
ЗВІТ*

1. Загальна інформація
Тип заходу: Круглий стіл
Назва: “Європейський погляд на зміни в громадах”
Місце проведення: м. Олександрія, Кіровоградська область 
Дата проведення: 07 листопада 2017 року
Проведення здійснювалося: Інститут соціокультурного менеджменту
Кількість учасників: 19
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:
Учасник  1:  шановні  представники  громадськості,

ЗМІ,  наші  гості.  Рада  повідомити,  що  ми  продовжуємо
дискусію навколо реформи децентралізації. Сьогодні у нас
в гостях гості та експерти, які допоможуть нам розібратися
з деякими питаннями. Тому, я хочу надати вам слово і ми
розпочинаємо.

Учасник  2:  шановні  колеги,  я  дуже  радий,  що
районний будинок культури надав можливість зустрітися з

вами, для нас це дуже важливо. Ми зустрічалися в цьому гостинному приміщенні влітку, і вже
пройшов  значний  термін  часу.  Наша  громадська  організація,  Інститут  соціокультурного
менеджменту,  реалізує  проект,  який  пов'язаний  з  інформаційним  забезпеченням  процесу
децентралізації і в рамках якого ми сьогодні тут зібралися. Найбільш важливою частиною є



не те,  що скажемо ми,  а  те,  що скажете ви,  про ті  проблеми,  які,  можливо,  виникають в
процесі децентралізації. І необхідно, щоб були зміни, тоді проект має право бути успішним.

Учасник 3: процеси реформування у нас відбуваються з 2014 року.  І вже в активній фазі
це  відбувається,  але,  нажаль,  на  Олександрійщині  не  створено  і  як  свідчить  статистика
Мінрегіону,  Кіровоградська  область  займає  останнє  місце  по
створенню  ОТГ  і  взагалі  впровадженню  процесу  реформ  місцевого
самоврядування. Це звучить погано, але чиновники наші кажуть, що
все добре, це свідчить про те, що процес децентралізації відбувається
добровільно. Наші чиновники так і кажуть, що у нас як буде, так і буде,
ми  не  втручаємося.  От  що  і  відбувається  на  Олександрійщині  —
спочатку  ми  єднаємося  навколо  одного  району,  потім  навколо
Олександрії,  проявляються  інші  райони.  Не  знаю,  чи  погано  це,  чи
добре, але сьогодні ми втрачаємо найголовніше — це час, а ми й досі
“розжовуємо”.  Йде  боротьба  за  ресурс,  велика  конкуренція,
Дніпропетровська область вже попереду. І якщо ми будемо так і далі
думати і щось вирішувати, ми будемо завжди десь позаду всіх. 

Учасник  4:  я  редактор  місцевої  компанії  і  от  про  що  я  хотів
сказати. Ви дуже вірно говорили про економіку, про економічну освіту і взагалі про все, що
стосується підприємництва. Не секрет, що наш регіон — він дотаційний, тобто ми отримуємо
багато  грошей  з  бюджету,  щось  витрачаємо.  І  люди  звикли  до  такої  ситуації,  що  хтось
допомагає зі сторони. І саме такі проекти, коли людям розповідають, яким чином заробляти,
шукати  і  отримувати  ресурси  —  це  дуже  важливо.  ОТГ  набагато  простіше  отримують
грантові  проекти,  я  знаю приклади.  Тому,  я  думаю,  що саме от  такі  речі,  які  стосуються
економічної освіти і допомоги людям в роз'ясненні — це важливо. Конкретні приклади будуть
поштовхом для людей,  об вони зрозуміли,  що не  ОТГ є  вирішальним,  а  те,  що вони там
зроблять. 

Учасник 3: і Лев Костянтинович, і я на всіх своїх навчаннях, виступах говоримо про те,
що  не  потрібно  робити  із  децентралізації  та  ОТГ  —  ману  небесну,  яку  завтра  до  нас
посиплеться. Чудес не буває, ми це знаємо.  Необхідно, щоб трикутник влада-громада-бізнес
досить  серйозно  працювали  і  при  тому,  з  новими  підходами.  Ви  вірно  говорите  про
кооперацію,  вона  є  в  деяких  районах,  але  є  нюанси,  про  які  треба  знати  і  володіти

інформацією.  У  нас  є  такий  приклад,  ми  вивчали  позитивний
досвід. Але люди бояться вийти із зони комфорту і розпочати щось
нове. Потрібно знайти якусь фішку. 

Учасник 5: я голова Приютівської селищної ради. Почали ми
процес децентралізації, об'єднання, але трошки він у нас почався з
вогнем. Так скажімо, що багато “небайдужих” у нас до процесу
децентралізації. І тому, процес іде, але на даний час ми розуміємо,
що втрачаємо кошти і час. Ми могли вже з 1 січня працювати по

новій системі, могли отримати подоходні, для нашого району якщо порахувати — це достатня
сума. Тобто ми втрачаємо великі кошти. Так само і з проектами. Ми пишемо проекти, у нас є
кілька фондів.  Проектів  на майбутнє вже дуже багато, але розуміємо, що самим нам буде
важко. Сподіваємо, що пройдуть тяжкі часи, суди і ми будемо працювати. Наразі навчаємося
писати проекти, об'єднуємо людей, тому що мало активістів. 



Учасник 3: хочу вам порадити, створювати свою потужну команду, залучати туди людей,
активних, які хочуть працювати. Нехай це буде якась віртуальна агенція, робіть свою команду
потужною. Тому що писати проекти самому важко. Я сам пишу проекти, але комусь потрібно,
щоб  хтось  читав.  Якщо  писати  самому,то  проект  може  бути  цікавим  тільки  вам.  Треба
створювати свою команду — це нові сучасні підходи. Якщо ви будете працювати по-старому,
то мало результату буде. Використовуйте всі технології, той же самий фейсбук. Нам сьогодні
потрібно мислити на кінцевий результат. Як на мене, вам сьогодні необхідно йти до людей,

максимально їх залучати — це комунікативна стратегія.
Учасник  2:  сьогодні  люди  бояться,  що  їх  інтереси  не  будуть

враховані під час розподілу коштів. Якщо ви їм будете казати, що ні, так не
буде — це не буде діяти.  Чому?  Тому що потрібно на рівні  механізмів
закріпити їх інтереси. По-перше, це стратегічний план розвитку, по-друге,
можливо, в статуті. Третє — це механізми залучення громадян до процесу,
а це може бути конкурс соціальних проектів  для громадських ініціатив.
Треба не боятися ходити до людей. 

Учасник 6:  страхи в основному,  мабуть,  не в населення,  а  у голів
сільських, селищних, міських рад. Наші громадяни вже звикли до реформ.
Вже скільки ми пережили, багато хто звик працювати по-старому.  Коли
люди  ідуть  в  депутати,  необхідно,  щоб  вони  теж  несли  певну
відповідальність за свою роботу. Треба обирати людей, які готові приймати
рішення і працювати. 

Учасник 7: хочу зробити ремарку, що я, як депутат, відповідаю за свої вчинки. Але якщо
немає підтримки, то вибачте. Я можу битися як риба об льод, але дорогу або фасад будинку
культури все одно ніхто не зробить. 

Я  хочу  ще  додати,  у  нас  був  реалізований  проект  і  люди  дуже  активні.  Коли  ми
збиралися за круглими столами, то люди такі ідеї говорили, що навіть я, чесно кажучи, не
додумалася. Люди реально пропонують ініціативи, тому казати, що вони неактивні — це не
вірно. Люди, можливо, не можуть спрямуватися у певну колію, це так, проблема, але з ними
потрібно робити  - спілкуватися як з партнерами. От і є ця проблема, що є нерівність. 

Учасник  8:  наразі  на  теренах  нашої
Олександрійщині  разом  з  польським  колегами
реалізується  цікавий  проект,  учасники  круглого  столу  є
учасниками нашого проекту. Ми разом у пошуку цікавих
брендів, привабливих інтересів до нашого району. Наразі
остання стадія проекту — відповідальна, і це саме цікаве,
я поки що не розголошую на першому етапі ми визначали,
які ресурси є у громад, а саме 4 громад, які були обрані
для участі. Всі вони різні по територіям . Наступний етап
— ми розробляли карту мрій,  щоб ми хотіли бачити на
своїх територіях. Потім ми обрали свої бренди і далі ми будемо писати проекти, яким чином
зацікавити туриста побачити з іншої сторони наш регіон, кухню, традиції. Всі події будуть
цікавішими далі і ми обов'язково повідомимо громадськість. 

Учасник 9: я представник громади саме м. Олександрія, від громадської організації. Що
я хочу сказати, що тут піднімалося питання про те, що не вистачає людей. Люди, які активні,
грамотні, і патріоти, які готові витрачати свої кошти і час для того, щоб відбувалися позитивні
зміни в країні. То такі люди є, але їх необхідно зібрати, навчити і об'єднати в одне русло. Я



багато спілкуюся з представниками громади і запитую часто, чи знаєте ви, що у вас ОТГ. То
люди  частіше  за  все  відповідають  не  впевнено.  Приходиться  людям  розповідати.  І  це
правильно, що потрібно більше успішних історій.

Учасник  10:  я  — сільський голова  і  почула  трохи укорів  в  свій  бік.  От казали,  що
активні люди є. У мене на території  із 2000 їх буквально 1-2%, якщо порахувати це дуже
мало. Коли мені говорять, що там проводять , а у нас ні. То я сама збирала так звані “сходки”
щодо питань децентралізації. Їх було всього 19. то люди питали, а чого ми туди підемо. Я
йшла до людей на роботу, чекала їх, хотіла донести інформацію, то я вам хочу сказати, що
немає у людини тієї усвідомленості про те, що він несе відповідальність. Люди не виходять,
не вірять, не хочуть проявляти ініціативу, щоб дізнатися.

5. Характеристика учасників
Гендерний та віковий аспекти учасників круглого столу:
Жінок –  13 осіб, віком від 24 до 55 років.
Чоловіків – 6 осіб, віком від 30 до 55 років.

6. Публікації про круглий стіл у мережі Інтернет:
Центри  місцевої  активності  України  -  http://www.lac.org.ua/detsentralizatsiya-ochyma-
oleksandrijschyny-kirovohradskoji-oblasti/ 
Соціальна  мережа  «Фейсбук»,  сторінка  ІСКМ   -
https://www.facebook.com/ngoiscm/posts/1779068365470901 

* - з етичних міркувань особисту інформацію учасників круглого столу видалена

https://www.facebook.com/ngoiscm/posts/1779068365470901
http://www.lac.org.ua/detsentralizatsiya-ochyma-oleksandrijschyny-kirovohradskoji-oblasti/
http://www.lac.org.ua/detsentralizatsiya-ochyma-oleksandrijschyny-kirovohradskoji-oblasti/

