тільки  швидко!!  Павлиш,  Василівка  і
Онуфріївка, Попівка — швидко це зробити і забути. Що у
нас  получається?  Адміністрація  району  зараз  нічого  не
робить,  немає  їм  що  робить,  вони  застарівші.  Бізнес  і
сільгоспники  працюють  самі.  Чим  керувати?  Поставити
здравих директорів школи, докторів — остальних розігнати.
Кожен  бідний  повинен  бути  багатий.  Тоді  буде  держава.
Лікарня  повинна  бути  обов'язково,  я  максимально
намагаюся забезпечувати цими послугами. З освітою — важче. Чи діти не хочуть вчитися,
чи батьки не зацікавлені. Дуже слабі показники по ЗНО. В освіті я не бачу чого робити в
нашому районі. Оце моя така точка зору. 

Учасниця 6:  Ніхто зараз не говорить про те, скільки буде в громаді робочих місць? Як
будуть задіяні люди? Куди будуть іти податки? Розігнати чиновників,  а де вони будуть
жити, чим займатися? Якщо вони поїдуть в інші міста,  то і податки будуть іти в інше
місто.

Учасник 15: я вам скажу...їх небагато треба розігнати. Нехай перепрофілюються.  Якщо в
них є мозги, то вони знайдуть роботу. Не знайдуть — хай беруть сапу і працюють. А то ми
їдемо в Польщу і працюємо там по 10-14 годин, але ми не хочемо поїхати в сусіднє село з
полями і збирати там врожай. Оце вам і джерела. По 1 га собі забрали і розділили — тобі
клубніку,  тобі  смородіну.  Нам  треба  пристосовуватися.  Ми  розвалили  сільське

господарство. Хто захоче займатися чи рослинництвом, чи
садівництвом  —  буде  цим  займатися.  Нам  необхідно
домовитися  між  собою,  сісти  і  спокійно  поговорити  між
нашими громадами. 
Дискусія, питання щодо досвіду Малої Виски...

Учасниця 5:  Моя думка  щодо  децентралізації  в  нашому
районі.  Можливо,  якби  закон  був  би  не  про  добровільне

об'єднання, а просто про об'єднання і люди знали б, що воно буде, то тоді всі думали і
висували свої  пропозиції.  А багато хто думає,  якщо ми висловимо таку пропозицію, в
область піде така інформація, буде новий перспективний план і нас змусять так зробити.
Тому, ніхто і не радився і не вносили ніякі пропозиції. 

4. Характеристика учасників
Гендерний та віковий аспекти учасників круглого столу:
Жінок – 8 осіб, віком від 35 до 70 років.
Чоловіків – 7 осіб, віком від 40 до 55 років.

5. Публікації про круглий стіл у мережі Інтернет:
Історії  успіху  діяльності  НДО  -  http://www.lac.org.ua/stratehichnyj-plan-vs-bachennya-
hromady/ Соціальна  мережа  «Фейсбук»,  група  «Центри  місцевої  активності»   -
https://www.facebook.com/groups/adm.iscm/permalink/1479902442089062/ 

* - з етичних міркувань особисту інформацію учасників круглого столу видалена

https://www.facebook.com/groups/adm.iscm/permalink/1479902442089062/
http://www.lac.org.ua/stratehichnyj-plan-vs-bachennya-hromady/
http://www.lac.org.ua/stratehichnyj-plan-vs-bachennya-hromady/

