
ЗВІТ*

1. Загальна інформація
Тип заходу: Круглий стіл
Назва: “Європейський погляд на зміни в громадах”
Місце проведення: Селищна  рада,  смт.  Смоліне,  Маловиськівський  район,

Кіровоградська область 
Дата проведення:  16 серпня 2017 року
Проведення здійснювалося: Інститут соціокультурного менеджменту
Кількість учасників: 14
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 2: Шановні колеги, 11 година — це визначена година сьогоднішнього нашого
заходу.  Всі  ми  знаємо  у  нас  в  районі  Леоніда  Борисовича  Жовтило,  який  працює  у
надзвичайно корисному напрямку — він консультує, надає знання громадам, громадським
діячам, працівникам, керівникам щодо об'єднаних територіальних громад, щодо тих засад,
навколо яких повинні об'єднуватися люди. І у своїй роботі Леонід Борисович використовує
знання, досвід, практичні вміння різних міжнародних інституцій. Сьогодні до нас завітала
організація,  яка  надасть  відповіді  на  можливі  наші  питання  на  предмет  добровільного
об'єднання в територіальну громаду. Я хотів би повідомити, що у нас присутні майже всі
представництва державних установ.  На територій нашого селища є  школа естетичного
виховання, є 2 школи навчальних, є дитячий садок, центр соціальних служб, медицина,
Березівська сільська рада — це орган місцевого самоврядування, з яким ми об'єднуємося.
Є у нас представник державної пожежної частини і комунального підприємства, тобто всі
задіяні служби, які забезпечують належне проживання жителів селища. І є представники
фінансової  та  економічної  служби  Смолінської  селищної  ради.  Тому,  я  думаю,  ми
розпочнемо нашу роботу. 



Учасник 10:  Дякую! Я хочу сказати,  що якраз  Лев  Костянтинович Абрамов,  керівник
ІСКМ  і  запросив  мене  в  якості  консультанта  в  їх  проект,  який  поширюється  на  всю
територію Кіровоградської області, але він більше розкаже про нього. Скажу ще, що ІСКМ
має дуже великий досвід робити у цьому напрямку. 

Учасник 14: всім доброго дня! Я дуже вдячний, що ви знайшли час для нашої зустрічі.
Наскільки я розумію, що це соціальний капітал Леоніда Борисовича, оскільки багато років
працює в районі і можливо, саме це нам допомогло організувати цей захід.

Я представляю громадську організацію “Інститут соціокультурного менеджменту”. У нас в
країні наразі є тисячі або десятки тисяч громадських організацій, але вони всі різні. Є, які
працюють, які не працюють. Чим відрізняється наша організація? Вона працює вже майже
як  20  років,  ми  незалежні  не  від  будь-якої  політичної  партії,  уряду.  Наша  організація

фінансується  з  різних  джерел  —  або  від  міжнародних
донорів,  або з  коштів  уряду,  ми співпрацювали з  трьома
міністерствами. Ми працюємо за проектним принципом —
реалізуємо  соціальні  проекти.  І  от,  в  межах  одного  з
проектів  ми  сьогодні  тут.  Переважно  географія  наших
проектів — це Україна. От, Леонід Борисович, розпочинав у
нас ще в 2012 році ще учнем, а зараз працює як експерт. І
він наразі один з кращих наших експертів, причому дуже
поважна  людина,  оскільки  зараз  його  потенціал,  досвід

використовують  декілька  міжнародних  проектів  саме  з  реформи  децентралізації,
об'єднання територіальних громад (ОТГ).

Наша організація проводить освітні заходи — тренінги, конференції,  видає підручники,
колись ми надавали гранти. Наші підручники користуються значним попитом, і  про це
свідчить те, що про нас знає Google. Деякі теми, які використовуються у сфері державного
управління були вперше описані у паперовому вигляді нашою організацією (про бюджетне
фінансування, про аналіз бюджетних програм та ін.). Відносно проекту, який привів нас
сюди. Він має назву “Інформаційна підтримка реформування місцевого самоврядування”
за  фінансової  підтримки  Європейського  союзу  і  двома  інституціями  —  Європейська
правда та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Всі ми знаємо, що
Україна підписала Угоду про  асоціацію, а це і реформування місцевого самоврядування,
щоб країна була європейська.  І  от в межах цієї  реформи здійснюється децентралізація,
одна із форм якої — створення об'єднаних територіальних громад. 

В межах цього проекту є декілька компонентів.  Перший — це було дослідження щодо
думки громадян про ОТГ. Враховуючи ці результати ми розробили тренінгову програму і
провели тренінг — це другий компонент, освітній. І третій — комунікативний. Нам дуже
важливо поути ваші думки, як це стосується вас, які є проблеми і таке інше. 

Для чого ми це робимо? Ми комунікуємо зараз з європейськими
та американськими інституціями, які фінансують уряд України.
Для  них  дуже  важлива  думка  рядових  громадян  —  чи
покращується життя? Децентралізація та створення ОТГ — це
реформа, яка торкається всіх,  хочете ви цього чи ні.  Якщо це
зробити  невірно,  то  це  може викликати  конфліктну ситуацію.
Ми багато вже поїздили і можемо зробити деякі висновки: люди
погано знають про реформу, або розповсюджується невірна інформація, яка несе загрозу.
Деякі села відчувають себе не захищеними, тому потрібно знати про такі механізми, щоб
прописати їх при створення ОТГ. Ми хочемо акумулювати всі результати і думки. Казати,



що  нам  погано  —  добре,  але  не  конструктивно.  Потрібно  щось  казати  і  робити,  що
принесе зміни і  в межах повноважень особи або інституції,  до якої звертаєтесь.  А для
цього потрібно чітко уявляти, яка наша проблема. Ми не вважаємо, що знаємо ситуацію
краще, ніж ви. Ми приїхали спеціально, щоб почути вашу точку зору. 

Учасник 10: Дякую, Лев Костянтинович. Так, дійсно, я зараз працюю у двох міжнародних
програмах — це програма Пульс від Асоціації міст України, в якій я є консультантом по
Кіровоградській  області  і  в  програмі  ДОБРЕ,  яка  працює  з  ОТГ.  Працюємо,  щоб
впровадити  реформу місцевих влад і  щоб  вона  була прийнята  для  людей.Для себе  ми
одразу  говоримо,  децентралізація  —  це  не  панацея,  завтра  краще   не  стане,  а  це
інструмент.  І  якщо  громада  активна,  обрано  гарного  керівника,  то  інструмент  буде
працювати. Хотілося б почути вас, які острахи є. Я розповім, що відбувається в ОТГ зараз.
Ми — громадський сектор, і  хочемо, якщо є плюси, то їх показати, а якщо мінуси, то
намагатися їх виправити.

Лев  Абрамов: Я  просто  хочу  додати.  От  ми  займаємось  розвитком  громад,  і  часто
втрачається смисл цього поняття, розвиток — це побудувати, відремонтувати...але це не
розвиток. Вирішують не гроші, не законодавство, а люди. Є таке поняття, як соціальний
капітал. Чим більше люди довіряють один одному, тим легше зробити якусь справу. То, з
моєї  точки  зору,  чи  буде  успішна  реформа  -чи  буде  це  корисно  для  людей,  чи  буде
збільшуватися під час децентралізації довіра між людьми. Якщо не буде людей, то немає
значення чи відремонтована школа або чи є кошти. Ви повинні пам'ятати, що ви люди 21
століття. Угода про асоціацію дає вам значні переваги, хоча це звучить якось дивно — де я,
а  де  європейські  гроші.  Але  ви  втрачаєте  цю  можливість.   Це  не  вирок,  якщо  ви
проживаєте в маленькому селі. Ви можете працювати, мати партнерів по всьому світу, але
для цього потрібно — коли ви будете працювати для людей. 

Учасник 12: У мене є декілька питань. Але хочу почати — от ви поїздили по громадам, з
вашого досвіду, громади, які об'єдналися не на базі району. Яка оптимальна структура на
сьогодні, як формувати взаємовідносини — школа, садочки...

Учасник  10: Різниці  немає.  Сьогодні  у  нас  є  ОТГ,  які
діляться на міську або селищну. Система управління, що для
міста,  селища  або  села  залишається  однакова.  Тут  будуть
створені такі ж структури. Сьогодні до кінця не зрозуміло, за
що  відповідають  районна  рада,  районна  адміністрація  або
місцева рада.  Я от себе часто питаю -чому люди не мають
достатньо інформації?  Тому о  до людей влада не  іде,  а  це
відбувається в одному випадку — коли владі не вигідно щось

пояснити і щось робити їм на користь. 

Учасниця 7: Чи є на територій Кіровоградської області громада, яка організувалася не на
районному рівні, а на рівні села, от наприклад, як у нас.

Учасник 10:  Так, є. Соколівська селищна територіальна об'єднана громада на території
Кіровоградського району. Вона вже діє. І зараз багато подалися. Чому мені все це імпонує?
Тому що сьогодні громада і управлінській апарат самі вирішують , що їм потрібно для
ефективної роботи. Тобто, все залежить від менеджменту і потреб громади. Сьогодні ніхто
не нав'язує складний і управлінський апарат.  

Учасник 12:  Я хочу повернутися до питання, ви на початку вже починали говорити. Я
представляю на сьогодні Березівську сільську раду і всі розмови, що ви говорили, хоча



люди і проголосували і за об'єднання, але у мене перед поїздкою на захід була розмова з
попереднім головою. І його слова, що я не вірю, тому що кошти будуть централізовані.
Який все ж таки застережний механізм, що територія буде розвиватися і кошти не будуть
залишатися тільки в центрі.

Учасник 10: От я кажу на всіх заходах, навчаннях, що якщо до процесу децентралізації не
будуть залучені громадяни або управління територією громади, то в нас вийде той самий
КПСС. Сьогодні необхідно повністю змінити систему відносин територіальних громад. І
весь розвиток буде залежати від розвитку кожної окремої території, все буде єдиним. Це
фундаментальні речі, які потрібно розуміти. Що може бути із застережень. Результатом
того, що громада може не розвиватися — це те, що вони нічого не роблять.  Обов'язкове
планування, яке ми називаємо сьогодні, особливо про стратегію, про стратегічний план,
який повинен бути. Ми повинні розробити свої кроки фінансові, і тоді будемо знати куди і
скільки піде. Це запобіжні інструменти, які сьогодні пропонують європейські програми
громадам. 

Учасник  8: Я  хотів  сказати,  що  перша  сходинка  до
об'єднання — це довіра, я з вами повністю погоджуюся.
Хочу  сказати  зі  свого  досвіду.  Ми  також  вивчали
питання децентралізації  і  коли я  був  делегований від
села на сесію депутатів. І мені, скажімо так, прийшлося
доказувати  депутатам,  чому  об'єднуються  громади,
вони  були  негативно  настроєні.  Коли  на  1000
мешканців тільки 10 осіб за об'єднання, а всі інші — ні,
то це важко. Люди не володіють інформацією, я сам готовий доносити до людей, але нам
необхідно говорити. Тому, на мою думку, для того щоб починати об'єднуватися, можливо,
спершу, потрібно почати з віддалених сіл, щоб люди повірили. Люди взагалі не розуміють,
і тільки справою їм можна доказати.  

Учасник  13: Я  дякую  всім  вам  за  участь!  Є  навчання,  тому  використовуйте  всі
можливості, сядьте самі навчіться і розкажіть іншим.  Ваша перевага — ви живете в 21
столітті. Якщо ви можете щось зробити — робіть, все залежить від вас. Наша біда в тому,
що ми реагуємо реактивно, а потрібно робити проактивно! Життя працює для нас, а зараз
ви працюєте на життя -на ці зміни. 

4. Характеристика учасників
Гендерний та віковий аспекти учасників круглого столу:
Жінок – 6 осіб, віком від 30 до 50 років.
Чоловіків – 8 осіб, віком від 40 до 55 років.

5. Публікації про круглий стіл у мережі Інтернет:
Центри місцевої активності України -  http://www.lacenter.org.ua/the-news/1885-2017-08-
16-14-40-45.html 
Соціальна  мережа  «Фейсбук»,  група  «Центри  місцевої  активності»   -
https://www.facebook.com/groups/adm.iscm/permalink/1492918767454096/ 

* -з етичних міркувань особиста інформація учасників круглого столу видалена 

Дата: «18» серпня 2017 р.
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