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Проведення здійснювалося: Інститут соціокультурного менеджменту
Кількість учасників: 8
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 друзі, чому ми тут зібрались у нашому

дружньому  колективі,  в  офісі  соціокультурного  менеджменту,  в
рамках  одного  з  наших  проектів  ,  який   спрямований  на
реформування  місцевого  самоврядування,  підтримується
Європейським  союзом,  Інститутом  економічних  досліджень  та
політичних консультацій та “Європейською правдою”.

У нас цей проект складався з трьох частин. Перша частина це
дослідницька, із допомогою Л.Б. (учасник круглого столу), наших

партнерів  в Олександрії,  тут  -  А.Б.  (учасник круглого столу)  був,  і  у Кропивницькому ми
проводили дослідження - фокус групи, тому що багато чого відбувається в житті держави, що
впливає на життя простих громадян. Але, на жаль, думка громадян часто буває неврахованою.
Реформа децентралізації змінює, хочемо ми чи не хочемо наше життя, але є точка зору влади,
органів  місцевого самоврядування.  Оскільки  ми представники громадськості,  громадських



організацій  або  просто  активних  громадян,  для  нас  цікава  думка  тільки  громадян,
громадських активістів,  що воно є,  як  може вплинути  щоб це  було корисно з  точки зору
суспільного блага. Головна проблема політичної влади і громадських активістів те, що вони
думають що вони все знають. Знають тільки масово-люди. Їх потрібно запитувати. У Л.Б.
(учасник круглого столу) є унікальний досвід, він в свій час, ще до початку створення ОТГ
взяв фліпчарт і пішов по селу. Акція мала назву «З фліпчартом по селу» - ходив по вулицям і
питав  людей:  «що  вам  потрібно?»,  «які  зміни  вам  потрібны?»,  «які  проблеми  для  вас
головні?». Він не казав що: «Потрібно відремонтувати школу» і т.д., він тільки запитував. 

В межах проекту було 10 заходів.  Ми були в  Березівці Олександрійського району, в
Маловисківському  районі,  у  Злинці,  Смоліно,
багатьох населених пунктах, все це є, є стенограма і
т.д.  Для нас важливий цей погляд - погляд громадян. 

Учасник 2: Досвід був класний, дійсно рік був
насичений  різними  заходами.  Головне  що,  зараз
підводимо  підсумки-люди  хочуть  змін.  І  в  селах
особливо.  І  наш проект,  наприклад,  в  одному селі,
коли ми були в Березівці,  приїхали до тої  сільської
ради,  а  вони  кажуть  «-А  що  нам  буде  від  децентралізації,  якщо  ми  вже  давно
децентралізовані?». Ну коли ми пояснили деякі речи, коли керівництво побачило, що ми там
щось активничаємо, вперше за всю їхню історію сільська голова приїхала із звітом про свою
роботу. Слух іде, і я думаю що це добра справа. Для себе роблю висновки з цього проекту-ми
звикли звинувачувати всіх, всі винні в наших проблемах, керівництво, президент. Громадяни
ніколи не задумувались, а що вони можуть зробити, щоб, по-перше, ситуація у них змінилась
та в їхньому селі. Що вони готові зробити щоб в них було інше керівництво? Не брати ці
двісті чи триста гривень, або “та він хороший у нас,  нічого-ж не робить, добрий чоловік,
давайте  його  обирати”.  Ось  ці  речі  ми  намагались  пояснити,  висвітлити,  тому  що
децентралізація-це інструмент, яким, якщо людина вміє користуватися, громада, керівництво,
то  він  принесе  результат.   Інфраструктура  вкладається  в  асфальт,  це  добре,  але  не
перспективно. Тому це результату не дасть. Незадоволення не принесе нерозуміння того “А
щось  змінилося?”  І  ось  таку  думку  ми  намагалися  пояснити  с  точки  зору  громадського
компоненту, що все таки активність людей, вона завжди характерна для нас-українців була(ще
з історії) , і сьогодні треба просто зрозуміти, що є інструментарій, який ми вам пропонуємо,
ви можете взяти і за допомогу нього активізувати своє життя і змінити життя в своїй громаді
безпосередньо.

Учасник  1:  Хочу  додати,  що,  по-перше,
децентралізація  -  це  реформа  яка  підкріплена
величезними  ресурсами  неукраїнського  походження.
Тільки  в  Кіровоградської  області  діє  три  міжнародних
програми,  які  мають  в  розпорядженні  мільйони  і
мільйони  гривень.  А  якщо  використовувати  державні
кошти, то це мабуть вже десятки мільйонів гривень. Але
на-жаль  через  пасивність,  через  те,  що  менеджмент  не
зацікавлений в змінах, ці ресурси не використовуються.
Ось Л.Б. (учасник круглого столу) пропонував, ми були в

Смоліно,  писати  проекти  до  міністерства.  Є  мільйони  гривень,  хочете,  наприклад,  школи
ремонтуйте собі, фапи, все що завгодно. Ніхто з менеджменту громад не хоче писати проекти.
Але, з іншого боку не все так безнадійно, оскільки ми побачили що є села, наприклад Злинка-
це перше село де ми поїхали, і не було скарг на безробіття. Там селяни середнього рівня.



Вони мають власність, там вони будують парк, сільський будинок культури відремонтовано, є
опалення, влітку там є багато дітей, стадіон є, спорт і т.д. Для села це не характерно, для
Кіровоградської  області.   Є і  позитивне.  В Малій Висці  є  певний інструментарій,  якого в
інших громадах нема,  і  він корисний. Наприклад, гранти можна отримувати не тільки від
влади, міжнародних донорів,  а й місцева влада дає громадським організаціям гранти. Ось,
Леонід  Борисович  організував  там  соціально-екологічний  проект  по  роздільному  збору
сміття. Позитивне є, але про це ж ніхто не знає. 

Учасник  3:  Дійсно  цей  рік  був  дуже-дуже  цікавий,  дякуючи  ІСКМ,  зрозуміло  їх
партнерам  і  присутнім  тут  особистостям.  Справа  в
тому, що дійсно, як то кажуть, замір температури і тих
процесів  що  ідуть  на  Кіровоградщині  загалом.
Зрозуміло  що  з  обласного  центру  не  дуже  видно,  а
інколи акумулюються ситуації і нажаль, як то кажуть у
приказці “Час який у нас є, це гроші, яких у нас немає”.
Так от з децентралізацією у нас навпаки, що гроші вже
спливають,  і  та  “морква”  яка  перед  централізованим
“ослом” йде, вона стає менше, менше і менше. Нажаль,
усвідомлення  цього  є,  тут  не  секрет,  всі  відомості

відкрити, проекти, час, законодавчі моменти, нормативні. З огляду на це, зрозуміло що бідній
Кіровоградщині складно. Позитивні приклади також є. Нажаль, ось наскільки мені здається,
тут знову-ж таки треба думати. І єдиний шлях Л.К. (учасник круглого столу) правий, Л.Б.
(учасник круглого столу) правий, вся ця спрямованість вона така,  що тільки широке коло.
Тому   що  особистості  вже  або  свої  питання  вирішили,  ну  скажімо  той  хто  хотів  стати
сільським  головою,  з  підтримкою певних  політичних  моментів,  або  ні.   Решта  моментів,
решта районів, навіть якщо ми говоримо, вони були нажаль, осторонь таких моментів, “доріг”
і залишаються. Сьогодні хтось може аналізують або аналізував, Л.Б. (учасник круглого столу)
і такі інші. Ну у нас була людина, навіть представник, ми запитували, і це був позитив нашого
тренінгу,  ну скажімо Онуфріївщина ,  там була тиша навкруги.  А там,  я  не знаю, яка там
децентралізація навіть на офіційному рівні. Деякі інші райони, зрозуміло що вони економічно
потужні\не потужні, але знову ж таки тільки громадськість, то що дійсно балакаємо з людьми.
Люди,  правильно  каже  Л.К.  (учасник  круглого  столу),  дійсно  прагнуть  змін.  Ситуація
неконтрольована, чи контрольована, не знаю. Єдиний важіль це фінансовий, але фінансовий
він  же  нібито  законодавчо-передбачений  про  особистість,  чи  вона  свідома\не  свідома,
порядна\не порядна нічого не кажуть. Якщо Соколівка зараз має виконавчий апарат і ОТГ
більше ніж Кіровоградська районна адміністрація-це їхня власна справа, ну я маю на увазі,
що вони так вирішили. У них там зараз доволі багатенька і структура, все-все-все. Ну вони
вважають що так. Правильно Л.Б. (учасник круглого столу) казав, хтось закатує в асфальт і
воно ніби то корисне, але не перспективне, бо сам асфальт сам по собі нічого тобі не дасть, но
ти будеш іти, а куди ти цим шляхом ідеш-все рівно обирати тобі. Тобто тут дуже цікаві речі,
проект має бути продовжений. Ці всі напрямки, які є вони взагалі цікаві, навіть з огляду на те,
що  скільки  там  у  нас  офіційно  залишилось,  два  роки?  Уже  виникає  питання:  “А  що
потім?”Зрозуміло, що корисну справу всі ми робимо, хто допомагає нам-дякуємо і спільну
справу  робимо,  позитив  відчутний  неозброєним\озброєним,  під  лупою,  в  окулярах,  як
завгодно. Дякую.

Учасник 4: Хочу сказати про те, що погоджуюсь з усіма думками що були висловлені,
Л.Б. (учасник круглого столу) все правильно сказав, що потрібно інформувати громаду, це
перш за все і виховувати активних громадських активістів, які б могли дійсно вводити цю



децентралізацію і реформи у місця. Тому що, наприклад, Бобринецький район, дрібні села
хочуть  з’єднати  із  с.  Кетрисанівка.  Дрібні  села  не  хочуть  цього.  Чого?  Тому що вони не
розуміють своєї вигоди та користі з цього. Вони кажуть, що у них закриються школи. Школа
дійсно  гарна,  двоповерхова,  всі  класи  відремонтовані,  є  база,  є  комп’ютери.  Вони кажуть
дітей мало, нас закриють. Буде школа в Кетрисановці, все, діти будуть туди їздить. Будуть всі
кошти направлятись туди.  “Що нам робити? Як бути?”  Вони бояться цієї  децентралізації,
саме ці дрібні села, ті які не будуть центром. Ось такі є побоювання і ризики, тому роботи у
вас ще дуже багато. Роз’яснювати, які є можливості у цих дрібних сіл теж, на мій погляд, є
дуже важливим в даному процесі. 

Учасник 3: Якщо можна я додам. Справа в тому,
що коли я казав, що потім спливе два роки, і коли ми
бачимо  що  він  спливає-початок  ніби  був  вчора
позавчора, але я мав на увазі і нашим партнерам і нам
особисто,  що навіть після офіційного,  тут  почнеться
саме  найцікавіше-коли  “через  коліно”  будуть
об’єднувати  і  ось  тут  думка  громади  буде  не  менш
важлива. Зараз ніби-то з власної ініціативи тому, що це
будуть  супроки\не  супроки,  вила\не  вила,  тут  важко

сказати щось, що буде, але буде. Л.Б. (учасник круглого столу) підтвердить- “Чому?” коли все
буде вирішуватись на Площі Героїв Майдану-1, я сподіваюсь влада нікуди не переїде, то вони
вже  намалювали стратегічно  всі  плани і  відверто  кажучи,  їх  пасивність  як  службовець  я
відчуваю також, я офіційно кажу що трошки їх активність зменшилась. Перший крок вони
зробили,  зараз  всі  потихеньку  чекають  офіційного  закінчення,  я  маю  на  увазі  владні
структури. 

Учасник 5: Я погоджуюсь із Л.К. (учасник круглого столу), який сказав про те, що не
все у нас так безнадійно, але хочу додати, що і не все так добре. Коли я довідався про те, що
готовиться  цей  захід,  я  зробив  аналітичний  матеріал  який  назвав  так  “Місцеве
самоврядування. Виклики і загрози”. Тут є такий масив проблем невирішених, що мені, як
людині, яка слідкує і займається політичною аналітикою вже років 25 і вам, активістам, які в
цьому варяться це зрозуміло.  Ну перш за все,  що потрібно для рішення цієї  проблеми це
громада. Але що таке громада? Громада-це не механічне об’єднання люду, який проживає на
певної  території.  Громада-це  об’єднання  активних  громадян,  не  байдужих  громадян,
свідомих, гідних громадян. Людей, яких об’єднує не користь, а суспільні інтереси. І ось, якщо
в нас  є  така  громада,  звичайно проблеми тоді  вирішуються  набагато простіше  і  набагато
легше. Але. Чи часто ми зустрічаємось з такими громадами? Як правило, громади ці у нас
недорозвинені. Тобто “одне до бісу, друге до лісу”. Треті живуть за принципом “мовчи глуха
менше гріха”, одні вважають що все безнадійно і голосувати можна лише ногами. І ось це все
вбиває саму ідею і до централізації і все на кореню. І ось такі недорозвинені громади стають
легкою здобиччю для, так званих, стаціонарних бандитів(термін професора Соскіна). У чому
суть  процесу.  Звичайно є  у нас активні,  але  на звичайно егоїстичні  корисливі  групки,  які
прагнуть  захопити  дану  громаду  досить  часто,  цілком  офіційним  шляхом,  шляхом
демократичних виборів, а потім просто взяти і визискувати все що можна взяти з цієї громади
і з цієї території. Ну а в першу чергу на кону стоїть земля. Дуже багато обертається навколо
проблеми землі. Це ж не секрет. Коли ми говоримо про ось такі недорозвинені громади, то
знову таки, крім того що вони досить часто можуть бути захоплені  ось цими стаціонарними
бандитами,  є  ще  ескадрони,  рейдери,  які  можуть  невідомо  звідки  з’явитися,  будь-коли,  і
перекреслить усе рейдерське захоплення того чи іншого фермерського господарства, або ще



чогось.  Тобто  виклики  і  загрози  дуже  великі.  І,  знову  такі,  я  тут  готував  дуже  великий
аналітичний матеріал, не буду з усіма тезами знайомити, тим більше що ми його надрукуємо.
Але  в  цьому  матеріалі  я  хотів  би  зупинитись  на  завданнях.  Перш  за  все,  для  розвитку
самоврядування  визначаються  такі  завдання:  1)Виявлення  навчання  і  виховання  лідерів
місцевих громад,  громадського активу,  громадське виховання населення.  Оце те,  що дуже
важливо.  

 Просто коли люди готові за 200 гривень продати
свої  наступні п’ять років  життя в громаді,  тут  повинні
кричати  про  необхідність  громадянського  виховання
населення. Виховання не лише національної свідомості,
а  ще  й  місцевого  патріотизму,  активної  громадянської
позиції,  нестерпності  до  будь-яких  проявів  корупції  з
боку  місцевої  влади.  І  ось  тут  дуже  головне,  на  мій
погляд дуже важливе, готовності до спільної дії   задля
громадських інтересів, в тому числі до відстоювання як
лідерів,  так  і  членів  громади,  які  зазнали  утисків,

переслідувань чи наїздів рейдерів. Пропаганда позитивного досвіду, досягнення успіхів тими
чи іншими громадами , вивчення сукупності факторів які призвели до цього успіху. Чому це
завдання дуже важливе? Ми повинні боротися з безнадією. Безнадія це як раз те, що робить
громади недорозвиненими  і робить їх легкою здобиччю різних, нечесних людей. Пропаганда
історичного досвіду місцевого самоврядування. Від часів княжої доби і козацької республіки
і  до часів  УНР. Тобто треба згадати що ми були козаками.  Пропаганда сучасного досвіду
місцевого самоврядування розвинутих країн. Як бачимо, завдань дуже і дуже багато. Велику
частку  цих  завдань  мала  б  вирішувати  держава.  Але,  на-жаль,  чи  є  державний  інтерес
вирішувати  ці  державні  завдання?  Ну  от  згадаємо  приклад  Харкова.  Вибори  місцевих
об’єднаних громад   в Харківській області дали провладним партіям 99.8%, тобто перемогли
ось ці люди як в старі, добрі радянські часи, коли підтримка Блок комуністів і безпартійних
складала приблизно такий-же відсотки як  і  на  Харківщині.  В їх  інтересах були оці  дієві,
активні, зрілі громадяни і громади. І тому виникає, мабуть, риторичне питання і риторична
відповідь про те що мабуть не завжди ці завдання, які ми переслідуємо стоять на повістці дня
держави. І тому ці завдання треба вирішувати  саме громадянському активу і громадським
організаціям. Чому я і звернувся до теми свого дослідження, тому що зараз, на мій погляд
надзвичайно актуально по-перше бачити виклики і загрози, а по-друге їх вирішувати.

Учасник 6: Я хочу також дещо додати з приводу загроз. Не так давно, проходив у нас
конкурс проектів в Кіровограді на різні-різні громадські організації. Дуже цікаво. Так ось я

була слідком того, як один з проектів переміг. У нас в
університет  прийшла  спеціальна  людина  з  ноутбуком,
яка сиділа в коридорі і відловлювала студентів «-В тебе
є карточка ПриватБанку? А підійди проголосуй» і через
Приват24  дуже  дружньо  все  голосувалось.  За
конкретний  проект.  І  потім  цей  проект  переміг.  Ще
стояли у нас в різних мікрорайонах палати. І там також
зазивали бабусь , закликали «-Підійдіть  проголосуйте».
Що  то  за  проект,  які  там  нюанси,  які  кошти  цього
проекту-ніхто з цим не ознайомився. Підійшли просто
стадом «О, ти голосуєш, і я піду проголосую». Які були

інші проекти людей теж не дуже цікавило. От проблема така: Як розбудити? Як зробити так



щоб  дійсно  були  активні,  ознайомлювалися,  зацікавлювались,  вивчали,  а  потім  йшли  і
голосували за той чи інший проект 

Учасник  1:  Що  таке  влада?  Влада  це  завжди  гроші.  А  що  таке  гроші?  Це  завжди
бюджетні програми. Тому, якщо ти розумієш бюджетну програму , то ти розумієш як влада
управляє . Влада в цьому випадку що? Я проаналізував це, громадський бюджет-чи добре це?
Європейська практика? Європейська. Який бюджет міста Кропивницького?  Мені казали, це
вже приблизно 2,4 мільярда гривень.  Який громадський бюджет виділяється?  2 мільйона. Ми
всі  обговорюємо вірно,  чи  не  вірно,  але  вони  в  підсумку  зроблять  “вірно”.  Але  де  ж  ці
мільярди?  Ми ж їх не обговорюємо.  Тому-що там людина, яка управляє цим всім , вона в
свій час працювала схильно зі мною в експертних радах , я її навчав, тому вона все знає, в неї
все  дуже мудро проходить. Вона впроваджує європейську практику. Європейська практика?
Європейська.   Вони їздять  на  стажування .  Вони демонструють? Так.  Хочете  цей проект,
хочете цей. Ми можемо дати те щоб організувати , збирати і перемогти.  Але це два мільйона.
А де два мільярда? Ми мовчимо. Якщо-б вони дали на цій бюджет приблизно 2%, щоб ми
казали не про 2 мільйона, а про 50 мільйонів, тоді-б всі проекти реалізувались.  Наприклад-
“Я працюю в школі, у нас немає комп’ютерного класу, давайте організуємо місцеву громаду” і
наприклад,  просто  самий  примітивний  проект  “В  цій  школі  є,  тому  що  ми
самоорганізувались, а у той  школи немає “, тобто всі хочуть. 

Учасник 7: А вони кажуть: Чому? Тому що їх критикували. Вони сказали потрібно щоб
в ціх  проектах були задіяні  люди.  Школа це  закрита установа.  Там мають бути діти,  там
заперечено  всім,  наприклад  хворим  ходити  до  школи.  Це  режимний  об’єкт  де-факту.  От
Будинок Культури це не режимний об’єкт, або бібліотека.  Це дуже актуальна проблема. Хочу
єдине що сказати, про те що нам сказали-дуже важно не тільки ЩО потрібно робити, але
потрібно розуміти ЯК. 

Учасник 5: Так, Л.К. (учасник круглого столу), із всього цього обговорення я зрозумів,
що все таки моє дослідження досить актуальне. Передаю його урочисто вам. 

Учасник 2: Я хочу додати що ми будемо робити в  нашій об'єднання громади, тому-що
цей досвід, по-перше, в наших планах і дай Бог цей проект ми введемо. Але у нас, ми хочемо
все ж таки для виховання цих громадських активістів на території  Малої Виски, не хочемо
бути залежними від влади, тому-що  є певні особливості спілкування. Тому ми зараз знайшли
приміщення  і  хочемо  зробити  сучасний молодіжний хаб.  Вже повною мірою підшукуємо
ресурси. І це запит молоді, до речі. 
 

Учасник  1:  Шановні  колеги,  друзі,  дякую  вам  за  увагу  до  нашого  заходу,  але  ми
нагадуємо  що  цій  захід  був  профінансований  Європейським  союзом,  нашими  донорами,
Інституту  економічних  досліджень  і  політичних  консультацій  та  Європейській  правді.
Попереду нас чекає дуже цікава конференція. 

4. Характеристика учасників
Гендерний та віковий аспекти учасників круглого столу:
Жінок –  3 особи віком від 30 до 45 років.
Чоловіків – 5 осіб, віком від 40 до 60 років.

5. Публікації про круглий стіл у мережі Інтернет:
Центри місцевої активності України -  http://www.lacenter.org.ua/the-news/1928-2017-12-28-
18-34-51.html
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