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1. Загальна інформація
Тип заходу: Круглий стіл
Назва: “Європейський погляд на зміни в громадах”
Місце проведення: Сільська  рада,  смт.  Нова  Прага,  Олександрійський  район

Кіровоградська область 
Дата проведення: 09 вересня 2017 року
Проведення здійснювалося: Інститут соціокультурного менеджменту
Кількість учасників: 30
Методичне забезпечення: Роздатковий матеріал: 

Бюлетені - «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 7: Шановні друзі,  ми сьогодні зібралися за

круглим  столом,  розуміючи  і  знаючи  те,  що  в
Олександрійському  районі  повним  ходом  зараз  іде
об’єднання громад. Ми розуміємо, що і нам це треба, чи не
треба.  До  нас  сьогодні  приїхали  депутат  Кіровоградської
обласної  ради  Чемерис  Ірина  Анатоліївна  та  представники
Інституту соціокультурного менеджменту.

Учасниця  27:  Шановні  Новопразці,  дійсно  в  мене
з’явилася така ініціатива, після тих подій, які були у нас на іншій території при створенні
Приютівської  ОТГ  і  основна  проблема  була  в  тому,  що  населення  жалілося  на
неінформованість, що таке ОТГ і децентралізація. Людей, які не володіють інформацією дуже
легко  ввести  в  оману.  Моє  завдання  проінформувати  інші  території  про  те,  що  таке



децентралізація, як вона відбувається, які її пріоритети, що буде з територіями, які ввійдуть в
ОТГ. Я не хочу, щоб тут було якесь політичне забарвлення, тому я запросила фахівців, людей,
які дуже багато про це говорять, це відомі громадські діячі нашої Кіровоградської області.
Лев  Абрамов,  директор  Інституту  соціокультурного  менеджменту  та  Леонід  Жовтило,
фахівець з місцевого економічного розвитку, житель Маловисківської ОТГ.

Учасник  1:  Зараз  ми  їздимо  активно  по  всій  області  з  цим  форматом  -  проведення
круглих столів. Ваша громада є сьомою, в якій ми проводимо даний захід. Наша організація
не політична, ми не займаємося політикою. Проект “Інформаційна підтримка реформування
місцевого самоврядування”, в межах якого ми приїхали,  є  регіональним і спрямований на
Кіровоградську область. В проекті реалізовано вже декілька компонентів. Перший компонент
-  проведено  дослідження  у  формі  фокус-груп,  які  провели  у  м.  Мала  Виска  та  м.
Кропивницький  щодо  визначення  ставлення  людей  до  створення  ОТГ.  Потім,  на  основі
отриманих  результатів,  ми  розробили  освітню  програму,  провели  тренінг  з  тематики
децентралізація  та  ролі  громадських  активістів  в  цьому  процесі.  Зараз  ми  реалізовуємо
комунікативний компонент — ми їздимо по населеним пунктам і спілкуємося з громадськими
активістами,  щоб  почути  їх  питання,  надати  корисну  інформацію.  В  майбутньому  ми
плануємо, наприкінці цього року провести конференцію, учасниками якої ви також можете
стати. Ми плануємо залучити фахівців, які мають передусім не теоретичний, а практичний
досвід роботи в громадах в умовах реформи.

Для  нас  найголовнішим  є  почути  вас,  які  у  вас  є
побоювання,  проблеми,  питання,  на  які  ми  зможемо  вам
надати  відповіді,  або  порадити  шляхи  пошуку  цих
відповідей.

Учасник 9: Я представник Маловиськівської ОТГ, але
наданий час працюю в офісі реформ консультантом з питань
місцевого економічного розвитку Асоціації міст України. Я
безпосередньо  брав  участь  при  створенні  Маловисківської
ОТГ. Вам сьогодні набагато простіше створювати ОТГ, ніж

тоді коли ми створювали нашу об’єднану громаду. Ми завжди говоримо, що “децентралізація
це  не  панацея,  це  інструмент”.  Якщо  буде  працювати  трикутниковий  компонент  “влада-
громада-бізнес” от тоді буде позитивний результат. Якщо один з компонентів випаде, то тоді
справи не буде. На мою думку, сьогоднішня система управління себе вже вичерпала, вона не
дає результату. Тому на сьогодні органам місцевого самоврядування пропонують  взяти на
себе  повноваження,  ресурси  та  управляти  своєю  громадою.  Сьогодні  є  всі  можливості
планування, управління та розвитку територій. Наша Маловисківська ОТГ вже не залежить
від  району,  області,  сьогодні  держава  визначає  освітню,  медичну  субвенцію  і  вони  ідуть
напряму — на об’єднану територіальну громаду. Ми вже самі визначаємо, що нам потрібно
робити. Сьогодні громада вже створила стратегічний план і по плану вже все розподіляється.

Учасниця 27: Доречні, багато сіл зараз хвилюються за те, що там, де буде центр там і
будуть кошти, а на периферії нічого не залишиться. 

Учасник 9: Це наша проблема, тому що ми всі жили в своєму селі, відповідали, боялися
за  своє  село.  Сьогодні  рамки  цього  села  розширені,  представництво  буде  те  саме.
Перерозподіл  коштів  сьогодні  вже інший,  тому що є  план  і  вони виходять  вже на  новий
бюджет  згідно  стратегії.  От  за  стратегією  передбачено,  що  в  селі  Первомайка  потрібно
створити центр місцевої активності, сьогодні міська влада прийняла рішення вкласти туди 2
млн.  грн.  вкласти  і  зараз  там  вже  вставляють  вікна,  роблять  приміщення  для  старости,
будинку  культури,  громадську  світлицю  для  людей.  Інше  село  потребувало  будівництва
нового водогону, - наразі його вже збудовано. Ніхто школи в об’єднаній громаді не закривав,
єдине, що понизили рівні акредитації. Громада має чотири автобуси, якими діти підвозяться



до школи. Відбувається рух між територіями і він не змінний,
тому  що  це  вже  єдиний  організм.  Якщо  якесь  село  не  буде
добирати чогось, то це буде проблема всієї об’єднаної громади. 

Учасник  1:  Хочу  повернутися  до  думки  Ірини  щодо
побоювань  мешканців  сіл.  Побоюваннями  потрібно
нівелювати.  Потрібно  створити  стратегічний  план  на  основі
думок людей, в першу чергу тих сіл, які будуть приєднуватися.
При  створенні  ОТГ  варто  керуватися  таким  механізмом,  на
прикладі  Маловисківської  ОТГ:  міська  рада  проводить  конкурс  соціальних  проектів  для
об’єднаної громади і ті громадські ініціативи, які перемогли у конкурсі реалізуються по всій
ОТГ. 

Учасник 9: Наприклад, наша громадська організація виграла у конкурсі з проектом по
створенню  демонстраційного  майданчика  по  роздільному  збору  сміття.  Ми  виходимо  на
великий  екологічний  проект,  міська  рада  хоче  навести  порядок.  В  одному селі  активісти
виграли проект щодо будівництва зупинки для шкільного автобусу. Сьогодні стоїть питання в
тому, щоб активізувати людей на діяльність. 

Наступний компонент, продовжуючи думку Лева Костянтиновича, є стратегічний план,
він дозволяє мислити громаді  глобально,  вирішувати найголовніші потреби з  врахуванням
думок всіх територій, що приєднуються. 

Учасниця  27:  Леонід  Борисович  розкажіть,  будь
ласка, який фінансовий ресурс отримує територія, яка стає
громадою? Що додатково іде на територію? Тому що люди
часто не розуміють “чи ми громада, чи не громада”? 

Учасник 9: Децентралізація складається з декількох
аспектів.  Це не  тільки  створення  ОТГ,  це  й  наповнення
бюджету  громади.  У  нас  сьогодні  60%  ПДФО  іде  в
об’єднану  громаду,  бюджет  власних  надходжень
збільшився в три рази завдяки фінансовій децентралізації.

Сьогодні є стимул створювати робочі місця, які потім будуть приносити додаткові податки.
Також,  безпосередньо  отримуємо  медичну,  освітню  та  інфраструктурну  субвенції.  Розмір
субвенції залежить від кількості сільського населення в ОТГ. Тому села тільки виграють.  

Учасник 9: Сьогодні ми потребуємо нових знань. Ми сьогодні можемо навчати людей
через  донорські  програми,  які  ввійшли  у  громаду.  Адже  кадри  вирішують  все,  ми  вже
навчаємо людей в міській раді новим підходам. Найголовніший ресурс сьогодні є люди, якщо
будуть люди будуть гроші. 

Учасник 1: Аналізуючи проблеми громад, які ми відвідали, можемо сказати наступне.
Перше, що вже сказали — гроші, які надходять після об’єднання не слугують майбутньому,
вони проїдаються. Відремонтували школу чи ще щось, а нові робочі місця не створили. Якщо
не створюються робочі місця, то не буде людей, не буде податків, окрім вас ніхто не буде
утримувати вашу інфраструктуру. Друге — байдужість людей, не залученість їх до процесів
життя громади. Головна проблема в тому, що коли люди не залучені до будь яких процесів,
вони вважають, що хтось їм повинен щось зробити. Децентралізація повинна залучати людей.
Громада приречена, якщо молодь не буде планувати власне майбутнє з цією громадою. Ті
люди,  які  можуть  працювати,  сплачувати  податки  повинні  мати  комфортні  умови  для
існування, децентралізація покликана створити їх. 



Учасник  9:  Ми  закінчили  проект  “Інструменти
економічного  розвитку  для  сільських  громад”,  де
знайомили  учасників  з  таким  інструментом  як
кооперація.  Проаналізувавши  нашу  територію,  ми
побачили,  що  нам  не  вистачає  ягідної  промисловості.
Тому на власному прикладі я засадив 70 соток чорною
смородиною.  В  сусідньому  селі,  де  ми  працювали  з
проектом, дівчата почали займатися малиною. Ми з ними
хочемо  створити  кооператив,  є  можливість  отримати
ресурс — грант на охолоджувальне обладнання. А далі
на перспективу будемо думати щодо створення міні-переробного заводу із створення джему.
Це той інструмент, що може працювати в селі. Звичайно, люди бояться, але можна жити по
іншому.  Станом  на  сьогодні  ми  з  міським  головою  розробляємо  програму  підтримки
самозайнятості на селі.  Ми привезли до громади дівчат з Кропивницького, які займаються
хенд-мейдом. Дівчата сказали, що ви всі талановиті,  ви можете гарно в’язати, вишивати, і
можете на цьому заробляти гроші. Тому вони їм показали як це можна поширювати через
інтернет  та  інші  шляхи.  Учасники  заходу,  особливо  молодь,  були  вражені  новими
можливостями. Тобто от так ми працюємо з селом в питаннях економічного розвитку. 

Також ми хочемо провести Форум об’єднаних громад молоді задля того, щоб почути
молоде покоління,  чого  вони хочуть.  Ми хочемо залучити  молодих  підприємців,  молодих
вчителів,  молодих  депутатів,  учнів  старших.  Будемо проводити  майстер-класи,  дискусійні
панелі, банки молодіжних ідей, показати їм можливості на практиці і почути, що вони хочуть.
об’єднана територіальна громада спонукає до розуміння, що ви відповідальні. 

Учасник  10:  Проаналізувавши те,  що  ви  розказували.  Нам треба  залучати  до  таких
засідань психолога. Пояснюю: в нас люди бояться. Села, що будуть об’єднуватися навколо
Нової Праги бояться, що все піде в центр, а в них нічого не буде. Тобто то їхнє, а це наше. А
от коли психологи попрацюють, доведуть людей до такої думки, що це вже все наше, немає
їхнього і мого. Так би швидше процес запустився б. 

Учасник  20:  Психологи,  комунікатори.  Коли  нам
дали  інфраструктурну  субвенцію,  гроші  чесно
розподілилися.  Статут  громади  це  документ,  який
затверджується  на  першій  сесії  об’єднаної  громади.  В
статуті  громади  ми  прописали  всі  ризики,  що  можуть
виникнути.  Юридично  завірили,  що  за  невиконання
прописаних положень приєднані громади можуть подати
до суду. 

Учасник  10:  Можете  пояснити  процедуру
надходження субвенцій?

Учасник 9: Субвенція і медична, і освітня розподіляється згідно з кількості населення,
іде напряму на відділ освіти, міський бюджет. В нас 7 млн. медичної субвенції по кількості
населення  ОТГ,  то  на  жаль  передаємо  в  районний  бюджет.  Але  просимо  їх,  щоб  вони
звітували, тому що ми відповідальні. 

Учасниця 4: Як я зрозуміла з усього, що ви сьогодні говорили - навколо міста Мала
Виска  об’єдналися  сільські  ради,  в  результаті  цього  створилася  ОТГ.  А  ті  три  села,  які
залишилися, вони можуть або приєднатися, або залишитися чи до вас приєднатися? 

Учасник 9: В області є затверджений перспективний план згідно якого об’єднуються
громади.  Згідно  методики  формування  об’єднаних  територіальних  громад  —  території
повинні бути географічно суміжними. Щодо тих  територій, то вони вже повинні приєднатися
до нас.



Учасниця 5: З цих мільйонів, які були виділені, які підприємства були побудовані для
подальшого розвитку цієї громади? Скільки робочих місць?

Учасник  9:  З  цим  в  нас  є  проблема,  менеджмент
трішки “кульгав” з розвитком робочих місць. Все залежить
від менеджменту громади. Кошти були вкладені в ту саму
освіту, в утеплення шкіл. Економія ресурсу це також ресурс.

Учасниця 6: А скільки  закрили навчальних закладів?
Учасник  9:  Жодний  навчальний  заклад  не  був

закритий. В м. Мала Виска дві школи, одна стане опорною і
гімназія. У двох селах понизили акредитаційний рівень до І-
ІІ ступенів.

Учасник 22: Будуть питання, будуть відповіді. Мені здається, якщо ми не дамо відповідь
чим будуть зайняті члени громади? Кожен чоловік — він перш за все добувач для сім’ї, він
повинен забезпечити сім’ю не тим, що йому хтось дасть, а тим, що він зможе заробити. Я
постійно чую, всі кажуть, що дадуть гроші. Якщо дадуть гроші — заберіть їх собі! Це чужі
гроші,  вони  не  наші.  Це  звичайно  добре,  що  будуть  бордюрчики  красиві,  лампочки
світиться... Але якщо ми не дамо відповіді чим будуть зайняті члени громади... Мені цікаво як
у вас після створення ОТГ вирішилося питання заробляння грошей? 

Учасник  9:  Ми  створюємо  умови,  щоб  люди  розвивалися.  Наприклад,  створення
кооперативів і тому подібне. 

Учасник  23:  Шановні  односельці!  В  мене  до  вас  таке
питання,  коли  рік  назад  я  працював  в  комунальному
підприємстві у нас було 12 працівників складу, на сьогоднішній
день — 5 працівників. І проблема в чому? Хто винний в тому,
що не має в нас робочих місць? Депутати самі винуваті в тому!
80% всіх робіт по селу виконують підрядні організації, які не
наші, а наші сидять от там і нічого не роблять. Так саме, коли
до нас приїжджала одна між народна організація робити ремонт

у лікарні. Ремонт зробили, створили громадське об’єднання і на цьому все.  Замість того, щоб
взяти 25 тис. дол.. за три етапи, ми взяли лише 5 тис. дол. В процес втрутилася адміністрація,
змусили перероблювати проект, до того моменту, що і організація та вже пішла з громади. Ми
постійно ждемо, коли нам з Олександрії подзвонять і скажуть що робити.  І ніхто плани ніякі
не формує. Коли формується бюджет громади, наші депутати в ньому участь не беруть, все
вирішується  в  Олександрії.  Не  ми  боїмося  за  об’єднання  громад,  а  чиновники  бояться
втратити свої робочі місця. І підходити до цього потрібно  конструктивно з усіх сторін.

Учасник  9:  Що  дає  об’єднання  –  можливість  збільшити  територію  згідно
макроекономічних  показників.  Чим  більша  територія  вона  дає  можливості  більшому
інвестору  зайти  в  громаду.  Здійснюється  спільне  планування,  спільні  дії.  Є  можливість
зміцнити  кадровий  потенціал.  Ви  можете  управляти  своєю  територією  самостійно,
вирішувати питання самостійно. Як ми працюємо на сьогодні з областю – ми консультуємося
з  облдержадміністрацією,  тобто  проекти  узгоджуємо  на  їхнє  виконання.  Область  тільки
перевіряє чи відповідає проекту кошторисна документація, чи була експертиза, тобто провіряє
саму процедуру. А те, що ви там вирішили, що вам будувати, то вже ваше питання. 

Учасник  22:  Я  до  того,  що  дає  об’єднання  громади  –  справа  не  в  тому,  які  місця
з’являються. Наша громада могла б брати учать в багатьох проектах. Хто нам це заперечує,
навіть не будучи об’єднаною громадою. Біда наша в тому, що ми чекаємо, що хтось за нас
щось зроби. Я палкий прихильник якнайшвидшого створення ОТГ. ОТГ дає нам об’єднати
своє і бути тут у себе хазяїнами разом з тими селами, які з нами об’єдналися. 



Учасник 10: Зрозуміло, що  на місцевому рівні будуть зміни на краще. Але для того, щоб
тут  з’явилися  робочі  місця,  будувалися  заводи  і
фабрики  повинні бути прийняті відповідні закони
у Верховній Раді України. От тоді будуть реальні
зміни. Що в першу чергу можна у нас побудувати –
сміттєпереробний завод. Але ми ж його не можемо
побудувати,  я  міг  би  сказати  чому,  але  не  хочу
називати приз віща. 

Учасниця 3: Найголовніше запустити процес
створення  ОТГ.  Цей  процес  залежить  від  нашої
місцевої влади. Задля цього наші депутати повинні
роз’яснити мешканцям що і як варто робити. Ми
повинні вирішити чи хочемо ми бути залученими. 

Учасниця 28: Були в нас заводи в громаді, але все розкрали та розпродали. Тепер ми
знову повинні утворювати те ж саме. 

Учасник 9: Децентралізація це не панацея, це як скальпель в справного хірурга. Вам
вирішувати  як  буде  жити  територія.  Під  розумним  керівництвом,  під  розумним
менеджментом, я впевнений, що у вас буде все добре.

4. Характеристика учасників
Гендерний та віковий аспекти учасників круглого столу:
Жінок –  22 осіб, віком від 24 до 55 років.
Чоловіків – 8 особи, віком від 40 до 60 років.

5. Публікації про круглий стіл у мережі Інтернет:
Центри  місцевої  активності  України  -  http://www.lacenter.org.ua/2013-09-10-08-52-50/70-
2013-09-17-06-15-47/1881-2017-07-28-15-01-16.html 
Соціальна  мережа  «Фейсбук»,  група  «Центри  місцевої  активності»   -
https://www.facebook.com/groups/adm.iscm/permalink/1475649389181034/ 

* - з етичних міркувань особиста інформація учасників круглого столу видалена

https://www.facebook.com/groups/adm.iscm/permalink/1475649389181034/
http://www.lacenter.org.ua/2013-09-10-08-52-50/70-2013-09-17-06-15-47/1881-2017-07-28-15-01-16.html
http://www.lacenter.org.ua/2013-09-10-08-52-50/70-2013-09-17-06-15-47/1881-2017-07-28-15-01-16.html

