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Матеріали круглих столів “Європейський погляд на зміни в громадах” в 

Кіровоградській області. – Кропивницький: ІСКМ, 2018. – 64 с. 

Заходи у формі круглих столів на тему “Європейський погляд на зміни в громадах” 

проводилися Інститутом соціокультурного менеджменту в рамках проекту 

“Інформаційна підтримка реформування місцевого самоврядування” за фінансової 
підтримки Європейського Союзу в межах проекту “Просування реформ в регіони”, що 

виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з “Європейською правдою”*. 

У виданні представлено 10 опрацьованих матеріалів за результатами проведених 
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соціальних проблем та покращення життя територіальних громад. 
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Про проект "Інформаційна підтримка 

реформування місцевого самоврядування" 

Визначено головну проблему 

децентралізації на Олександрійщині 
Круглий стіл (№21) у м. Олександрія 

Громади потребують “історії успіху” 

Круглий стіл у с. Іванівка, Новоукраїнський р-н  

Перспективний  план або ж бачення громади 

Круглий стіл у смт. Павлиш Онуфріївського р-ну 

Березівські погляди на децентралізацію 

Круглий стіл у с. Березівка Олександрійського р-ну  

На шляху до об'єднання 

Круглий стіл у смт. Смоліне Маловиськівського р-ну  

Децентралізація по-злинськи 

Круглий стіл у с. Злинка Маловиськівського р-ну  

Децентралізація це не панацея, але шанс зробити життя 

громади кращим 

Круглий стіл у смт. Нова Прага Олександрійського р-ну  

На шляху змін на краще через реформи та євроінтеграцію 

Круглий стіл (№1) у м. Кропивницький  

Децентралізація очима Олександрійщини 

Круглий стіл (№2) у м. Олександрія  

У підсумку “Європейський погляд на зміни в 

громадах” у Кропивницькому 

Круглий стіл (№2) у м. Кропивницький  
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«ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ»

Проект реалізується Інститутом 

соціокультурного менеджменту

Дата реалізації проекту: 

01.02.2017 - 31.03.2018

Фінансується Інститутом 

економічних досліджень та 

політичних консультацій у 

співпраці з "Європейською 

правдою", в рамках 

проекту "Просування реформ в 

регіони" за підтримки  
Європейського Союзу.

"Людське обличчя" децентралізації  
або шанс бути почутими

В процесі демократичної трансформації України одним із важливих
аспектів є рух в напрямку децентралізації. Велике значення в тому, щоб цей
процес мав "людське обличчя", оскільки багато реформ ініціюються
елітами, але не знаходять розуміння у простих громадян. Саме тому
Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) реалізує проект
«Інформаційна підтримка реформування місцевого самоврядування», який
передбачає навчання громадських активістів, консультації, інформування їх
щодо здійснення реформи. 

Проект має на меті - сприяти імплементації реформи децентралізації в
Україні відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС шляхом
підвищення компетентності місцевих лідерів в цих питаннях і поліпшенні
інформованості громадян щодо цілей, завдань і перспектив об'єднаної
територіальної громади. 

Проект
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ

Завдання проекту: залучити місцеві організації громадянського
суспільства до процесів, моніторингу і публічного діалогу з органами
місцевого самоврядування з питання секторальної реформи (реформа
децентралізації - в аспекті створення та функціонування об'єднаних
територіальних громад) у сфері державного управління; спонукати
місцеві організації громадянського суспільства до публічного діалогу з
органами місцевої влади відповідно до вимог Угоди про асоціацію між
Європейським Союзом і Україною; сформувати команди громадських
активістів на місцях для взаємодії з місцевою владою у справі швидкої
імплементації реформ. 

Проект має інформаційний, навчальний та дослідницький компоненти,

що дозволяє громадським активістам бути почутими під час цієї
важливої реформи. 

Задля визначення реального стану реалізації реформи в Кіровоградській 

області, ІСКМ провів дві фокус-групи у м. Кропивницький 19 березня 

та м. Мала Виска 20 квітня (2017), що дозволили розкрити існування 

реальних проблеми в громаді, дізнатися думки громадян про 

децентралізацію, побачити варіанти ставлення до тих чи інших аспектів 

реформи. 

Результати дослідження лягли в основу розробки навчальної програми 

тренінгу "Роль громадських активістів в процесі децентралізації: 
можливості та виклики" для активних громадян Кіровоградської 
області, що відбувся з 29 червня по 1 липня 2017 року в м. 

Кропивницький. Учасниками тренінгу стали 25 громадських активістів 

Кіровоградської області, які здобули теоретичні знання та практичні 
навички впровадження децентралізації. Як результат, сформовано 

команди громадських активістів на місцях, що розбираються в питаннях 

децентралізації, знають ефективні шляхи впровадження реформи, 

можуть вдало взаємодіяти з місцевою владою. 

Протягом року представники ІСКМ брали участь у конференціях, 

організованих Інститутом економічних досліджень та політичних 

консультацій (ІЕД) разом з "Європейською правдою" в рамках проекту 

"Просування реформ в регіони", що фінансується Європейським 

Союзом: "Україна- ЄС: відносини у часи невизначеності та швидких 

змін" (02.03,17, м. Львів); "Як зробити Європейські реформи 

зрозумілими для суспільства?" (18.05.17, м. Запоріжжя); "Регіональний 

вимір проєвропейських реформ" (03.10.17, м. Кропивницький); 

"Європейська інтеграція: від Києва до місцевих громад" (14.12.17, 

м.Чернігів). Лев Абрамов виступав у якості модератора та учасника 
дискусій на двох конференціях (18.05.17, 03.10.17): "Реалізація 

адміністративної реформи на Кіровоградщині","Нові можливості. 
Сприйняття проєвропейських реформ на сході та в центрі України - 

специфіка роботи медіа та громадського сектору". 
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Круглі столи 

“Європейський погляд на зміни в громадах” 

Починаючи з липня 2017, ІСКМ розпочав 

проведення круглих столів "Європейський погляд 

на зміни в громадах" в Кіровоградській області. 

Метою круглих столів було сприяння поширенню 

позитивного досвіду децентралізації, європейської 
інтеграції, спираючись на локальний досвід 

територіальних громад. 

Питання, що розглядались: 

• реформа децентралізації (думки жителів громади); 

• європейська інтеграція; 

• регіональний аспект; 
• роль громадських активістів у цьому процесі. 

Врамках проекту проведено десять круглих столів - 

в м. Олександрія (28.07.17, 07.11.17), с. Іванівка 
Новоукраїнського району (31.07.17), смт. Павлиш 

Онуфріївського району (02.08.17),  с. Березівка 
Олександрійського району (05.08.17), смт. Смоліне 
Маловиськівського району (16.08.17), с. Злинка 
Маловиськівського району (17.08.17), смт. Нова 
Прага Олександрійського району (09.09.17), м. 

Кропивницький (30.10.17, 28.12.17). 

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. 

Учасники круглих столів отримали корисну 

інформацію, розширили свої зв’язки в межах 

області тавпроваджують здобутий позитивний 

досвід в себе громадах. 
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ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНУ ПРОБЛЕМУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ОЛЕКСАНДРІЙЩИНІ 

Круглий  стіл у м. Олександрія Кіровоградської області (28.07.2017)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ

ЗАГАЛЬНА  

ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:

Олександрійський
районний будинок
культури, м. Олександрія,

Кіровоградська область  

Дата проведення: 28

липня 2017 року 

Кількість учасників: 13 

осіб.  

Гендерний та віковий
аспекти учасників круглого
столу: 

Жінок – 10 осіб, віком від
24 до 55 років. 

Чоловіків – 3 особи, віком
від 40 до 52 років. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Як використати децентралізацію для розвитку громад та яка роль
реформи в процесі Європейської інтеграції - це та багато іншого
було обговорено на круглому столі “Європейський погляд на
зміни в громадах”.  

Жваві дискусії, підтримка та логічні ремарки від учасників —

саме так можна описати захід. Наразі громада переживає
складний процес впровадження реформи децентралізації. Багато
людей дезорієнтовані, інформація, якою вони володіють
поверхнева. Місцеві ЗМІ, влада надають лише малу частку новин,

які насправді потрібно знати людям про реформу. Недоліком є те,

що все частіше реформа зосереджується лише на фінансовому
аспекті, оминаючи соціальний та культурний. 

Також піднімалося питання щодо діяльності закладів освіти та
культури в умовах децентралізації “що буде далі?!”. Наприклад,

пролунала думка, щоб створити на базі закладів культури
громадсько-консультативні центри інформування громадян про
реформу, де б пояснювали людям складні речі доступною мовою,

стирали існуючи непорозуміння й розповідали про можливі
шляхи, зиски, плюси/мінуси реформи. 

Підсумовуючи круглий стіл у м. Олександрія, найбільшою
проблемою є недостатнє інформування населення про
децентралізацію, малий відсоток залучення громадян до
вирішення питань реформи. Даний захід допоміг визначити
учасникам над чим їм варто працювати у громадах аби реформа
мала успіх і забезпечила розквіт громади. 
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Транскрипт  з  проведеного  заходу

МАТЕР ІАЛИ  КРУГЛИХ  СТОЛІВ

Учасниця 13: (вступне привітання ІСКМ): Сьогодні наша зустріч проводиться Інститутом соціокультурного 

менеджменту. Ми вдячні представникам ІСКМ, на чолі з Левом Абрамовим, за те, що проводите заходи, на 
яких роз’яснюєте в простій і доступній формі про ті реформи і зміни, які відбуваються, і надаєте 
інструменти, яким чином вирішувати ці проблеми. Сьогодні в нас круглий стіл є одним із цих інструментів. 

Тож я хочу надати саме слово Леву Абрамову. 

Учасник 1: Дякую пані Тетяно! Я дуже радий, що Тетяна надала нам такий майданчик і можливість 

зустрітися саме з громадою м. Олександрія та Олександрійського району. Зараз відбувається багато змін в 

нашому суспільстві. Деякі зміни можуть нам подобатися, деякі ні. Але вони, в будь-якому випаду, нас 
торкаються. Ці зміни наша влада називає реформами. І саме про реформи, на деякі аспекти цих реформ 

спрямована наша діяльність. Реформи теоретично річ не погана, але в кращому випадку, якщо влада дуже 
старанно ставиться до них, не має ніяких корисних забаганок, тобто вони все роблять для людей. Але це 
принципова помилка. Чому? Ці реформи, коли вони робляться владою для людей, вони ніколи не будуть 

успішними. Будь-які реформи повинні здійснюватися з участю людей. Якщо людина не залучена до процесу 

реформування, на позитивні наслідки цього процесу для суспільства чекати марно. Є певні реформи, 

пов’язані з європейським рухом нашої держави, Угодою про Асоціацію Україна-ЄС, в яких є багато аспектів. 

Хтось, наприклад, торкається теми фермерів, стандартів, ринку збуту і так далі. Але є така реформа, яка 
торкається більшої частини населення, хочемо ми цього, чи ні. Це все пов’язано з децентралізацією, що на 
певному етапі приймає форму створення об’єднаних територіальних громад. Хоча розуміння децентралізації 
більш широке, чим розуміння ОТГ (об'єднана територіальна громада. 

Наша організація не є політичною, не пов’язана з будь якою владою. Ми працюємо десятки років, маємо 

певний досвід. Ми розробляємо певні концепції, пов’язані з реформою в соціокультурній сфері, передусім з 
децентралізацією, соціальними технологіями. І пропонуємо владі, яка хоче погоджується, або ні, оскільки це 
вже її політична відповідальність. Це є одним із напрямків нашої роботи, і є багато інших. Якщо казати про 

цей проект — він складається з трьох частин. Перша частина була дослідницькою. Одна із головних 

помилок, з яким зустрічається і влада, і громадські активісти - часто громадські активісти впевнені, якщо 

вони представляють громаду, громадську організацію, то вони все знають. Це принципова помилка. Знають 

все тільки люди. Тому якщо ви хочете знайти певну інформацію — звертайтеся до людей. Тому нашим 

першим кроком, в межах цього проекту, було те, що ми звернулися до людей, до нашої цільової аудиторії — 

громадських активістів сіл, невеликих районних центрів. Ми звернулися до них з проханням того, щоб 

вони висловилися. Задля цього ми провели фокус-групу щодо їх ставлення до європейських реформ, процесу 

децентралізації, процесу створення ОТГ, які недоліки, ризики є в цих процесах. 
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Отримавши цю інформацію, ми розробили освітню програму, яка допомогла громадським активістам знайти 

адекватні відповіді на ці виклики. За цією програмою ми провели освітній захід — тренінг, який відбувся в 

Кропивницькому місяць тому. Ми залучаємо до проведення програм тих людей, які мають не теоретичний, а 
практичний досвід реалізації реформи. Тобто проводили цей тренінг люди, які займалися безпосередньо 

створенням ОТГ, але не як з точки зору влади, а з позиції європейського підходу, коли на початку створення 

ОТГ починали з вивчення думок людей. В Кіровоградській області є одна ОТГ, де є сильна громадська 
організація, якщо брати рівень села або районного центру. Ця громадська організація не пов’язана з владою, 

з будь-якою політичною партією, має власне фінансування, працює в Маловисківському районі. Ми з нею 

вже багато років співпрацюємо, зокрема, з її представником Леонідом Жовтило, який пройшов навчання в 

наших освітніх програмах, наприклад, «Тренінг для тренерів». Він, вже як експерт, проводив навчання для 

громадських активістів з усієї Кіровоградської області – яким чином процес децентралізації, створення ОТГ 

може бути корисним для громади. Наступний етап є для нас дуже важливим. Чому ми саме приїхали до 

Олександрії – для нас дуже важлива думка людей, які живуть безпосередньо в громаді і кого торкається ця 

проблема. Ми не маємо такої думки, що якщо ми займаємося професійною діяльністю, то ми знаємо 

ситуацію краще вас. Для нас дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цей процес, які бачите 
можливості чи ризики, як в реальному житті все відбувається. У нас попереду заплановано ще 9 таких 

заходів в Кіровоградській області. Ми отримали лист від такої поважної організації, донорів цього проекту 

«Інституту економічних досліджень та політичних консультацій», вони є «мозковим центром», аналізують 

отриману інформацію та розробляють стратегію вирішення проблем. У листі вони запитали нас як люди 

сприймають дану реформу, як іде процес європейської інтеграції, чи дала Угода про асоціацію щось людям. 

Ми надали їм об’єктивну інформацію, наприклад, ми повідомили про ситуацію в Бережинці, Войнівці 
Кіровоградської області. 

Реформи робляться, в кращому випадку для людей, але без їх участі. Чи фатальна ця ситуація — ні. Є певний 

інструментарій та механізми, які допомагають здійснювати процес децентралізації таким чином, щоб це не 
шкодило людям, не заважало владі реалізовувати реформу. Наприклад, активісти, які у нас навчалися, 

розпочинали процес об’єднання територіальних громад до фактичного об’єднання. Вони взяли фліпчарт і 
вийшли до людей, провівши акцію «З фліпчартом по селу» задля визначення проблем, бажань, острахів 

сільських жителів. Потім, на основі отриманої інформації, за допомогою польських експертів, був складений 

теоретичний план розвитку ОТГ і потім, коли прийшли кошти вони почали витрачати їх згідно цього плану, 

що був створений за участі жителів громади. Люди цінують тільки те, в чому вони брали участь. Ми часто 

забуваємо, що головним капіталом є не кошти, не землі, а люди. З прикладу інших країн, там, де є 
розвинутий соціальний капітал, люди живуть значно краще. 

Тож, для нас дуже важливо почути саме вашу думку про процес децентралізації, як зробити так, щоб 

реформа мала «людське обличчя», щоб вона максимально враховувала думку людей, їх інтереси. Формат 
нашого заходу «круглий стіл», тому я запрошую вас до висловлення своїх думок, активного діалогу. 

Учасниця 13: Дійсно головний соціальний капітал це люди і треба, мабуть, бути разом з людьми, іти до 

людей, і говорити з людьми. Правильно зробили в Маловиськівській громаді, коли взяли фліпчарт і, мабуть, 

визначали всі свої плюси, і мінуси в громаді, потім разом вирішували як їм об’єднуватися, куди їм далі йти. 

Так треба було б і в Олександрійській громаді зробити, і в інших громадах Кіровоградщини, і навіть по всій 

Україні. Я думаю, подібні ситуації практично в усіх громадах паралельні і однакові. Люди не зовсім 

розуміють нащо ці реформи, що вони нададуть людям. Я часто згадую фільм «Весілля в Малинівці», він 

настільки актуальний в нашому житті «За какую вы жизнь, какая у вас программа? – Свобода личности, 

значит будут грабить!». От так, в принципі, і люди, почули «децентралізація», «податковий кодекс», 

«земельна реформа» і думають «а що ми з цього будемо мати». Практично, люди не знають з чого почати, що 

це таке і з чим його «їсти». Тому треба починати з найпростішого – просто йти і говорити людям. Якщо це не 
роблять радіо точки, які раніше робили на кожному кроці, чи на тракторній бригаді, чи в дворі, кругом люди 

чули про ідеологію партії… Сьогодні люди взагалі не чують, що відбувається. Тому що радіо станції  
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випускають лише невеличкі новини, а людям хотілося б глибше все це знати. Для цього повинні, мабуть, 

бути такі пункти – громадсько - консультативні центри, про які ми давно говоримо, які то діють, але не 
постійно діють, не повсебічно діють. Я думаю, що якраз заклади, освіти та культури могли б стати саме цими 

центрами інформації, де могли б просто про складне розповідати. Але для того, щоб люди розповідали на 
місцях – треба організовувати якісь навчальні заходи чи тренінги по районам, чи інших регіональних 

центрах, які б могли дійсно грамотно людям пояснити – які, наприклад, шляхи, які зиски, плюси/мінуси. Хай 

люди вирішують – куди їм далі йти, як їм далі вирішувати проблеми свої особисті і проблеми своєї громади. 

Учасник 4:  Питанням  децентралізації, мабуть, більше цікавляться журналісти в нашому місті. Більшість 

людей не дуже орієнтується, що це таке. Дуже багато інформаційного сміття, яке лунає на багатьох каналах. 

Дуже багато негативу, дуже мало раціональності. Наприклад, та сама Войнівка – чому все відбулося? Я 

пішов «в народ» і почав спілкуватися з людьми, коли вони там всі зібралися, був ажіотаж… Колишній 

сільський голова говорив «ось тут у нас було прийнято рішення, а прокуратура повинна була його скасувати» 

- вони живуть ще в іншому вимірі, радянському напевно. Вони не знають, що прокуратура взагалі таких 

повноважень вже не має. Коли починаєш з людьми говорити – «люди добрі у вас все залишається, буде 
більше бюджет, у вашому селі навіть промислові об’єкти є, ви будете нормально жити в цій громаді, тому що 

у вас додаються ще кошти до тих, що у вас є…». Люди почали думати. Практично нульова робота з людьми, 

реально з людьми! Мало того, я так думаю, я поспілкувався з декількома депутатами сільської ради – вони 

взагалі не знають що це таке. Голова сільської ради знає дуже приблизно що це таке і як це буде. Я думаю, 

що з великим рахунком, провал був саме в цьому, тому що органи місцевої влади, органи місцевого 

самоврядування цього не знають. І саме через це незнання відбувся конфлікт. Коли почали говорити з 
людьми, спілкуватися з ними – проблеми почали просто зникати. А коли там вже політичні гасла піднялися, 

тоді вже там і підпали почалися і тому подібне. Насправді, там не має того, що всі люди проти і з «вилами» 

проти децентралізації. Вони просто бояться, вони не знають що це таке. 

Учасниця 10: Хочу сказати, що дійсно провал децентралізації може полягати в тому, що населення не 
готове, не проінформоване. На мою думку, державні органи самі були не зацікавлені у цій реформі. Тому що 

інформаційна кампанія як така не проводилася. Цей конфлікт, що стався в Войнівці є результат того, що з 
людьми не працювали. Ви правильно сказали, що реформа для людей, але вона повинна включати в себе 
людей, заохочувати їх, щоб люди робили самі цю реформу. На сьогодні люди абсолютно не проінформовані 
на селі про те, що таке децентралізація, з чим її «їдять», для кого вона, для чого  вона.  На ґрунті  без 
інформованості,  ті політичні  сили,  які заходять  і  говорять, що «децентралізація це погано, вам краще 
жити так як у вас і було» ця інформація сприймається як негативна сприймається легше, ніж якась позитивна 
про те, що треба щось змінювати. Мені дуже хочеться не як політику, а просто як громадському діячу зайти 

зараз в будь яке село Олександрійського району і розповісти про процес об’єднання там, де його ще не було. 

Ми в свій час, у січні чи у лютому зустрічалися із директори сільських будинків культури, розповідали їм 

про реформу. Але чомусь не пішло воно далі, ми не поїхали по селах, напевно тому, що село не готове було 

нас зустріти. Але на сьогодні, у зв’язку з бурними процесами, що відбулися у селі Войнівка Кіровоградської 
області, я думаю, люди вже готові нас почути про те, що дасть децентралізація, що це таке, для кого вона. І 
звичайно почати, як вже казали, з фліпчартом по селу – дуже гарна ідея. І дуже хотілося, щоб до цього 

долучилися працівники культури, оскільки вони більше в темі, тому що ви багато чуєте (звернення до 

учасників, які представляли заклади культури), берете участь у різних тренінгах, семінарах. І, дійсно, ці 
реформи – медицини, освіти та інші залежать від того, на скільки людина розуміє для чого вони потрібні і не 
з телебачення, а від тих людей, які знаходяться поруч. Всі вже звикли, що один телеканал одне говорить, 

другий - інше, а коли громадські активісти розказують людям наживо, звичайно це краще сприймається. 

Хочу сказати, Войнівка зараз найяскравіший приклад того, як не варто робити, напевно. Тому що помилки 

були допущенні як з однієї сторони, так і з іншої, а у всьому заручниками є люди. І люди на сьогоднішній 

день не винні в тому, що вони так роблять, що іде спротив, це цілком законна реакція на те, що їх 

примушують. Людям треба пояснити і дати вибір, цього, на жаль, не відбулося. Я прочитала такий  вислів 

«держава не повинна насаджувати ідеологію, вона повинна формувати тренди». От коли буде сформований  
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тренд про децентралізацію, що «це буде круто, це буде для вас». Також держава не розуміє, що для цієї 
роботи їй треба залучати громаду, громадських активістів, громадські організації. Тільки через них можна 
донести, а коли це говорить державний чиновник – це не сприймається. Люди знають, що держава їм 

хорошого не дасть і одразу іде спротив. А коли це говорить людина, яка не пов’язана з державою, не 
пов’язана з політикою, то ефект буде зовсім інший. Тому громадським активістам на селі і в районі є дуже 
багато роботи, а головне – щоб їх підтримували, адже коли не  підтримують дуже важко працювати. Треба 
рухатися, я вже маю план як! Є території, які ще не створювали ОТГ, мені дуже не хочеться того, що коли 

почнеться цей  процес громади будуть не готові, бо коли вже по факту приїжджаєш до цих людей, починаєш 

розказувати вже іде насадження того, що ти хочеш зробити. А коли просто, до об’єднання, поїхати саме як 

громадські діячі, не як політична сила, розповісти людям що це таке і для чого воно. 

Учасник 4: В Олександрії є така цікава специфіка, в нас є Пантаївка – населений пункт, який віддалений від 

міста. За всіма методиками, які б там не були, від міста Олександрія воно однозначно відпадає, воно повинно 

було потрапити в якусь іншу ОТГ. Там люди розуміють, що міська влада взагалі як би не буде з ними, а та, 
яка районна, чи якась вже нова – від них далеко. І вони взагалі ніби існують в паралельному вимірі, не 
знають взагалі, що буде далі. Починаючи з ними спілкуватися, кажемо «яка різниця, це ж територія, тут 
дорога сюди доїхала, а тут сюди. І ми тут всі разом живемо в одному економічному просторі, за великим 

рахунком». Тоді починається... для них це ще болячіше, тому що в них ще селищні ради, які були разом із 
міською радою, їх депутати тут були, які були прив’язані до міста, а зараз знаходяться далі ніж деякі населені 
пункти, тобто од міста, потім територія району, потім знов територія міста - тут є ще більш складніші речі. 

Учасник 8: Те, що відбувається в Олександрії в теоретичному і практичному плані є взагалі унікальним на 
терені України. На жаль, чи на щастя ми не будемо торкатися політичних моментів, але ось ця стратегічна 
лінія, яка в державі є, через яку ніхто з присутніх не виступає проти. Ми розуміємо, що рух вперед має бути і 
те, що відбувається на Олександрійщині – про це потрібно говорити. Час спливає, якщо ви у загальних рисах 

обізнані, чи зацікавитеся з цього моменту стратегією, тактикою, планом по роках чи навіть по місяцях, які 
залишилися для демократичного шляху децентралізації – його не має, тобто він був розрахований на декілька 
років. На жаль, ми вже  втратили   вже  майже   два   роки,   я   маю   на   увазі   той   важливий   аргумент, 
що децентралізація це закон, гроші це не ціль, а засіб для досягнення якоїсь мети. З кожним роком ОТГ 

будуть отримувати все менше і менше, навіть в тих бюджетних іграх, які держава дозволила в цьому форматі 
проводити. У вас пів року є, ось ці баталії йдуть. Ми не про політику, не про оцінку конкретних подій, ми 

говоримо про роль громадськості в цьому, тобто голос громадськості чи в плані навчання, чи в плані думки 

експертів, які в регіоні вже є. У вас надзвичайно складна ситуація, тому що вона склалася історично. 

Пересторога громадськості вона надзвичайно важлива. Є певна дорожня карта, стратегічний план розвитку, 

який обласна влада виконує, де накреслено, що і де має бути. Зрозуміло, що це все йде до кожної селищної 
ради і поки депутат хоча б свідомо, чи несвідомо цей жест не зробить - нічого не буде, і навіть спалимо ще не 
одну сільську громаду, боронь Боже. Я до чого веду, що нібито з початку стратегічний план передбачав 

центр ОТГ м. Олександрію, через певні моменти економічні, суб’єктивні…зараз одна сторона відмовилася, 

інша погодилася. Вчора читаю статтю в Інтернеті, що затверджена постанова Кабінету Міністрів, яка 
говорить про затвердження спроможності Олександрійської ОТГ, але в межах ось цієї широкої частини. А 

що ж тоді Приютівська ОТГ, вона куди? 

Учасниця 10: Що таке план – це просто план. Якщо вони добровільно не захочуть об’єднатися інакше до 1 

січня 2018 року, то вони об’єднаються згідно перспективного плану. На сьогоднішній день Приютівська 
селищна рада збирала свою сесію і висловила таке бажання - створити своє ОТГ. Тепер вже створене це ОТГ, 

і тепер обласні депутати будуть вносити зміни до цього перспективного плану. 

Учасник 8: Цей процес на терені району не зрозумілий. Роль громадськості тоді буде зведена нанівець, якщо 

примусово. Держава каже у вас був шанс погратися тими картами, що у вас на руках, що вам роздали це інша 
справа. Але ви погралися і не знали правила гри, час сплинув, гроші ваші/не ваші пішли в інші кишені і на 
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цьому кінець. Але навіть, якщо на мапу подивитися, я перепрошую, але всі кажуть про переваги 

децентралізації. У випадку, навіть, якщо брати ось цю Приютівську ОТГ, але південна Головківка, Ізмайлівка 
з Андрієвкою і потім через Олександрію ми ідемо до Приютівки, Констянтинівка – відсутня окружна дорога 
навколо Олександрії. Якщо ми говоримо про юридичні зобов’язання, про всі ці речі, то навіть на мапі 
візьміть от так от обведіть територію усіх цих громад, враховуючи Олександрійське Демитрово – це буде 
щось незрозуміле враховуючи усі ці речі. Ми не аналізуємо вже конкретні рішення, які через делеговані 
повноваження депутати це все вирішили, але роль громадськості, хочеться запитати - «пори чиїсь псевдо 

економічні чи інші переваги можливо, поясніть як от це все буде? Відстань від південної до північної точки 

скільки буде – приблизно кілометрів 50». Зараз мені дуже важко сказати як цей «корабель» попливе?! Ви як 

громадськість не маєте мовчати, ви повинні отримати відповіді на ці питання! 

Учасник 1: Згуртована громада  територіально – це не гарантія щастя. Більшу частку питань потрібно 

перевести в іншу площину – яка роль саме людей в цьому процесі. Чи будуть діяти в цих ОТГ надійні 
механізми по залученню людей, про які механізми ми вже можемо сказати, наприклад, чи буде конкурс 
соціальних проектів для громадських організацій. От в Маловисківській ОТГ такий конкурс є. Потрібно, щоб 

все було розроблено на рівні    інструментарію,    тоді     активні    громадяни розробляють якісь ідеї, 
звертаються з ними до міської влади на їх реалізацію, а міська влада на конкурсних засадах підтримує 
фінансово найкращі ініціативи, завдяки додатковим коштам, отриманих за рахунок децентралізації. Ми 

завжди забуваємо про таке розуміння як суспільне благо, про розвиток громади. Тому я звертаюся до вас, 
учасники круглого столу, що варто зробити, щоб люди були залучені в це процес? 

Учасниця 11: Ментальність українців, за моїми спостереженнями, полягає в тому, що є така риса як «нехай 

хтось зробить, а ми, якщо буде добре, приєднаємося. Але поки перечекаємо, що воно з цього вийде». Це 
одне. А друге, дійсно люди бояться. Я по основній роботі в бібліотеці працюю, то ми спілкуємося з людьми 

району і сіл, то люди дуже бояться, лунають такі думки, що заберуть землю, закриють школи, дитячі садки… 

все позакривають, тобто, що люди нічого не матимуть, голова сільської ради буде «горобців ганять по селу». 

І для того, щоб іти до людей і переконувати їх у перевагах  децентралізації, в створенні ОТГ – нам треба ще 
самим бути в темі і бути впевненими в тому, що це все дійсно... відповідати за свої слова. Тому що у нас є 
приклади, коли наші працівники є депутатами і говорять – «я не можу брати на себе відповідальність 

сказати, що це буде однозначно позитивно. В мене люди тоді спитають – за що ти голосував?!» І дійсно, 

переходячи до того, що працівники культури повинні як свідомі громадяни, активісти повинні людям 

роз’ясняти, в міру своєї компетенції, але цього мало. Треба вчиться самим для того, щоб піти з чимось до 

людей. 

Учасниця 7: Я вдячна пану Андрію, ви прочитали мої думки. Я також не розумію деякі речі. Мені страшно, 

коли людьми маніпулюють, і це роблять люди, які мають свої інтереси. Як не попадатися під маніпулювання, 

як донести людям інформацію, щоб вони не думали тільки за своє благо. Це дуже важко і складно, потрібно 

вчитися. Я надіюся, що все, що сьогодні озвучується, будуть ще такі люди, які мають вагу у населення і 
приїдуть до нас і розкажуть. Накат страстей дуже великий і все дуже сприймається негативно. І як цю 

стрілочку перекинути на позитив не знаю. 

Учасник 1: Це дуже добре, що ви зазначили, що не вистачає навчання. На це ресурсів вдосталь. Наші донори 

вирішили, що Кропивницький, Кіровоградська область випадає з цих процесів і вони хочуть провести 

конференцію присвячену питанням Європейської інтеграції, Угодою про Асоціацію. Наш сегмент процес 
децентралізації із залученням громадськості в Кропивницькому. І ми можемо донести ваші запити, 

наприклад, ідуть зміни, Європейські реформи, децентралізація одна із наближених реформ пов’язаних із 
Європейським шляхом і під час цього виникають труднощі. Їх треба долати для цього потрібні ресурси і ми 

можемо з вами вплинути на те, щоб ці ресурси з’явилися. Вони працюють за відкритою системою, залежать 

від думки людей, пов’язаних з реформами. У 2014 році я був у Європейській Комісії, Україна може 
долучатися частково до структурних фондів Європейського Союзу. Не думайте, що ви не цікаві, ви потрібні  
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всій Європі, от вам приклад Тетяни Шоколової. До нас звернулася авторитетна польська організація, яка 
працює в сфері культури з проханням надати партнера і ми порекомендували організацію пані Тетяни. Не 
думайте про те, що ви працюючи в селі і не можете на щось претендувати. У вас не обов’язково повинні бути 

кошти з Олександрійського, обласного бюджету, ви люди світу, тому що ви залучені до західної цивілізації. 
Просто є певний інструментарій, правила гри, яких треба дотримуватися і тоді у вас все буде. 

Учасниця 3: Моє бачення таке, що недостатньо інформації стосовно децентралізації, а саме - що людям 

очікувати, що буде з освітою, культурою, медициною, роботою, дорогою. Людям повинні розказати до чого 

ми йдемо і все «по полочкам» буде зрозуміло. І люди тоді почнуть реально думати чи потрібно йти вперед, 

чи зупинитися, з кимось об’єднатися. Недостатньо інформації, всі повинні знати що до чого призведе. 

Учасниця 6: Головне питання, яке мене сьогодні цікавило, що стосується культури – як буде розвиватися 

культура під час процесу децентралізації і на що нам очікувати. На 
цей процес потрібно пролити світло. В цій темі ми маємо визначитися – що нам потрібно з цим робити, 

багато питань. І саме інформаційної підтримки не має. Хотілося б більше і навчатися, і більше дізнатися, 

чути, розуміти, щоб донести працівникам культури та інших громадянам корисну інформацію. 

Учасниця 2: Тут лунали думки, що недостатньо інформації і тут відчуваю, що десь і ми недопрацьовуємо. 

Хоча погоджуюсь з Віктором, що журналісти найбільше цікавляться децентралізацією і намагаються більше 
донести. Але знову ж таки зустрічаємося з тим, що і влада не зацікавлена, щоб цей процес був активним і не 
зацікавлена, щоб йти до людей. І я розумію чому, це моя суб’єктивна думка, це все відбувається на фоні 
суцільного зубожіння людей і фактичного зубожіння України. Як би там не було, ми все ж таки не говоримо 

один одному правду і в цьому наша проблема. Тому що навіть ті ж самі представники влади, які б мали піти 

в народ агітувати, розповідати, переконувати, вони розуміють, що вони у відповідь отримають конкретні 
питання – «що з медициною, що з освітою, а де робота, а де зарплата…». Ми спілкуємося з людьми ось тут 
на землі. Якщо в селі не має роботи про високу матерії людям дуже важко говорити, тому що кожен живе 
своїм буденним життям. Ми просто виживаємо, от на сьогодні нам треба вирішити ці насущні проблеми. 

Крім нас нам ніхто не допоможе, а де взяти той ресурс, щоб всім було комфортно просто жити. Тому ось ці 
усі  глобальні питання люди сприймають з недовірою, людина занурюється в свою сумну реальність і вже 
нічого не хоче. Вона просто хоче «дайте мені роботу, щоб я могла повноцінно себе почувати в себе в 

суспільстві, жити і вирішувати насущні потреби». Люди справді бояться говорити правду. Але потрібно 

змінюватися, тому що так жити як ми живемо - ми не можемо. І недовіра до тих Європейських реформ існує, 
оті гасла політиків про європейські зарплати, пенсії, рівень життя – а сьогодні ситуація погіршується, тому 

що ми зтикаємося з тим, що ми не можемо отримати якісні медичні послуги...! Ніхто не може дати відповідь 

- чому це саме відбувається в нашій Європейській країні, коли буде край цьому безпрєдєлу. І коли ми 

говоримо про високі матерії і повертаючись до того, з чим ми стикаємося на побутовому рівні, то все це не 
відповідає прагненням. Це моя точка зору! 

Учасник 1: Ви правильно сказали. Саме це ми кажемо нашим Київським реформаторам, які працюють в 

аналітичних центрах. Вони часто кажуть вірні речі, але занадто теоретично. Але не так все погано. Ми 

хочемо жити добре і вони хочуть нам у цьому допомогти. Але інколи ми розмовляємо іншими мовами. 

Питання відносно економічного розвитку села. Відносно влади – не потрібно будувати будь-яких ілюзій, 

будь-яка влада з точки зору громадського активіста – «не буває гарної влади, є погана, чи дуже погана». У 

них інші закони, це люди системи. А ми незалежні від виборців, тут повинен бути місток теоретично – вони 

повинні впливати на виконавчу владу для того, щоб виконавча влада стала нашою опорою. Але відносно 

того, чи є конкретні відповіді на ваші питання про зубожіння. Потрібні конкретні кроки, які можуть нам 

допомогти вийти з цього становища. Це перед усім розвиток кооперативу. Це зовсім інші справи. Нам в 

громадах потрібне навчання саме з економічного розвитку села. Але оці зміни з якими ми зтикаємося, 

можливо Олександрійського району це не стосується. Якщо з’являються якийсь активіст, який не пов’язаний 

ні з політикою, ні з владою, але дуже активно працює в громаді, часто на рівні локальної влади в ньому  
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бачать одразу ж конкурента і не допомагають йому, а навпаки. І все для того, щоб він на наступних виборах 

не прийшов  до правління. 

Учасниця 13: Проблеми існують по різному, навіть не згадати лишній раз десь організацію також є 
проблемою… 

Учасник 1: Ваша перевага в тому, що працюючи в локальній громаді будьте відомі і створюйте мережі, 
долучайтеся до існуючих мереж. 

Учасник 8: Пролунали думки, що потрібне навчання. Ми вже з вами не школярі. Справа в тому, що варто 

бути більш активнішими. Якщо це ваша свідома громадська позиція, а ресурси і можливості для цього є. На 
сайтах ІСКМ ви знайдете необхідні видання, всю законодавчу базу (закони, положення, регламенти, порядок 

дій) починаючи від децентралізації як такої і закінчуючи ОСББ, громадськими слуханнями. Це все на 
єдиному ресурсі все є, якщо є бажання – ознайомтеся. Якщо ми кажемо, що не маємо інструментарію для 

вирішення певних ситуацій та діалогу чи з представниками влади, чи з депутатським корпусом, то це все там 

є. Стосовно решти речей, головне - ваша ініціатива, ваше бажання. Дуже цікавий був досвід, ніби то навіть є 
бажання об’єднатися двом, трьом, чотирьом активно діючим громадам. Але виникає питання хто ж старший, 

де ж центр. І на цьому все, вони навіть не розуміють, що стануть жити краще, це ж головна мета, а їх хвилює 
лише центр ОТГ. Чому я кажу про вашу громаду, мета яка - наблизити владу до людей. І якщо сьогодні 
сільський голова завтра буде старостою, він і кроку в цьому напрямку не здійснить. Кожен член громади має 
усвідомити, що він собі не ворог і має йти у перед. Тож до чого я веду, що сам інструментарій, сам ресурс є. 
Учасник 4: Хотів сказати про ці кордони. Всі розуміють це повний абсурд, тому що як в нас виходить – місто 

Олександрія в центрі, а навколо громада. Всі розуміють, ті хто брав участь у створенні Приютівської ОТГ, 

що центру в Приютівці не буде. Це просто крок до створення ОТГ, яка підключить і місто, і всі ці території, 
але політична складова на сьогоднішній день на стільки заважає, що це залізний мур. 

Учасник 1: Дякую вам за активну участь! Також ми хочемо надати вам новий випуск інформаційного 

бюлетеню «НДО-Інформ», що присвячений висвітленню питань децентралізації. Тут ви знайдете багато 

практичних прикладі розвитку ОТГ – Новоукраїнської, Маловисківської. Є статті від консультантів, 

представників шведських проектів. Ви отримаєте його в паперовому вигляді, а на нашому сайті ви можете 
завантажити його електронну версію. 
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ГРОМАДИ ПОТРЕБУЮТЬ “ІСТОРІЇ УСПІХУ” 

Круглий стіл у с. Іванівка, Новоукраїнський район район, Кіровоградська
область  (31.07.2017)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

Сільський будинок
культури, с. Іванівка,

Новоукраїнський район
район, Кіровоградська
область   

Дата проведення:  

31 липня 2017 року  

Кількість учасників: 23

особи.  

Гендерний та віковий
аспекти учасників круглого
столу: 

Жінок – 19 осіб, віком від
35 до 70 років. 

Чоловіків – 4 особи, віком
від 40 до 55 років. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Чим далі, тим яскравіше проявляється саме «людське обличчя» 

децентралізації, без фільтру, узагальнень та красномовності. 
Круглий стіл став майданчиком для обміну думок та відкритого 

діалогу. 

Модераторами заходу стали — президент ІСКМ Лев Абрамов та 

експерт з питань місцевого самоврядування Леонід Жовтило. 

Модератори розповіли учасникам про сутність реформи з 
врахуванням регіонального аспекту. Акцентували увагу на 

істотних перевагах та можливих недоліках об’єднаної 
територіальної громади. 

Враховуючи те, що Леонід є представником Маловисківської 
об’єднаної територіальної громади, що досягла позитивного 

розвитку в умовах децентралізації, учасників хвилювало питання 

яким чином було досягнуто таких результатів. 

На круглому столі обговорювалася синергія взаємодії у системі 
«влада-громада-бізнес». Відповідно, було розглянуто 

економічний аспект реформи. Також Лев Абрамов визначив роль 

створення громадськими активістами на місцях соціальних 

проектів розвитку громади, що по великому рахунку, забезпечать 

залучення нових ресурсів і можливостей. Леонід запропонував 

учасникам один з різновидів економічного розвитку громади – 

створення кооперативів. Закликав добровільно об’єднуватися на 

основі членства для ведення спільної господарської з метою 

задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на 

засадах самоврядування. 
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Транскрипт  з  проведеного  заходу

МАТЕР ІАЛИ  КРУГЛИХ  СТОЛІВ

Учасниця 20: Сьогодні до нас приїхали гості, щоб обговорити таку проблему, як децентралізація. Я вам 

представляю Лева та Леоніда, які розкажуть вам чим вони займаються і, що ми будемо сьогодні робити. 

Учасник 2: Шановні друзі! Дякуємо вам, що ви надали таку чудову можливість зустрітися з вами. Мене 
звати Лев Абрамов, я представляю громадську організацію  «Інститут  соціокультурного менеджменту», 

яка займається розвитком громад в різних аспектах, передусім, через заклади культури, школи і так далі. У 

нас є свій погляд на розвиток громад, який прийнятий в Європейському союзі, Сполучених Штатах Америки. 

Наша організація фінансується з декількох джерел – або міжнародні організації, або уряд України, чи 

підтримка місцевого бізнесу. Наприклад, фінансувалася декількома міністерствами – культури, екології, 
закордонних   справ.   Ми   працюємо   вже  майже   20   років.  Більш   детально   чим   ми займаємося ви 

можете дізнатися у пані Ольги Усач, оскільки вона співпрацює з нами вже багато років. Що нас привело саме 
сюди, те, що зараз хочемо, чи не хочемо – відбуваються певні зміни. Одна із головних, що пов’язана із 
зміною державного управління на локальному рівні – це процес децентралізації. Процес децентралізації 
здійснюється в контексті тих реформ, які відбуваються в нашій державі з 2014 року, пов’язаний з Угодою 

про Асоціацію Україна-ЄС, у якій одним із базових пунктів є те, що процес управління повинен бути 

наближений до громад і ресурси повинні бути зосереджені на локальному рівні. Процес управління повинен 

залежати від громадян, а не від державних органів влади. От в межах цього пріоритету, базуючись на даному 

пункті в Угоди і розпочався процес  децентралізації. Одна із форм децентралізації – створення об’єднаних 

територіальних громад. Наша організація за підтримки Європейського Союзу та Київських організацій, таких 

як Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці «Європейською правдою», 

реалізує проект «Інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування» в 

Кіровоградській області. Цей проект має три компоненти. Перший — дослідницький. Ми проводили фокус- 
групи з громадськими активістами, з’ясовували їх думку стосовно децентралізації, які є проблеми, труднощі 
та можливості. Виходячи з отриманої інформації, ми перейшли до третьої освітньої частини, де розробили 

освітню програму тренінгу, до речі, на цьому тренінгу брали участь дві представниці, які зараз тут з нами – 

це пані Ольга Усач та Ольга Баркар, а Леонід Жовтило виступив тренером на тренінгу. Третя частина 
присвячена комунікативним заходам – ми спілкуємося з суспільством. Для нас дуже важливо почути думку 

безпосередньо тих, кого все це торкається, як все відбувається, які є проблеми. Ми можемо розказати вам про 

можливості, які є, але ви їх наразі не використовуєте. Чому? Тому що створюється певні механізми 

стимулювання процесу створення ОТГ. З іншого боку, ми повинні бути реалістами і бачити, що процес 
створення ОТГ є як позитив, так і можуть бути певні конфліктні ситуації. Наприклад, ми проводили 

подібний захід в Олександрійському районі так от там дуже конфліктна ситуація у с. Войнівка, де сільську 

раду взагалі спалили і пов’язано це з тим, що методологічно були невірно зроблений процес децентралізації. 
Чому?  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ

Головна помилка всіх реформаторів, в кращому випадку, вони роблять реформи для людей. Реформи 

потрібно робити не для людей, а з людьми, з їх участю. Люди повинні бути частиною реформи. Якщо процес 
створення ОТГ є без участі людей, він може бути нейтральним, або може бути конфліктним, тому що можуть 

стикатися декілька інтересів місцевого бізнесу, влади. Це все може відобразитися на процесі створення. 

Якщо це не враховувати і не спиратися на думку людей, на їх підтримку, то дуже важко зробити ОТГ. Ці 
ОТГ створюються не для того, щоб виконати постанову Кабміну, а для того, щоб теоретично було кращим 

життя в цих змінах, які ми не можемо відволікти. Ми забуваємо, що головний капітал це не земля, не 
виробництво, не будівлі. Головний капітал - це люди! Люди поділяються на кілька категорій – є, які можуть 

працювати, створювати додану вартість. Якщо у відповідь буде додано, що ми зможемо створити такі умови 

і ці люди залишаться в наших громадах, вони будуть працювати, сплачувати податки і так далі, то це буде 
адекватна відповідь на ці загрози, які є. 

Я хочу представити нашого партнера - Леонід Борисович Жовтило, він багато років працював в органах 

місцевого самоврядування і останні роки працює громадським експертом в деяких міжнародних проектах, 

пов’язаних з підтримкою створення ОТГ, що поєднані з такою Асоціацією міст України. Леонід у нас 
навчався, а також в багатьох інших проектах. В чому його перевага – він знає західний досвід – як працювати 

з людьми, він з ними працював і має досвід як створювати ОТГ. Леонід знає як потрібно робити, а як ні. 
Надаю йому слово. 

Учасник 23: Дякую, Лев Костянтинович! Я зараз працюю консультантом з питань місцевого економічного 

розвитку в регіональному відділенні Асоціації міст України в Кіровоградській області, в проекті «Пульс». 

Дякую ІСКМ, що долучає мене до своїх проектів, тому що процес децентралізації, як на мене, на думку 

людини, яка пропрацювала в органах місцевого самоврядування 10 років. Я працював в Маловисківському 

районі, був заступником голови районної ради та головою ради. Розуміюсь на цьому. Мабуть певною мірою 

те, що підтримав цю реформу і ми створили ОТГ. Можливо через це я сьогодні працюю в проектах. 

Безпосередньо брав участь у створенні Маловисківської ОТГ, наша громадська організація «Фонд розвитку 

ініціативи громади» підтримує тісні контакти із ОТГ, ми реалізуємо спільно низку проектів, спільно беремо 

участь у розподіленні тих ресурсів, які надходять в ОТГ на сьогоднішній день. Є повне розуміння, підтримки 

того, що отой тріумвірат «влада-громада-бізнес» це три точки, які спроможні сьогодні підняти авторитет і 
рівень життя у наших безпосередньо сільських громадах. Уряд акцентує багато уваги на тому, що і субвенція 

дається на сільське населення, на розвиток сільських громад, і рекомендації по використанню їх саме для 

сільського населення для того, щоб покращити інфраструктуру, створити умови для розвитку малого, 

середнього бізнесу для того, щоб підняти громади. 

Я дещо вашу ситуацію знаю. Хотілося б почути, що відбувається у вас, що вам заважає і, що ми б могли 

сказати, на яке каміння ви наткнулися. Я вам скажу відверто, процес децентралізації, який в нас розпочався в 

2014 році, вже пройшло три роки. Я от аналізую по нашій громаді. Чому я роблю таку аналітику, тому що 

громада на сьогодні ще ввійшла в проект «Добре» за підтримки USAID. Ми зараз робимо аналітику того, що 

є в громаді, щоб варто мати. Я скажу відверто на прикладі своєї громади, ті громади, які сьогодні не 
об’єдналися – вони втрачають з кожним роком ресурс.  Ми бачимо  ті кошти, які ввійшли в міську раду. До 

нас нещодавно приїздила делегація зі Львівської області. Вони питали нас чи є у нас великі підприємства – 

ми сказали, поки не має. Раніше місцеве самоврядування не придавало значення розвитку підприємств і 
можливості в них такої не було - розвитку великого підприємства, все покладалося на райдержадміністрації. 
На когось,  але  не  на  себе.  І  сьогодні  стоїть  питання  того,  що  самим  потрібно  брати, 

«закачувати рукава» і створювати. Ми зараз шукаємо шляхи виходу з цієї ситуації – створюємо 

підприємства. Тоді  в нас питають – «а де ж у вас береться бюджет».  Відповідь – щомісячно іде десь близько 

мільйона перевиконання. А зараз, за аналітикою за липень, було тільки 900 000 тис.грн. перевиконання 

бюджету. Тобто ресурси надходять і від того самого 30% прибуткового податку, який громада вже отримує, 
а не район десь, кудись розприділяє, і від тих акцизів, що надходять кошти. Сьогодні кошти в громаді є, 
навіть без великих підприємств. Ресурс є і тут вже стоїть питання щодо ефективного його використання.  
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МАТЕР ІАЛИ  КРУГЛИХ  СТОЛІВ

Якщо його просто розпорошити, що сьогодні відбувається. Тому що ми сьогодні настільки обідніли, як казав 

класик «ми нещасливі однаково, а от щасливі ми всі по-своєму» Кожному, як повезло – в когось ресурс, в 

когось менеджмент, в когось керівництво, в когось громада сильніша, потужніша. 

Учасник 2: Формат нашого заходу круглий стіл, де кожен з вас має можливість висловитися. Для нас 
найважливішим є не то, що ми кажемо, а що почуємо від вас. Хочу відзначити, проводячи дослідження, ми 

побачили таку проблему – ресурси, які приходять неналежним чином використовуються у більшості 
випадків. Наприклад, щось ремонтується, але не вирішується головне питання – не створюються нові робочі 
місця. Якщо ми будемо ці кошти лише проїдати, не створювати майбутнє – ми покращуємо життя зараз, але 
не в майбутньому. Як ви бачите використовувати, будь ласка, ваші думки. 

Учасниця 7: Ви кажете, що знаєте нашу ситуацію. Я як представник громади, наша Долинська громада вся 

спланована всіма путями до Соколівської ОТГ. Але вона вже об’єднана і мало бути планувальна рада, де 
мали розбирати це питання. У нас є напрямок, перше – по карті ми йдемо в Соколовку і не об’єднуємося, а 
приєднуємося. Розкажіть нам може ми щось не так робимо, може бачення моєї громади не таке? 

Учасник 2: Ніхто за вас не може це вирішити. Ви повинні питати думку людей і бачити перспективи. Наведу 

приклад, об’єднуються громади навколо одного центру і там передбачається, що певні кошти входять туди, 

але завдяки соціальним проектам – людям кажуть, що буде враховано те і те… Якщо приходять кошти, а 
цього не прописано, то дуже важко цього добитися. 

Учасниця 7: Тобто ви говорите, якщо ми приєднаємося, то з цього розвиту може щось і не попасти. 

Учасник 2: Я вам кажу про можливі ризики. 

Учасниця 7: Якщо об’єднається і ця громада, де факт такий, що от наші села…от є об’єднана, це я розумію 

тут будуть усі будівлі, а наші крайні села, що отримують вони? 

Учасник 23: До сільського голови. Я можу сказати з нашого досвіду Маловисківської ОТГ. До ОТГ згідно 

перспективного плану мало увійти – районний центр, плюс декілька сільських територій, сільських рад, які 
знаходилися згідно закону, які межують із центром, відповідний кілометраж і тому подібне. Коли ми 

розпочали в 2015 році, ми були одні із перших, ми пішли на перші вибори, то до нас консультанти ніякі не 
приїжджали. Все, що ми робили – ми робили вперше, тому що тоді ще не було ніяких програм 

Європейських, направлених на поширення інформації об’єднання громади. Якщо ми сьогодні можемо 

поділитися досвідом – от так зробіть, от так не робіть , це працює, а це ні…то тоді цього не було. 

Учасниця 7: У нас початок є, кінця ніхто не бачить. 

Учасник 23: Я вам скажу. Коли міська рада прийняла рішення сільської ради про те, що вони не 
заперечують та ініціюють об’єднання громад,  то тут ситуація була неоднозначна, тому що в 2015 році було 

ще мало досвіду об’єднання територіальних громад. Щоб ви розуміли на яких ми   були    різних   умовах.  

Ви   сьогодні   можете прослухати консультації,  сказати  я зрозуміла,  а  тут  хай  вони  собі  розказують… 

Як ми працювали в селі, адже в кожному селі різні умови і різний досвід , динаміка, участь… Одне село – 

депутати зібралися і проголосували всі «за», і ніхто в селі нічого й не казав, бо людям далеко не цікаво, що 

там відбувається в селі. В другому селі – було все по-іншому, село більш інтелектуальне, більше 70% 

населення працювало і працює на підприємствах Малої Виски. Вони сказали «стоп, нам потрібно пояснити». 

Ми тоді виїхали на загальні збори, людей зібралося дуже багато, виступала і міська, і районна ради, ми 

показували схеми, малювали, розповідали. Село сказало «так, добре», але коли почали голосувати -  зал 

розділився 50/50. Одразу ж постали питання закриття шкіл, не буде де працювати працівникам сільської  
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ради. Ми почали обговорювати, що варто робити далі, як змінити думку, позицію цього села. Тоді ще були 

округа депутатські, ми зібрали депутатів сільської ради, зробили такий лист для голосування. І депутати 

пішли по селу, хто за, хто проти, ставили галочку, розписувалися. Це в нас був важкий шлях, але ми його 

пройшли. Зрозуміло, були депутати сільської ради, які казали, що це все єрунда, в них було менше 
підтримки, у тих, що були за – більше. Потім ми порахували,70 % жителів села підтримали об’єднання. Були 

варіанти, коли ми приїхали в село – сільський голова все підтримує, всі депутати за. А коли прийшли на 
сесію, а з депутатів деяких немає, питаємо «Чого? – Бо фермер проти». І ті представники не прийшли на 
сесію. Але в нас не було часу, нам потрібно було до 15 серпня терміново було потрібно подати документи на 
ЦВК для того, щоб нам призначили вибори. В іншому селі сільський голова сказав ні, штурмом брали ту 

сільську раду… у нас вийшло із шести рад, які мали об’єднатися, то об’єдналося тільки три плюс районний 

центр. Із цих трьох рад дев’ять сіл. 

Учасниця 7: А як ви розподіляли кошти? 

Учасник 23: Я вам розказав процедур опитування громадської думки, це був перший етап. Потім ми вийшли 

на те, що ми утворилися не по перспективному плану, ми швидко звернулися до обласної ради, яка провела 
сесію і нам внесли зміни до цього планую. Тоді ще це дозволялося, тому що державі потрібно було показати, 

що хтось щось робить. От у нас там с. Смоліне з с. Березівка об’єднуються не по перспективному плану, 

вони як би можуть об’єднатися, але про визнання їх спроможності – про це мова йти не буде, 
інфраструктурну субвенцію вони можуть не отримати. Тому сьогодні стоїть питання, що ви можете створити 

ОТГ, можуть дати добро на об’єднання, а вже далі працюйте, щоб вийти на спроможність по закону про 

приєднання. ОТГ може бути, а фінансового ресурсу може не отримати. 

Учасник 8: Фінанси зараз перейшли в Малу Виску. А що отримали оті села, що не приєдналися? 

Учасник 23: с. Паліївка там, де ми проводили опитування, проходило складний процес розпайовки землі. 
Тоді так все розпаювали, що резерву не залишилося. Але громада активна, ми туди ввели ПРООН, у нас там 

було два проекти, ми зробили дитячий садочок, школу. Але їх закривали через те, що на утримання грошей 

 не має. Виявилося, що в Малій Висці не вистачає дитячих садків, і сьогодні міський голова підняв питання 

про створення другого крила в садочку в Паліївці й організувати підвіз дітей до садка з Малої Виски. 

Комунальне підприємство Малої Виски, взяло на обслуговування водогін. Із додаткової субвенції, яка була 
отримана Маловисківською міською радою перший рік, побудували новий водогін. В одному селі, де 
кількість жителів близько 400, таке депресивне село, там також нічого не було. Люди самі ініціювали 

переобрання місцевої влади, обрали нову голову, вона прекрасно з усім справляється. Сьогодні шукаємо 

варіанти як зробити у давно закритій школі Центр місцевої активності, по програмі ІСКМ, до речі. Там же 
буде і кабінет сільського голови, старости, буде зал для збору, проводитимуться культурні заходи. Плюс в 

селі почали шукати, що зробити з освітленням, бо його як такого не було. На сьогоднішній день на восьми 

стовпах поставили сонячні батареї, які дають світло. В с. Олександрівка тепер і з водогоном, і освітленням за 
рахунок сонячних батарей. Коли в громаді проводили збори, жителі сказали, що їм треба школа. Тож школу 

відновили, вона отоплюється. 

Щодо шкіл, школи не закривалися, єдине, що в деяких школах понизили ступінь. Сьогодні в Малій Висці в 

центрі зробили опорну школу. 70% пішло на шкільні і дошкільні заклади. 

Учасник 8: Як вирішується зайнятість людей? 

Учасник 23: Це питання ще не вирішено до кінця, стоїть на тому рівні, що і стояло. Попри це розвиток 

кооперативного руху в селі по само зайнятості, людям допомагаємо в освоєнні таких нових функцій, які не 
працюють, але підтримуються різними грантами. Ми проводимо навчання для людей, що таке кооперативи,  
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як створити малий бізнес. Сьогодні великому бізнесу варто посунутися для розвитку малого. Ми ось також 

будемо у раді обговорювати, які підприємства можемо створити, що можемо згенерувати. Ми зробили 

SWOT - аналіз всієї території, проаналізували всі слабкі та сильні сторони, загрози та ризики. 

Ми зуміли меру довести, що активність громадськості важлива. Уже другий рік міська рада виділяє кошти на 
конкурс соціальних проектів для громадського сектору ОТГ – громадських організацій та ініціативних груп. 

В минулому році було 50 000 тисяч грн., діти подали ідею на створення волейбольної площадки, яку 

збудували у місцевому парку. В цьому році вже 100 000 тисяч грн. виділено, всім настільки це сподобалося, 

це ж класно, це активізує громаду, всі об’єднуються і пишуть проекти на реалізацію того, що хочуть. Ось 

наприклад, село зібралося на трасі, бо в нас не має, де б зупинявся автобус. Тож вони написали проект з 
побудови зупинки. 

Зрозуміло, ризики є. Тому що, по-перше, мала робота з громадськістю. Починаючи працювати, коли входиш 

в систему роботи, вони кажуть “не має часу, коли комунікувати”. 

Головним сьогодні є та людина, яку ми обираємо. По-друге, потрібно на першому етапі чітко прописати 

правила гри, заключити якусь угоду про співпрацю, в якій необхідно прописати всі необхідні варіанти, 

проставити всім підписи, печатки. Хай вона буде така “джентельменська”, але в ній має бути чітко 

прописано, хто яку бере на себе відповідальність, для того щоб потім можна було аргументовано доводити. 

Друге! Обов’язково потрібно взяти участь у плануванні, створенні стратегічного плану. Без бачення того, 

куди ми йдемо, що сьогодні робити дуже складне. Без стратегії бачення, що ж нам потрібно і що нам робити 

— нічого не вийде. 

Ризики того, що село буде не представлено, буде забуто людьми це не правильно. Якщо люди не схочуть 

підтримати і не схочуть, щоб їх село жило — його нічого не врятує. Потрібно йти і говорити з людьми — 

вони повинні все знати. Нашому меру також не просто, тому що він також під прицілом, люди все бачать. 

Сьогодні до людей доходе розуміння, що а вже ж не районна державна адміністрація, не районна рада, вже 
міська рада, тогокого виберемо від того і залежим. 

Учасник 2: Для нас найважливіше сьогодні - ваша думка. Ми представники недержавної інституції. Наша 
ГО працює майже 20 років з усіма урядами України. Ми розробляємо стратегію розвитку, кажемо їм як. А як 

ми розробляємо — ми їдемо до людей, бачимо, аналізуємо, науково викладаємо і як на рівні нормативного 

акту подаємо. Є інституції, для яких наша і ваша точка зору є важливою. Сталося так, за Європейського 

вектору розвитку нашої держави, то ці інституції дуже впливають на рішення, які приймаються в тому числі і 
урядом, і Європейським Союзом, через певні програми. Для них найважливіша ваша точка зору. От 
розпочалася децентралізація, багато питань не визначено, цим займаються в більшості випадків, локальні 
журналісти. Ні депутати, ні громадські активісти про це не говорять. Не вистачає навчання, люди не знають 

про конкурси, які проходять. Ви можете на це вплинути, для цього ми повинні знати вашу точку зору. 

Учасник 8: Немає зайнятості людей, люди їдуть за тисячу кілометрів на роботу. 

(Дискусія щодо цієї репліки) 

Учасниця 15: Чи ви думаєте, що ви поїдете в Соколівку і вам одразу ж все дадуть. 

Учасник 8: При чому тут Соколівка. 

Учасниця 15: Як не Соколівка, так Кіровоград. Хто створить робочі місця? Давайте сьогодні не будемо 

говорити про глобальні питання. Давайте так! Громада — родина, давайте порівнювати. Маленька родина — 
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мама, папа і одна дитина. А уявіть велику сім’ю, коли п’ять, десять дітей... Ви розумієте, що у великій 

громаді більше коштів, але більше і проблем. В меншій громаді менше коштів, але менше проблем і ми їх 

можемо вирішувати. 

Учасниця 9: Я вважаю, що проблема в любому селі і любого народу, а реформа і держава спирається на 
народ — народ не наше. Ніхто не хоче ніякий народ. Я 30 років в освіті. Хто навчив громаду бути громадою? 

Де проекти, де приїхав район, де залучили школу. Ось ми раді розказати народу? 

З залу: Може не хочуть вони... 

Учасниця 9: А хто хоче?! Ми не хочемо — ми не знаємо, бо нас ніхто не вчив. 

(Дискусія щодо цієї репліки) 

Учасниця 9: Я вважаю, що треба вчити людей, йти до людей, розвивати людей, робити проекти. Як ви 

сказали — легше заасфальтувати, відремонтувати... І те, що хтось дає — воно не ціниться! Поки громада  не 
візьме сама і піде зробить для себе. Але ніхто не хоче іти робити, бо звикли 100 років, що хтось повинен нам 

дати, хтось повинен прийти дати, розказати... Це найбільша проблема! Я вважаю, що виживе тільки велика 
громада. Знову ж, працюю з людьми, працюю в освіті. Де в маленькій громаді буде зоряна адміністративна 
структура, де буде та відповідальна людина, яка візьме на себе освіту, охорону здоров’я?! Всі спеціалісти 

району перейшли в громаду. Які спеціалісти перейдуть в Димине, чи Іванівку, в громадську адміністрацію. 

Учасниця 17: Ви хоть не говоріть так! Не ображайте людей! Є в нас розумні люди, підуть повчаться... 

Учасник 2: Наведу вам реальний приклад, щоб не так все безнадійно виглядала. Сільська школа - 37 учнів. 

Чи може вона в сучасних умовах вижити? 

Декілька учасників разом: Ні! Не може! 

Учасник 2: Вижила! Вона відремонтована, стала опорною школою. Від кого це залежить — від людей, які 
працюють. Ця людина присвятила життя школі, у неї зв’язки з усім світом. У неї в Стразбурзі дітей 

приймають. У неї партнер в Естонії, Франції... А ця школа знаходиться в маленькому селі Харківської 
області. Ви повинні позбавитися однієї речі! Що нам дає Європейська інтеграція? Ви повинні зрозуміти, що 

ви люди глобального світу. Перед вами відкриті можливості! Питання до вас — чи використовуєте ви ці 
можливості? Питання вже до вашої кваліфікації, потрібно навчатися. Чи є можливість для вас навчатися — є! 
Чи потрібні для цього гроші — ні. Для цього потрібна лише ваша ініціатива. Адже зараз існує такий тренд — 

освіта для дорослих, всі навчаються протягом життя. 

Учасниця 20: У мене до вас таке питання, от ви казали велика громада і маленька громада, на засіданні 
робочої групи ми все таки вирішили, що хочемо зберегти нашу громаду, а саме Іванівка, Захарівка, 
Семенасте, Димине – ми хочемо об’єднатися. У нас і діти є з тих шкіл, і ні би то ми бачимо перспективи. 

Скажіть, будь ласка, який пріоритет виживе – менші громади, чи навпаки великі? 

Учасник 23: Ми все ж таки об’єднуємося не заради об’єднання, тому що той орган, або структура, яка 
об’єднається повинна бути життєздатною. Як показує практика і досвід Європейських країн, я наведу вам 

приклад Латвії. Латвійський варіант децентралізації більш наближений до нашої. Громада від 15000 починає 
виглядати спроможною. 

Учасник 8: А чи є можливість у наших сіл? 
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Учасник 23: Бомбу заложили, коли система почала опиратися, тому що ви думаєте чому до людей не йдуть. 

От коли людям треба попилить або продати землю, то ми ідемо  до людей. Якщо потрібно вирішити питання 

по референдуму – влада йде до людей… Чомусь про децентралізацію всі говорять, але близько до людей не 
наближаються. Поясніть мені чому? Тому що основна маса олігархату боїться цієї системи, оскільки тут 
змінюється система взагалі в державі. Ота вертикальність зникає. Виникає інша система взаємовідносин, 

повноважень і розуміння. Стоїть багато питань до такого випадку один район – одна громада, це як би добре, 
але для людей нічого не змінюється з тими проміжками, відрізками, які є. Наприклад, по нашому району у 

нас там також чотири громади виділено, а я б виділив дві наші, інші десь би доєднав до якихось сіл, 

сільських рад. Велика Виска хочуть окремо робити, у них там до Кропивницького 20км. Потрібно виходити 

із спроможності. Смоліне і мала Виска – Смоліне має інфраструктуру, кадровий потенціал, там шахтарі, 
люди з освітою, можуть генерувати ідеї. Тому я б вам все ще рекомендував би об’єднуватися, іти на це 
об’єднання, яким би воно не було. Все-одно ми ще будемо поєднуватися. Але сьогодні потрібно зламати цю 

усталеність цих районних державних адміністрацій та районних рад, яких я не можу зрозуміти чесно кажучи. 

Повинен бути єдиний центр управління, щоб громада розуміла кого обирати. 

З залу: Ми не проти об’єднання… 

Учасник 23: Та ніхто ж вас не умовляє. 

Дискусія між учасниками 

Учасниця 20: Є в нас діти розумні, які прийдуть і будуть працювати. 

Учасниця 13: Коли вони прийдуть? Треба сьогодні працювати. 

Учасник 2: Хочу сказати, що я б розпочинав об’єднання з комунікативних тренінгів, для того,щоб дійти 

згоди. Перший крок – потрібно вчитися дискусії, а дискусія починається тільки тоді, коли нам можливо щось 

не подобається, але попри все ми слухаємо. Давайте поважати один одного, потрібно вислухати, інакше 
сенсу не має в нашому зібранні. Для чого ми зібралися тут – щоб почути різні точки зору. Будь ласка, 
продовжуйте. 

Учасник 11: Я думаю, якщо б у нас була громада, діти б в нас залишалися, кадри працювали і це все 
близько. У вас тут є діти, які б прийшли і працювали, піднімали нашу територію. А піти десь-кудись… мені 
треба своїх дітей навчати, своє село піднімати. Коли ближче не за 20 км, а за 5 км. Ми через кілька років на 
пенсію підемо, а діти хай працюють. 

Учасниця 5: Немає робочих місць. В мене таке питання - які ви бачите можливості створення робочих місць 

у вашому селі? Щоб дійсно надати робочі місця людям, щоб лишалась молодь і так далі. 

Учасник 16: Створення фабрик і заводів… 

Учасниця 3: У нашому селі конкретно так того не має. 

Учасниця 5: Тоді в мене питання до Леоніда Борисовича, поділіться досвідом саме роботи кооперативів. 

Учасник 23: Я не можу поділитися конкретно досвідом, я вже рік вивчаю, їжджу по Україні. Ось буквально 

«стаді-тур» проводили, я по Кіровоградській області їздив. Але я уже півроку 

намагаюся створити в наших селах…ми провели аналітику певну, і ми зараз працюємо з двома селами ОТГ 

по створенню ягідних кооперативів. Ми показали нашим як працюють кооперативи в Вінницькій та  
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Учасник 5: Якщо буде робота – будуть діти, буде школа… 

Учасниця 17: Ми мали розмову з однією жінкою, яка працює в закладі культури – ну як в вашій ОТГ зараз 
працюється? В них Ульянівський будинок культури був закритий, вони його відремонтували і зараз є робоче 
місце, шукають працівника. І буде розвиватися далі громада і робочі місця. Великий нюанс є в тому, що ці 
кошти направлені на заклади культури – вони розвивають культуру. 

Учасниця 13: Спочатку дають субвенцію, фінансують…а далі яке буде фінансування? Бо якщо самі – а якщо 

не зможуть без цієї субвенції, фінансування і пропаде ця громада. 

Учасник 2: Ви не враховуєте одну річ – стимули бувають позитивні, або негативні. Зараз є можливість 

використовувати позитивний стимул. Але два роки і розпочнуться негативні стимули, вас ніхто не буде 
питати. І саме з тими проблемами, про які ви кажете, ви стикнетесь, що вашу думку не будуть враховувати. В 

чому ваша перевага – ви значно чуйніші, порядніші, чим міські жителі, але в чому ваш недолік – у вас не має 
відчуття часу. Час - це єдиний ресурс, який не можна купити за гроші. За цей час ви не створили робочі 
місця, а для того щоб їх зробити потрібні ресурси більші, чим були у вас з початку. Тому що потрібно – 

використовувати час, якого залишилося дуже мало для тог, щоб створити ці місця. Якщо ми будемо постійно 

тільки обговорювати, а не створювати ОТГ, вас просто приєднають і не буде у вас ніякого ресурсу та 
робочих місць. 

Учасник 23: Я доповню, в четвер ми працювали в Компаніївці – там 14000 населення всього району і там 

можливо створити один район одну громаду, воно там проходить і до речі Кабмін це погодив. Вони зробили 

робочу групу, вони зараз розробляють стратегічний план, тобто вони вже навчаються. Вони обговорювали 

всі проблеми – що потрібно для села. Тобто, до чого я веду, сьогодні вам не потрібно втрачати час. Вже 
потрібно щось робити для закладання фундаменту свого майбутнього. І потрібно об’єднуватися, іншого 

варіанту не існує, система не працює . система управління не працює. 

Учасниця 8: В мене таке питання, кожен голова діє в інтересах своєї громади, вкладає у неї і так далі. Ми 

стоїмо ніби то на перехресті. Якщо наприклад Димино від’єднується до Соколівки, Захарівка до Рівного. 

Якщо по географічному положенню нам Рівне чи Новоукраїнка – що порадите? 

Учасник 23: Новоукраїнка як на мене. 

Учасник 23: На сьогоднішній день є постанова Кабінету міністрів, в якій визначено Іванівку центром із тими 

всіма, і з вашим селом до речі також воно в цій постанові є. Мені також телефонують за консультацією 

представники сіл, які ще не об’єдналися. І кажуть «ми вже є в постанові, міський голова каже давайте, ми 

вже готові, підкажіть нам що і як». Сьогодні вам треба вирішити всі юридичні дії – рішення направити, піти 

в село, якщо треба. Я, наприклад, брав фліпчарт, виходив до людей і казав «люди добрі, давайте будемо 

писати, вивчати, комунікувати, говорити». Треба послухати людей, залучити їх до цього процесу, щоб вони 

відчували відповідальність. 

Учасник 2: Реформи потрібно робити не для людей, а з людьми. Саме за цим принципом Леонід провів цю 

акцію «З фліпчартом по селу» і питав людей, що їм потрібно для розвитку. На основі цих записів, вони 

розробили план розвитку. Згідно цього плану реалізовувалися потреби людей, їх було враховано після 

створення ОТГ. 

Учасник 23: Ми коли по селах це все зробили, ми направили в міську раду, а тут якраз міська рада ввійшла в 

програму загальнодержавного проекту, коли поляки приїжджали і допомагали розробляти стратегію, то 

в основному стратегії об’єднаної громади на 70% включила наші напрацювання, думку людей. Тому що в 
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нас було реальне бачення людьми з фото підтвердженням. 

Учасниця 7: Ми от дивимось, громада це як одна родина. Якщо виникнуть якісь питання, то ми зможемо їх 

вирішити. А так якщо потрібна довідка, люди приїхали у Соколовку туди сюди, нікого не знають. А тут всі 
знайомі, є з ким поспілкуватися. Але ж я не агітую, це моя думка. 

Учасниця 4: От тепер у мене питання до вас – які проблеми, в першу чергу, ви хочете вирішити у селі чи в 

складі Соколівської громади, чи Іванівської, неважливо? 

Учасниця 7: Ці питання основні для всіх – це дороги, щоб залишилася школа, щоб все залишилося хоча б на 
тому рівні, на якому воно є. 

Учасник 8: Думка людей зосереджена на лікарні, де буде лікарня. Працевлаштування. 

Учасник 22: Всі ці питання піднімаються і тут в Іванівці. Але ж дивіться, як відстоювати свої інтереси, 

наприклад, в Соколовці, коли там буде один депутат, або ж в такому колективі, якщо серед них будуть три 

Диминських… Легше відстоювати інтереси трьом представникам села, ніж одному. 

Учасниця 5: Десь так три роки тому, ми також об’їздили села, збирали «вершки» думки людей. Ви знаєте 
необізнаність людей полягає у тому, що їм байдуже. Більшості населення байдуже, що буде. 

Учасниця 10: Я хочу сказати, що наша Іванівська сільська рада стала міцнішою. Наші активні громадські 
діячі вирішували проблеми, вийшли на міжнародний рівень, заробили гроші, хоча їх там ніхто не знав. Район 

не дав гроші, Іванівські бізнесмени не дали гроші, і без цього впоралися. А те що ми попадемо у велику 

громаду, як ми все сплануємо, як докажемо і представимо себе так нас і приймуть. 

Учасниця 12: Дуже позитивно, що як би там не було, район знає наші проблеми. Одним із позитивних таких 

моментів, це коли район, ще не ОТГ, зберігає щось схоже. Наприклад, наша Захарівська школа, Іванівська 
стає опорна, то Захарівську так і залишають І-ІІІ ступенів. Це дуже великий позитив. Наші інтереси все-таки 

зберігаються. 

Учасниця 19: На мою думку, варто створювати ОТГ. 

Учасниця 21: Якщо об’єднаються оці села, про які мова йде, то для нас це буде вигідно. Тому що ми знаємо 

всі проблеми навколишніх сіл, наших людей, підвозу дітей, дорогу, культуру. Тому, я думаю, хочеться вірить 

у те, що реформа, яка проводиться – вона повинна мати успіх. 

Учасниця 14: Я сиджу і думаю, вона громада і я теж громада. Нам до Новоукраїнки було далеко добиратися 

і не має у нас такого ресурсу. А як до Рівного їхати, я взагалі не уявляю. 

Учасниця 12: Я за об’єднання! 

Учасник 23: Я думаю, що сьогодні ми досягли цілі заходу. Бачу по вам – бажання змін воно присутнє в 

цьому залі. Мені б хотілося, щоб те, що ми сьогодні говорили воно у вас залишилося і, щоб ви вийшли звідси 

і сказали собі «так, ми знайдемо дію, яка сприятиме розвитку нашої громади». Так, страхи і ризики є, їх 

потрібно враховувати завжди, тому що це управління, а управління без ризиків може вийти, а може і не 
вийде. Але для того, щоб до цього дійти потрібно не нехтувати процесами навчання які б вони не були, 

ніколи не нехтувати процесами спілкування, а навпаки йти на комунікацію, а також залучайте молодь до 

процесів у громаді. Ми українці, заслуговуємо жити краще і ми це можемо! 
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ГРОМАДИ 

Круглий стіл у смт. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області
(02.08.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

Музей ім. В.О.

Сухомлинського, смт. 

Павлиш, Онуфріївський
район, Кіровоградська
область  
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15 осіб.  

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. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Чи відповідає бачення громади перспективному плану
формування територіальних громад? Цьому та багатьом іншим
питанням щодо децентралізації був присвячений круглий стіл.  

Згідно останньої постанови Кабінету міністрів щодо
перспективних планів формування територіальних громад, смт.

Павлиш потрапляє до Онуфріївської ОТГ. Але, на думку
громадян, їх об’єднана територіальна громада створена за
принципом – «Циркулем розділили територію по радіусу». Тим
самим, без об’єднання громада втратила можливість отримати
кошти від донорських організацій і втрачає їх на даний час. 

Конфліктна ситуація походить з обох місцевостей – Онуфріївки та
Павлиша. 

Також учасників хвилювало питання як будуть функціонувати
районні заклади після об’єднання — школи, лікарні, будинки
культури, бібліотеки. Наразі в громаді існує істотна проблема у
сфері освітньої галузі, шляхи вирішення якої місцева влада ніяк
не може знайти. 

Часто по всій Україні до процесу створення ОТГ залучають
польських експертів, які допомагають у розробці стратегії
розвитку, але багато представників громад не задоволені цим
процесом. Тому від одного з учасників пролунала цікава
пропозиція, з якою можна ознайомитися у транскрипті заходу. 

Обговорюючи важливі питання для своєї громади, учасники
круглого столу змогли знайти спільні шляхи подальшої роботи в
процесі створення ОТГ. Тільки конструктивний діалог може
показати можливості співпраці, на противагу ворожнечі. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ
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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  
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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? 
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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... 
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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. 
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БЕРЕЗІВСЬКІ ПОГЛЯДИ НА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ 

Круглий стіл у с. Березівка Олександрійського району Кіровоградської області
(05.08.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

Бібліотека - філія,  

с.Березівка, 

Олександрійський район,

Кіровоградська область  

Дата проведення:  

05 серпня 2017 року 

Кількість учасників:  

19 осіб.  

Гендерний та віковий
аспекти учасників круглого
столу: 

Жінок – 15 осіб, віком від
15 до 70 років. 

Чоловіків – 4 особи, віком
від 30 до 55 років. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Село з великим потенціалом громадської активності — творчість,

ініціатива, енергія.  

Громада прагне об’єднання, аби вивести життя на новий
покращений рівень. Леонід Жовтило, експерт з питань місцевого
самоврядування, надав відповіді на посталі питання, що
запевнили учасників у корисності створення об’єднаної
територіальної громади.  

Жителі с. Березівка мають можливість на обрання свого
сільського старости та мати, ту людину, яка б представляла
інтереси селян. 

Було обговорено як формується бюджет ОТГ — де беруться
кошти. Разом з модераторами, учасники визначили, що чим
більше буде створюватися робочих місць, тим більше буде іти
податків і буде рости бюджет громади. 

Отже, на заході лунали різні точки зору щодо децентралізації, але
попри всі перешкоди, громадяни готові до об’єднання і вбачають
у цьому нагальну потребу. На думку учасників, розвиток громади
можливий за активної участі жителів у всіх процесах суспільних
перетворень. 



Учасниця 13: Доброго дня всім. Я хочу представити вам наших гостей, які приїхали з Кропивницього. І 
надаю слово Леву Костянтиновичу Абрамову, голові цього заходу. Ми дуже дякуємо йому, адже до нас в 

Березівку не часто такі поважні люди приїжджають. Можливо, у нас щось зімнеться, відбудується, 

покращиться. Тому що в нас і так є заклади культури центрами місцевої активності — і бібліотека, і будинок 

культури. Тому, я з радістю надаю вам слово... 

Учасник 17: Дякую, пані Анжело. Я дуже вдячний вам, що і мені і моїм колегам дали можливість зустрітися 

з людьми. Я дуже коротенько розповім про нашу організацію, про те, для чого ми сюди приїхали, які 
можливості є, що надає децентралізація, як їх можна використати для вас. І, можливо, в двох словах про 

участь в інших проектах нашої організації. 

Наразі наша організація реалізує регіональний проект “Інформаційна підтримка реформування місцевого 

самоврядування”, який має декілька етапів. І от зараз, це вже 3 етап, коли ми їздимо по громадам, які хочуть 

об'єднуватися. В чому значення цього етапу 

— почути вашу думку. Чи дає вам щось децентралізація, що вам відомо, що ні. Потім ми акумулюємо цю 

точку зору, бачимо, якщо є проблеми — даємо рекомендації до державної політики через аналітичні центри, 

з якими ми працюємо. 

Учасник 14: Дякую, Лев Костянтинович. Дійсно, дуже приємно бути в таких селах, як сказала Анжела “не 
завжди долітає птах”, так буває. Я так сиджу собі і думаю, що досвід децентралізації ви вже проходити, тому 

що сільської ради немає...але я хочу, щоб ви зрозуміли, що те, що було перед цим — це трішки інший 

формат. Даний процес децентралізації іде комплексно. Я на цьому розуміюся, я безпосередньо брав участь у 

створенні Маловиськівської об'єднаної територіальної громади (розповідь про життєвий шлях...). Я багато 

їжджу і стикаюся з таким, що ми повинні починати з азів... аналізую собі, чому виконавча влада не доносить 

тієї інформації до населення, до людей — просто владі подобається те, як вони себе зараз почувають. Вони 

не хочуть змінюватися. Адже процес децентралізації кардинально змінює систему відношень на території. І 
кількість чиновників, які сидять віддалено - зменшиться. 

Тому, до людей вони і не ідуть. Ми сьогодні повинні були б говорити про те, як ваша ОТГ функціонує, а не 
те, як повинна тільки з початку створюватися. Мені хотілося б почути, що вас хвилює, що у вас 
відбувається? І будемо намагатися знайти варіанти, що вам порадити, адже досвід є... 

Учасниця 8: Нас все хвилює. Адже у нас немає ні доріг, ні роботи, ні сільської ради, тільки бібліотека і 
будинок культури. Якби не вони...і як нам зробити, щоб у нас тут була якась влада? Ми хотіли б, щоб у нас 
був староста. 
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Учасник 14: В ідеї децентралізації покладено, що кожна людина повинна отримати якісь послуги і це 
повинно бути на одному рівні, що в м. Київ, що в с. Березівка. Система повинна бути одна, як в Європі. Суть 

децентралізації передати найближче до людей ті ресурси — це базовий рівень а найближче до людей — це 
голови. Тому, на сьогодні стоїть питання — ваше життя залишиться таким самим, якщо ви не скажете свою 

думку і самі не оберете. Ви тоді будете чітко розуміти, що в ваших успіхах або не успіхах хто винен. Коли 

об'єднаються громади — поняття район підміниться більше. Якщо є потреба в селі, щоб був староста — ви 

його можете обрати. Закон це дозволяє. Є прецеденти в країні, коли була така потреба. 

Бюджет формується, по-перше, з тих надходжень, які надходили в села, але держава сьогодні 
децентралізувала такий податок 30%, який раніше йшов в район і чому райони зараз упираються, тому що 

вони втрачають ресурс. Сьогодні ці 30% повертають об'єднаним громадам. І в нас бюджет власних 

надходжень збільшився втроє. Ресурс збільшився — податки від землі, акциз заправок, алкоголю...чим 

більше ви створюєте робочих місць, тим більше буде податок іти в громаду. 

Що можна ще зробити? Ми зараз пробуємо...можна створити орган самоорганізації населення, закон це 
дозволяє. Тобто село зібралося — ми хочемо самоорганізуватися. От ви хотіли старосту — не вийшло, 

припустимо. То ви збираєтеся і обираєте самих активних людей, створюєте ОСН і влада сьогодні має 
можливість, законодавство дозволяє давати певну кількість ресурсів з бюджету громади на розвиток тих чи 

інших робіт в селі, діяльність. Сьогодні є такі приклади, коли люди на селі збираються, адже якщо ми не 
будемо впливати на владу, то виростуть такі самі пани і ми будемо знову їх обирати. 

Учасниця 11: Я от вас послухала і в мене така думка щодо об'єднання громад. По-перше, наша громада - 
сильна, у нас є переробні хлібоприймальні пункти, є цукровий завод. Ті громади, які приєднуються до 

Приютівки — в них земля, а у нас переробні підприємства, хоча територія нашого селища невелика. 

Коли ми з вами говорили про кооперативи,то я думаю, що кожен керівник кооперативу, перш ніж його 

створити, повинен подумати, куди цю продукцію реалізувати. І якщо він, на мою думку, висококласний 

спеціаліст, що перш ніж виростити те, що продавати — необхідно скласти договір з підприємцями для збуту. 

У нас в районі є ще дуже велика сила — це наша 
бібліотечна система,три села дуже активні. Початок у нас є, є активні люди  зі знаннями, які можуть щось 

зробити. 

Учасник 17: Якщо ви хочете, щоб люди були задоволені процесом, я б вам рекомендував робити наступне. 
По-перше, те що можна робити і вже, наприклад, в Малій Висці. Ви можете оголошувати конкурси для 

ініціативних груп, для громадських організацій і кошти можна отримати на місці. Друге — якщо у вас тут в 

селі, не буде повноцінного адміністративного центру по наданню послуг, а буде він в іншій громаді, а у вас 
тут є бібліотека, інтернет, комп'ютер — заступник старости може це робити онлайн,тоді ваша бібліотека 
стане центром громади. Порада до вас, якщо ви хочете відстоювати власні інтереси, громада яка 
приєднується до іншої, ніколи не кажіть абстрактно, а кажіть конкретні речі, які вони в змозі робити. 

Учасниця 5: Наше село “прогреміло” , мабуть, на всю Україну. Те, що згоріла сільська рада — це був вже 
пік всього, що у нас відбувається. Зараз, наприклад, поїхати в село і запитати про віру, підтримку, взаємодію 

— це навіть не нуль, а взагалі нічого. Це така болюча і страшна тема...вас поб'ють, кажу одразу. Якщо от 
сьогодні провести подібний стіл у нас, то ніхто не почує нічого і не прийде. Вже було багато зібрань, бо без 
нас все вирішили. В самій сільській раді розлад — голова із секретарем не спілкуються, всі на ножах. І що 

буде далі — страшно. І чому все сталося... ви вірно сказали, що реформа іде 3 рік. Позиція сільської ради — 

нам аби досидіти свої строки і хай воно як є, з людьми взагалі ніхто не говорив. В один день зійшлися 

інтереси району і міста , і Войнівка, чисто географічно так розташована, що вона потрібна і тим, і тим — тоді 
почалося щось страшне. Це все політичні ігри, тому що зараз в селі по піднімали голови ті (я вже 10 років  
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живу в селі), які не виходили взагалі із своїх дворів, жодного разу не були на виборах, зараз вони кричать 

голосніше всіх — проти об'єднання. Войнівка “пішла” власним шляхом — ми хочемо самі, це така  основна 
позиція, нам ніхто не потрібен. У нас 2100 жителів, є своя сільська рада, школа, садочок, бібліотека, клуб, 

ФАП, навчально-виробничий комбінат і 6 км до Олександрії, куди їздить прямий автобус -значить нам жити 

дуже добре, така позиція. Депутати проголосували “за” приєднання до Приютівки, а людей не спитали, куди 

ми хочемо і тоді почалося ще  більший конфлікт. Приїздили до нас різні політичні сили — людям дали право 

голосу, все протоколюється, створили робочу групу, процес пішов конкретно, запросили, як кажуть у нас в 

селі “еліту” - депутати, підприємців і т.д. Хтось в селі сказав, що нас зараз продадуть без нас же, і люди вже 
заведені прийшли і почали питати — що ж ви тут вирішуєте без нас?! Це була наша перша така зустріч. 

Ініціативна група подала до суду про недовіру депутатам, про оскарження їх рішення, поки що не знаємо. 

Учасниця 2: Я по своїй роботі спілкуюся з багатьма людьми і до нас приїхав Леонід Жовтило, і от мені 
нещодавно геть чужі люди сказали,що Мала Виска — це класний досвід об'єднання. Я думаю, що і у нас так 

буде, кожна ОТГ пройде свій шлях, будуть і проблеми, але треба рухатися, щоб ми розвивалися, вирішували 

самі свої проблеми, об'єднували зусилля, щоб трохи змінювались люди. Не треба дивитися, хто там на верху, 

а треба дивитися, що у нас коїться і ми витримаємо. 

Учасниця 6: Я сама переселенка з Луганської області, проживаю в м. Олександрія. Я дуже вдячна 
організаторам за таку можливість бути присутньою тут. Ми це все робимо в рамках маленького мікрорайону, 

де нічого немає. Ми хочемо, щоб люди активізувалися, запрошували фахівців і я вважаю, що саме той час 
зараз, коли необхідно змінюватися — читати закони, бути більш активними. 
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НА ШЛЯХУ ДО ОБ'ЄДНАННЯ 

Круглий стіл у смт. Смоліне Маловиськівського району Кіровоградської 
області (16.08.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

Селищна рада, смт.

Смоліне, Маловиськівський
район, Кіровоградська
область   

Дата проведення:  

16 серпня 2017 року 

Кількість учасників:  

14 осіб.  

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. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Смолінська громада Маловиськівського району Кіровоградської
області поступово крокує до об'єднання. До обговорення процесу
децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад
було запрошено представників селищної ради, сусідніх сіл,

працівників шкіл, лікарні...небайдужих жителів громади. 

Про обєднання громад, переваги та недоліки жителі Смолінської
громади знають добре, адже поруч розташована Маловиськівська
об'єднана територіальна громада, яка одна з перших утворилася у
2015 році і наразі активно розвивається. 

Представник Маловиськівської об'єднаної територіальної громади
Леонід Жовтило, який брав участь у створенні ОТГ та всіх
викликів, що поставали перед громадою поділився своїм
досвідом, відповівши на питання.  

Лев Абрамов, президент ІСКМ, надав деякі рекомендації
представникам громади і наголосив, що необхідно кожному
особисто брати участь в об'єднанні, вносити пропозиції, ділитися
думками, адже реформи потрібні робитися не для людей, а з
людьми. 
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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  
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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. 

Учасник 14: 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 
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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. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПО-ЗЛИНСЬКИ 

Круглий стіл у с. Злинка Маловиськівського району Кіровоградської області
(17.08.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

c. Злинка, Маловисківський
район, Кіровоградська
область  

Дата проведення:  

17 серпня 2017 року 

Кількість учасників:  

16 осіб.  

Гендерний та віковий
аспекти учасників круглого
столу: 

Жінок – 6 осіб, віком від 45

до 65 років. 

Чоловіків – 10 особи, віком
від 40 до 65 років. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Реформа децентралізації успішно крокує Україною. І на сьогодні
в країні успішно функціонують вже багато об'єднаних
територіальних громад. Кіровоградська область не відстає від
цього процесу і жителі громад Кіровоградщини занепокоєні, а що
ж буде далі?!  

с. Злинка - найбільший сільський населений пункт
Маловисківського району, яке входить до складу Злинської
сільської ради. Воно має свою особливу історію, яка відображена
у музеї села. Жителі активно само зайняті. І все ніби-то і добре,

але реформи “не питають”, хочемо ми їх, чи ні. Так чи інакше
об'єднання в територіальну громаду - неминуче. 

Експерт з питань децентралізації Леонід Жовтило та президент
ІСКМ Лев Абрамов намагалися відповісти на питання громадян,

надати рекомендації. У круглому столі взяли участь сільський
голова с. Злинка, місцеві депутати, керівники установ, громадські
активісти. 

Сьогодні, вже давно потрібно не зволікати, адже все більше і
більше громад об'єднуються, діляться своїм досвідом і головне,

пишаються здобутками. Наприкінці круглого столу було
обговорено подальші кроки в напрямку роботи щодо реформи
децентралізації та об'єднання. 
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Учасник 16: Доброго дня шановні колеги, земляки! Ми сьогодні приїхали до вас з бажанням поговорити про 

реформу місцевої влади, яка сьогодні відбувається в України. Чому до вас приїхали, тому що згідно 

перспективного плану, який був затверджений Кабінетом Міністрів України — Злинська територіальна 
громада визначена центром. Хотілося б зрозуміти, що відбувається - які є можливості, який досвід вже є, які 
проблеми. 

Мене долучила до проекту громадська організація “Інститут соціокультурного менеджменту”, президентом 

якої є Абрамов Лев Костянтинович. Це громадська організація з великим досвідом, оскільки займається 

громадською діяльністю ще з 90-х років. Тому я передаю слово Леву Костянтиновичу, який більш детально 

розкаже про проект та діяльність організації. 

Учасник 2: Дякую Леонід Борисович! Чому ми з вами сьогодні зустрілися - є такі зміни в суспільстві, які, ми 

хочемо чи не хочемо, нас торкаються. І децентралізація, і процес створення об’єднаних територіальних 

громад, в будь якому випадку, будуть нас торкатися. Про це ми будемо сьогодні більш детально говорити. 

Коротко  про  Інститут  соціокультурного менеджменту — це громадська організація, яка працює з 90-х 

років, є професійною, не пов’язана з державою чи будь якими політичними партіями. Фінансування ми 

отримуємо від міжнародних інституцій, або від уряду України. Ми реалізуємо різні соціальні проекти 

переважно національні, але цей проект регіональний, який має назву “Інформаційна підтримка реформування 

місцевого самоврядування”, що фінансується Європейським Союзом в рамках проекту “Просування реформ 

в регіони”, що впроваджується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з 
“Європейською правдою”. Проект складається з таких етапів як: інформаційний, дослідницький, освітній, де 
ми розробили освітню програму по децентралізації, за якою проведено вже тренінг, що відбувся в 

Кропивницькому. До проведення наших заходів ми залучаємо таких практиків як Леонід Жовтило, ми багато 

років вже співпрацюємо, залучаємо його в якості експерта. 

Наступний компонент - комунікативний, в межах якого ми їздимо по всій області, це вже 6 круглий стіл. Ми 

це робимо задля того, щоб почути від людей найбільш важливе – як громадяни ставляться до процесу 

децентралізації, створення об’єднаних територіальних громад, які є в цьому перспективи та можливості. 
Можливо, ми порадимо вам як це  можна використати на користь вашої громади. Після Асоціації Україна – 

ЄС, багато ресурсів залучаються з міжнародних джерел. Європейський Союз надає велику допомогу в 

процесі реформування, наприклад, через фінансування важливих проектів. Ми часто зустрічаємося з такою 

ситуацією, що київські експерти, які розробляють ці реформи, часто відірвані від реалії життя і багатьох 

нюансів не враховують.Ми вже можемо зробити висновки, побачивши ситуації на рівні села, об’єднаних  
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територіальних громад, що часто інформації недостатньо, люди не розуміють сутність реформи - що вона 
може дати, які загрози несе, які переваги може надати. Це перше. Друге, які можливості вони втрачають, 

якщо не приєднуються до цього процесу першими, другими і так далі. Третє – часто в процесі об’єднання не 
враховуються інтереси тих населених пунктів, які приєднуються. 

Нашими донорами наприкінці жовтня буде проведено велику конференцію, де можна висловити власну 

думку, взяти участь і запропонувати свої конструктивні пропозиції щодо реформи, які базуються на досвіді. 
Наприклад, були в с. Березівка Олександрійського району – село, яке вже багато років не має сільської ради. 

Село тримається на закладах культури – будинок культури та бібліотека. Ці всі нюанси потрібно 

враховувати. Окрім цього, нам часто казали, що головним недоліком цієї реформи є те, що навіть якщо і 
приходять кошти, пов’язані із створенням ОТГ, то вони просто «проїдаються» - витрачаються на ремонт 
школи, дороги. Але не вирішується головне питання – створення робочих місць. Це те, що ми почули на 
минулих круглих столах, і, відповідно, хочемо почути і ваші думки з приводу реформування. В грудні ми 

будемо проводити конференцію, на яку будемо запрошувати практиків, які працюють і мають позитивний 

досвід розвитку ОТГ, щоб вони надали практичні знання учасникам заходу. Вчора ми були в Смоліно, нам 

сказали представники Смолінської громади, що вони хотіли б навчитися розробці стратегічного плану 

розвитку ОТГ. Адже, якщо є стратегічний план під нього можна залучати різні ресурси. 

Учасник 16: Така загальна інформація - я володію інформацією того, що в нас відбувається в районі з питань 

об’єднання, крім того я безпосередньо контактую і співпрацюю з Маловисківською ОТГ. Знаю, певною 

мірою, які проблеми, успіхи об’єднаних територіальних громад по всій Україні, тому що працюю в 

Донецькій, Київській, Львівській областях з об’єднаними громадами. Є певне розуміння того, які в них є 
проблеми того, що вони вже приуспіли, на що, можливо, вам можна було б звернути увагу як центру ОТГ. 

Тому хотілося б дізнатися, що вас цікавить, яка у вас ситуація, що заважає? 

Учасник 5: Сьогодні ми бачимо велику проблему у нашому керівництві держави. Коли будуть вибори до 

Верховної Ради, держава не візьме на себе такий крок, щоб об’єднати всіх. Я спілкуюся з сільськими 

головами, і думаю, що навкруги одне і теж. Сільський голова це «царьок» місцевий, який не хоче втрачати 

владу і він тримає біля себе свою громаду, своє село. Наприклад, у Злинці люди не дуже слухали те, що каже 
сільський голова, вони що хотіли, те й робили. А в інших селах те, що сказав сільський голова – закон. В 

мене є таке побоювання, що держава не дуже швидко піде на повне об’єднання, а буде чекати поки не будуть 

назначені вибори, а після них тоді вже процес піде. 

Учасник 3: Була ж взагалі тиша пів року, про децентралізацію взагалі забули. В пресі тільки там щось 

було… 

Учасник 2: На круглому столі в Павлиші був присутній  голова   райдержадміністрації,  який  сказав 

«всі райдержадміністрації потрібно розігнати…». Він колишній сільський голова, не відірвався від людей. 

Завжди є перестороги. Наприклад, Онуфріївка має інфраструктуру, але гроші в Павлиші. Їх план складений 

так, що вони повинні об’єднуватися. Але ж ні Онуфріївка, ні Павлиш не хочуть об’єднуватися. Ви маєте 
певний – час, але він спливає. Якщо ці дві громади не вирішать об’єднатися так як вони хочуть, 

їх об’єднають згідно перспективного плану без врахування їх інтересів. Є два підходи в управлінні - 
реактивний, де ви реагуєте на те, що відбулося, або проактивний, який використала Мала Виска. В чому 

перевага децентралізації проактивного підходу – інфраструктурна субвенція, чим швидше ви об’єднаєтеся, 

тим більше у вас буде грошей. Для вас це має значення, оскільки субвенція іде тільки на сільське населення. 

Учасник 16: Справа в тім, що процес формування управлінської системи в Україні той старий він вижив 

себе. Новий тільки набирає обертів. Як сказав голова райдержадміністрації «Я вже нінащо не можу 

вплинути. Я не впливаю на роботу поліції, не можу вплинути на криміногенну ситуацію в районі, тому що 

перед мною 
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ніхто не звітується, а перед кимось іншим. МЧС мені не підпорядковується. Я нінащо не можу впливати, я 

сиджу собі, працюю з бумажками. Навіщо мені така влада… Я за об’єднання, за те, щоб реально передали 

повноваження, ресурси в громади». 

Сьогодні Мала Виска починає розуміти – всі проблеми і всі успіхи, які є в місті вони пов’язані з роботою 

міської ради. Бюджетне фінансування місто отримує безпосередньо з держави, ні область, ні район не 
вирішує структуру діяльності міської ради. Сьогодні за стан освіти в міських школах, селах несе 
відповідальність міська рада. Сьогодні є повне розуміння того, що все, що ми виберемо, кого ми виберемо 

буде залежати майбутнє. В чому суть реформи – все залежить від управлінського апарату і взагалі від 

громади, громадської активності в цілому. 

В нашій громаді ресурси є – в Паліївці збудували водогін, в Первомайському зробили вуличне освітлення. В 

двоповерховому приміщенні закритої школи мешканці села будуть робити Центр місцевої активності 
громади, вже написали проект реалізації. Також села, що ввійшли до ОТГ додатково отримують тридцять 

відсотків з бюджету. Наша ОТГ ввійшла в проект «Добре», в громаді також реалізується навчальний 

компонент програми. Таке село як Злинка має гарний потенціал, ресурси, а найголовніший ресурс – 

людський потенціал. Злинка завжди отримувала більше, у вас населення більше ніж, наприклад, у Малій 

Висці. 

Учасник 3: Які реальні кроки потрібно робити у цьому напрямку об’єднання, з чого почати? 

Учасник 7: Вибачте, що перебиваю! Я розумію як об’єднувалася Маловисківська ОТГ.  Те, що було в Малій 

Висці не можна позиціонувати на інші громади, тому що був вплив навіть на ту Паліївську сільську раду… 

на сьогоднішній час це не тільки буде торкатися Злинки, та інших сіл. З цим питання від однієї Злинки нічого 

не залежить. Потрібно організовувати круглі столи зі всіма, хто має ввійти в ОТГ. Ми вже намагалися так 

зробити, пояснити їм. Тут же не стоїть питання, щоб зробити центром Злинку, а навколо неї пустий простір. 

Це все має триматися на якихось громадських угодах, те що ми можемо завчасно обговорити, який план 

бачити. Ми підходимо до цього конструктивно, щоб вся громада жила. Ті громади, які не стануть центрами, 

повинні зрозуміти, що їм тягнути не має що, вони мають прийняти рішення – чи вони туди, чи вони сюди. 

Багато чого залежить від районної ради, яка на сьогоднішній день витримує багато, тягне і тягне кожен 

бюджетний рік. Всі просто чогось чекають. А змусити їх прийти до нас щось обговорити неможливо… 

Учасниця 10: Їм попала карта, що ми цент громади от вони і думають, що у нас є інтерес. 

Учасниця 8: Пішли ревнощі... 

Учасниця 10: Авжеж! 

Учасник 2: Виходячи з досвіду, вам краще приходити до них з конкретними пропозиціями. Адже ті громади, 

які приєднуються, відчувають себе ущемленими, бояться щось втратити. Тому є вже перевірені механізми, 

які відпрацьовані в Кіровоградській області, які можна запропонувати в рамках ОТГ з врахуванням їх 

інтересів. Які це механізми: конкурс соціальних проектів – частина бюджету ОТГ виділяється на конкурсних 

засадах для активістів. В рамках цього конкурсу можна прописати, що обов’язковим є розподілення ресурсів 

з врахуванням територіального складу ОТГ. Другий -  створення  центру  надання  адміністративних 

 послуг.   Вам  потрібно  вивчити   існуючі механізми, які дозволять їм відчувати себе повноцінними 

громадянами громади. Можна це все прописати в статуті територіальної громади. 

Головна помилка, з якою часто зустрічаються під час об’єднання – те, що ми ніби то думаємо, знаємо краще 
ніж інші люди. Потрібно йти до людей. Наприклад, Леонід Борисович провів таку акція «З фліпчартом по 
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селу», де пішов до людей поспілкувався з ними, визначив, що вони хочуть та зафіксував це на фліпчарті. 
Потім ця інформація враховувалася під час створення стратегічного плану ОТГ. Можна зробити рекламу 

переваг об’єднання та існування можливих проблем, уникаючи об’єднання тобто що можна втратити. 

Учасник 12: Почали ми з того, що розпочали спілкуватися з іншими громадами, зібралося десь 50 осіб. Ми 

приїхали, люди нас зустріли, ми це все обговорювали. Перше, що ми обговорили – поки в нас є можливість, 

поки держава дає кошти, пропонували сісти за стіл переговорів, визначити де що буде, які будуть робочі 
місця, який буде відсоток розподілу коштів між громадами. Пропонували, щоб не обов’язково Злинський 

претендент йшов на місце голови, пропонувалися кандидати з інших сіл. Інший момент, крім того, що це все 
прописувалося, ми показали людям скільки нас приїхало, що люди хочуть робити без грошей, є громада, яка 
працює на усвідомлення, активність. Ми показали, що громада може створитися, де будуть здійснюватися і 
ремонти гребель, і ремонти дитсадків, спортивних майданчиків, парків. Ми підходили з цієї сторони, що ось 

так  працює громада. Люди дивилися, слухали і все, - вони тільки хочуть, щоб у них був центр громади, все 
інше їх не цікавить. Проблема ж не у центрі громади. 

Учасник 4: У нас же залишається обласна рада? 

Учасник 16: Районні ради залишаться, але не в цьому форматі. Вони будуть більше підняті. 

Учасник 7: Я вважаю, що організація круглих столі, процес проведення обговорення має бути покладений 

на обласні ради, адже для чого вони були вибрані?! Для того, щоб організовувати самоврядування. Тоді може 
хтось почне про те, що потрібно думати. Якщо ми зараз підемо по вулицях в інших селах, будемо 

розповідати що  і як – вийде голова сільради, збере своїх депутатів… то ходи, не ходи, розказуй, не розказуй, 

а воно все – результату не буде. Потрібно зібрати всіх, організуватися всім, розповісти на аркушах, на 
цифрах, зазначити, що ми готові до обговорення. Ми не кажемо їм, що приходьте сюди, ми все у вас 
заберемо, а вас залишимо ні з чим. Меседж, який ми намагалися донести, от якщо з обласної ради буде 
поштовх до проведення круглих столів. 

Учасник 4: Коли ініціатива іде від нас – нас сприймають як зацікавлених у цьому процесі, тобто у нас є 
мотивація, бо ми є центром громади. 

Учасник 14: Має бути рішення районної ради – зібрати депутатів… 

Учасник 3: Відповідно до перспективного плану! 

Учасник 14: Так. Ми приїжджали, сходилося їх там 5-10 депутатів, а так буде вже осіб 20-30 з села. Зібрати 

їх усіх тут, і провести розмову, ми покажемо, що ми досягли, яке наше бачення. Так буде більше людей 

знати. Ми не може все так просто це пройти. Коли не приїдемо – голова мовчить, та й усі інші також. А от 
коли це буде на рівні району, мінімум, організований такий круглий стіл з кількістю учасників 80-100 осіб з 
різних сіл. Тому що, в нас чомусь не вірять, вони думають «ми тягнемо на себе ковдру», наші спроби їх 

«відловити, щоб обговорити» не мали успіху. 

Учасник 16: Ви ж повинні чітко зрозуміти, що зміна системи управління змінює взагалі і структуру, і людей. 

Районним радам сьогодні вигідно сидіти так, як вони сидять. 

Учасник 5: У нас психологія така, якщо хтось подзвонив з області – всі одразу ж зберуться, бо бояться. 

Учасник 7: Як не кажи, не розказуй, що добре, а що погано – це розповідь. Дуже добре працює наочність – 

побачили, так це дійсно добре, а це погано. Чому не можна зробити так от, якщо вирішено так от – Злинка 
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хоче бути громадою, чому б не надати їй можливість все організувати, законно це все зробити, і вже після, на 
прикладі свого розвитку як ОТГ буде легше приєднати до себе. 

Учасниця 6: Так нам же дають таке право. 

Учасник 4: На скільки я чую «ви спочатку об’єднайтеся, вмовте їх, а потім вже якось буде». А як я можу про 

щось говорити, обіцяти?! 

Учасник 16: Сам процес децентралізації має декілька етапів і одним із цих етапів – це об’єднання громадян. 

Децентралізація на сьогодні відбулася фінансова. Сьогодні всі сільські ради відчули фінансовий вдих, тому 

що грошей стало на територіях більше. Зараз те, що я в районній раді бачу, що не стоїть питання на жодній 

сесії «давайте сільській раді гроші виділимо, бо їй чогось не вистачає». Я не знаю, є в районі хоч одна 
сільська рада, якій не вистачає ресурсу до кінця року? 

Учасник 14: Є, після півріччя появилася декілька сільських рад. 

Учасник 16: Мала Виска також була дотаційна, а сьогодні Маловисківська ОТГ в комплексі не отримує 
базової дотації, її території є фінансово спроможними. Що дало об’єднання – можливість отримання 30% і 
так далі. ОТГ користується своїм ресурсом. 

Учасник 5: І у вас сьогодні вже є план стратегічного розвитку? 

Учасник 16: Так, нам поляки допомогли створити план. На сьогоднішній день, ми його деталізуємо, тому 

що громада ввійшла в програму «Добре». Там також приїхали спеціалісти, а вони не дозволяють місту 

безпосередньо узурпувати деякі речі, тому що розвиток спрямовують на село. Ми провели роботу в селах. 

Паліївка сказала, що в них прерогативою є водогін, тому туди вклали гроші. Олександрівка думала, що ми 

хотіли закривати школу, а в результаті, ми написали соціально-економічний розвиток села. Сьогодні ту 

школу, яку вони боялися, що закриють – громада відновлює, вже поставили нові вікна, також є дитячий 

садок. Сьогодні цікава тема – кожне село має свої економічні особливості. Сьогодні повинна бути вже нова 
управлінська система. Європа працює на трьохрівневому – кожен відповідає за своє. Послуги наближені і 
ресурси надані по ближче до людей. Другий рівень сільської ради – водопостачання, первинна ланка 
медицина, освіта, жкх. Третій рівень – районний, де буде вторинна ланка медицини, освіта. Так в Європі 
працюють – в Молдові, Грузії, Польщі. Всі цю модель пройшли, тому що брали на себе відповідальність. 

Учасник 8: Найголовніша проблема – недовіра людей до всього! Люди не вірять в ніщо. Тому що 25 років 

Україну грабували, а не керували нею, а сьогодні ми споживаємо ці плоди. Який потрібен план, які потрібно 

робити кроки і хто цим буде займатися? Голові особисто не має коли займатися – як не нарада, так ще щось! 

Хто цим повинен займатися? Яка людина і яка у неї повинна бути мотивація? 

Учасник 4: До того, хто нам може намалювати майбутнє, зробити розкладку, що від цього буде 
позитивного? 

Учасник 2: Я повністю з вам згоден. Не має довіри – не має розвитку. Вони вважають,  що ви їх обдурите, 
тому ви не можете створити спільну справу – ОТГ. Довіру варто викликати від маленького до великого. 

Довіра формується поступово. 

Учасник 4: Треба і нам такими кроками йти. Маленьку ціль ставити. 

Учасник 5: Значить нам потрібно з вашою громадською організацією збирати кошти, наймати експертів, 
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менеджерів, які зі сторони будуть здійснювати поштовхи об’єднання з тих усіх громад. Хай це буде Леонід 

Борисович, чи хтось інший, це має бути людина, яка може меседжами доносити інформацію. Давайте 
конструктивно з цієї сторони підійдемо. 

Учасник 16: Можна в раді на когось покласти ці обов’язки, визначити людину, яка буде цим займатися. 

Учасник 8: У нас же створювалося громадське об’єднання ОТГ, є голова об’єднання, є активні учасники. У 

нас в громаді є державна реєстрація Злинської сільської ради. 

Учасник 16: Завдяки децентралізації, тобто процес децентралізації пішов. 

Учасник 4: Так, вони всі їдуть оформлювати документи, договори Мала Виска, Аникеєво, Мар’янівка… 

Учасник 16: Про це треба казати! 

Учасник 8: Кому? 

Учасник 16: Громаді! Мені варто приїхати ще до вас і розробити з вами стратегію дій. Ми б поетапно туди б 

йшли і розхитали б цей процес. 

Учасник 12: Сьогодні у нас є проблема оздоровча. Нам потрібен капітальний ремонт для нашого фапу, який 

буде служити для майбутньої громади. Проект коштує 4,5 млн. грн.. Мала Виска робить за 2 млн. грн.., 

Злинка - 4,5 млн. грн.. В нас вже 2 млн. грн. є, тендер проведений. Велика ймовірність того, що з вересня вже 
почнуться ремонтні роботи по капітальному ремонту лікарні. 

Учасник 16: Я можу сказати більше, до 26 вересня Мінрегіонбуд оголосив конкурс на кошти ЄС через 
державний бюджет. Необхідно подати проекту заявку, ЄС дає 650 млн. грн.. Україні. Станом на сьогодні, 
Україна вже оформила всі документи і виділяє кошти громадам на регіональний розвиток. Проект може бути 

від 2 до 7 млн. грн.., конкурс для всіх, але проект має відповідати державній стратегії. Ви можете ще й з 
держави залучити додаткові кошти. Я готовий вам допомогти. 

Учасник 7: Також у нас розробляється генеральний план села, зроблений проект на два сміттєзвалища. По 

центральній вулиці виділено кошти на прокладання освітлення. Відкритий садочок на спів фінансування від 

сільської ради. Завдяки громадському об’єднання і роботі ми придбали грейдер. Робота ведеться. 

Учасник 4: Є ким, чим і для чого. А от об’єднати, донести цей меседж до сільрад дуже важко. 

Учасник 16: Спроможності є, тепер потрібно розвивати людську спроможність. 

Учасник 8: В Злинки потреба головна в тому, щоб потрібна ваша допомога в тому, щоб вивчити в Злинці 
проблеми і шляхи їх реалізації. Потрібен спеціаліст, в першу чергу. Також вивчити можливість ресурсів – як 

саме їх раціонально використовувати. Вивчити ази, напрямки роботи, етапи і що для цього потрібно. Ми ще 
як «телята» тикаємося, повинен бути «нюх», а нюху в нас ще немає. 

Учасник 3: Для нас створення освітньої галузі, та й усього іншого не важко. Нам в будь якому випадку 

потрібно об’єднуватися з якимось селом. Для цього у нас є потужності для об’єднання і 15 тис. га землі, 
також у нас є інші потужності, які створюють робочі місця, кар’єр працює, є залізнична станція, автовокзал, 

багато фермерів. 
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Учасник 2: Резюмуючи: 

- для вашої громади буде корисно взяти участь у цьому заході, про який казав Леонід; 

- Леонід може  проконсультувати вас за потреби; 

- щодо навчання – потрібно вашим громадським активістам, депутатам брати участь у навчальних програмах, 

які проводить і наша організація, й інші організації. Участь у них переважно безкоштовна; 

- перед тим як ви продовжите інформаційну кампанію в цих населених пунктах, які плануються приєднатися 

до вас – розробити їм конкретні пропозиції, які б враховували їх інтереси, можливості, щоб вони не 
відчували, що їх інтереси можуть бути не враховані під час створення ОТГ, а також показати їм, що вони 

втрачають, уникаючи об’єднання. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЦЕ НЕ ПАНАЦЕЯ, АЛЕ
ШАНС ЗРОБИТИ ЖИТТЯ ГРОМАДИ КРАЩИМ 

Круглий стіл у смт. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської
області (09.09.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

Сільська рада, смт. Нова
Прага, Олександрійський
район, Кіровоградська
область  

Дата проведення:  

09 вересня 2017 року 

Кількість учасників:  

30 осіб.  

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. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Для більшості громад Кіровоградської області переваги створення 

ОТГ ще неусвідомлені. Вирує думка того, що всі кошти будуть 

зосереджені у центрі громади, а прилеглі території залишаться ні 
з чим. Тому задля руйнування міфів, пояснення незрозумілих 

речей громадам, що знаходяться на шляху об’єднання, Інститут 

соціокультурного менеджменту проводить круглі столи 

«Європейський погляд на зміни в громадах» в Кіровоградській 

області. Цього разу жваве обговорення реформи децентралізації 
та моделювання життя громади в умовах створення ОТГ 

відбулося 9 вересня в смт. Нова Прага Олександрійського району 

Кіровоградської області. 

Новопразька громада усвідомлює вагомість потреби у створенні 
ОТГ. Але попри це лунали різні думки. Наприклад, один з 
учасників вважає, що кошти, які громада отримає після 

об’єднання не допоможуть, а лише знищить бажання самим 

працювати і наповнювати бюджет громади. Інша думка 

стосувалася того, що в громаді не має заводів, підприємств, 

господарства, які б подарували робочі місця. 

Мотивація до змін і переформатування життя громади на новий 

лад має походити від самих жителів громади. Але, як зазначили 

учасники, громада часто проявляє бездіяльність і притримується 

позиції — краще запросити фахівців з іншої громади для 

здійснення певних робіт, а ніж робити щось власноруч. 

Попри всі існуючі проблеми, Нова Прага готова до кроку вперед, 

громадський сектор та місцева влада позитивно налаштовані і 
готові до конструктивного діалогу та позитивних змін. 
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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 
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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. 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  
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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   

-   4 8   -

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ



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. 
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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 прізвища. 

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 
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НА ШЛЯХУ ЗМІН НА КРАЩЕ ЧЕРЕЗ РЕФОРМИ
ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ 

Круглий стіл у м. Кропивницький (30.10.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

м. Кропивницький 

Дата проведення:  

30 жовтня 2017 року 

Кількість учасників:  

8 осіб.  

Гендерний та віковий
аспекти учасників круглого
столу: 

Жінок – 5 осіб, віком від 24

до 45 років. 

Чоловіків – 3 особи, віком
від 47 до 53 років. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Активним потенціалом країни є громадські активісти, які є
генераторами впровадження соціальнозначущих справ на
локальному рівні. Тому при впровадженні певних змін, зокрема,

реформи децентралізації, важливо знати думку громадськості —
чи дійсно це добре, які є загрози, чи готові громадяни і тому
подібне.  

На заході учасники обговорювали чи надала децентралізація
Кропивницькому певні зміни, перспективи розвитку та які
механізми впливу запроваджені. Увага була зосереджена на
важливості реалізації соціальних проектів в громадах
Кіровоградської області. 

На Кіровоградщині є потреба роботи з молодіжними рухами в
об’єднаних громадах, оскільки вони не володіють
інструментарієм розвитку своєї громади. В ОТГ не вистачає
сучасного підходу, знань, навичок і розумінь до роботи в нових
умовах. Є багато випадків дій місцевої влади без участі громади. 

Отже, євроінтеграція надає багато нових можливостей
громадським активістам, але, на думку учасників, їх навчати у
кожній громаді локально. 



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ

Учасник 1: Сьогодні ми зібрались з вами на круглий стіл “Європейський погляд на зміни в громадах” таким 

вузьким колом в межах нашого проекту “Інформаційна підтримка реформування місцевого самоврядування”, 

що реалізується нашою організацією і фінансується Європейським Союзом, в рамках проекту “Просування 

реформ в регіони”, що втілюється Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з “Європейською правдою”. Ми запросили вас з Кропивницького, тих, хто були учасниками 

нашого тренінгу. Це комунікативний захід. Попередні круглі столи ми проводили в Кіровоградській області, 
попереду ще два таких заходи в інших громадах Кіровоградщини та заключна конференція. Мета нашої 
зустрічі - отримати зворотній зв'язок від громадських активістів, а саме як на їхню думку реалізуються 

децентралізація, чи добре це для громадян, чи дала щось реформа Кропивницькому? Нам важлива саме точка 
зору не влади, а громадських активістів. Тож які механізми вже діють і реально запроваджені в області? Чи 

можна їх запровадити в інших об'єднаних територіальних громадах? 

Ми знаємо, що є такий добрий інструмент по залученню громадян як конкурс соціальних проектів, що діє на 
разів у Малій Висці. Конкурс соціальних проектів дозволяє подолати відстань між громадою та владою, це 
механізм, який працює у всьому світі і вже два роки він реалізуються в Малій Висці, міська влада виділила 
100 тисяч гривень на реалізацію соціальних проектів. Так склалося, що багато громадських організацій 

фінансується з двох джерел - або від від міжнародних джерел, або бізнесу, а повинно бути три джерела 
фінансування. Леонід Борисович 28 жовтня 2017 року провів Форум, на якому пролунало принципове 
питання від молоді до влади у ОТГ - “чому молодь Маловисківської об'єднаної територіальної громади 

виїжджає на заробітки за кордон?”. Це головне питання,  на яке ми маємо знайти відповідь, оскільки є ризик 

того, що тут залишиться лише неспроможні люди. 

Отже, децентралізація відкрила для громадських активістів нові можливості, чи краще вони тепер 

взаємодіють з владою та займаються розвитком громади? 

Учасник 2: Вже фактично два роки громади мають досвід в умовах реформи. Певною мірою вимальовується 

картина управлінських дій влади, і десь щось там намагається зробити громада. Це так все виглядає. В 

області в нас ще не багато об'єднаних територіальних громад лише 7, а скоро вже буде 13. Наскільки мені 
відомо, ще в Новоукраїнці реалізуються конкурс соціальних проектів. Вони зробили цікаву штуку - 

зареєстрували інформаційний молодіжний центр і по статуту вивели його на угоду з ЄС. Вони зробили 

хороший комунікативний майданчик для молоді. Щоб там не було - це вже результат. В них діє дискусійний 

клуб. Сам міський голова проводить у них тренінги по проектному менеджменту, по-друге, він пройшов 

школу по DESPRO місцевого самоврядування, де він здобув нові інструменти і впроваджує їх в громаді. 
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А в інших громадах - там біда. Сьогодні простежується тенденція, що керівництво за рік-за два настільки 

награлось у “самостійність”, що вже починають не бачити громадськість. 

Учасник 1: Одна з учасниць наших попередніх заходів сказала, що “децентралізація викликає загрозу 

виникнення нового видання феодалізму”. 

Учасник 2: Я спостерігаю те, що громадськість починають просто використовувати, її активність 

проявляється лише тоді, коли в громаду заходять європейські програми, наприклад, такі як DOBRE, які 
реально кажуть, що їм потрібна громадська участь у проекті. Тоді влада починає щось робити, а так щоб 

самостійно щось проявляти і розвивати - не бачу. 

Коли я спілкуюся з іншими районами, я їм кажу про цей трикутник “влада-громада-бізнес”, що без цього 

об'єднана громада не зможе працювати. Складно. Потрібно проводити дуже клопітку роботу з молодіжними 

рухами, громадськими об'єднаннями. В цих об'єднаних громадах, що були створені. Люди ще не володіють 

інструментарієм, знаннями, силою духу... нічим. І от тут потрібно починати. Я бачив прогрес після Форуму, 

коли вже люди почали реальні питання задавати. Тож до них треба йти і навчати, реалізовувати з ними 

класні проекти, пояснювати конкретні програми, дії... От, наприклад, зі Львова у нас Ксенія Гоцко 

проводила сесію, так от вона проводить програму “молодіжний працівник” - для ОТГ це дуже класний 

інструмент, де учасники отримують ази громадської участі. В сучасних громадах, на сьогодні, не вистачає 
реального підходу, знань, розуміння, навичок роботи в нових умова. Вони принесли в нові громади старі 
інструменти і сидять з ними. 

Учасник 1: А який відсоток менеджменту нової влади прийшов до новостворених ОТГ? На скільки вони 

хочуть, щоб була розвинена громадськість, реалізовувалися громадські ініціативи? 

Учасник 2: Поїхавши по області, я зрозумів, що в них виходу вже немає. Люди починають задавати серйозні 
питання. Тим паче, якщо влада починає давити... Як у Великоандрусівській громаді — в двох селах там 

скандал, там почали давити нерозумними методами, в результаті, населення піднялося на протест. 

Учасник 1: Пам’ятаєте, ми були в Березівці на круглому столі, так от одна із учасниць з іншого села 
Приютівською громади, сказала “якщо б ви до на приїхали — вас би побили!” 

Учасник 2: До речі, їм не затвердили навіть перспективний план і ще й Бережинці. І тут простежується, що 

непомітно, потайки від всіх облдержадміністрація відкликала подання і громаді про це не сказали. І все через 
бізнес-інтереси, які сплилися з владою. Люди провели об’єднання, прийняли рішення — а тут виявляється, 

що громада вже є об’єднаною з часу прийняття рішення центральною садибою про об’єднання і передачу 

документів. Плюс, область їм погодила, передала на ЦВК, і тут тишком-нишком відкликали подання, і ЦВК 

не призначили вибори. Тож, ці громади — Бережинка і Приютівка не розуміють ким вони на справді є... 

Учасник 1: А щодо міста Кропивниький — чи відчуває громадськість позитив від впровадження 

децентралізації? Тому що поняття децентралізації більш широке чим створення ОТГ. 

Учасник 3: На рахунок Кропивницького. У всіх одна проблема — недостача повноцінної інформації як 

потрібно робити! Тобто в громаді це не усвідомлюється, не залежно чи то Кропивницький, чи інша громада. 
Чому? Тому що якщо є директива — вони виконують, а так зануритися, який ефект можна використати зараз, 
не через 5 чи 10 років. Треба докласти зусиль, зробити рухи й ефект буде швидшим. Але у нас це не 
рухається! Я була на координаційній раді і познайомилася з одним представником місцевої влади. Після його 

відповіді, коли подали проект благоустрою нашої набережної на громадський бюджет, він сказав “чим буде 
краще набережна, тим більше буде  там наркоманів, навіщо нам її робити?!” Вся комісія просто зупинилася! 
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Учасник 4: Я хочу сказати на рахунок соціального підприємництва і соціальних проектів. Я погоджуюсь з 
тим, що від влади повинно бути фінансування, інших джерел і міжнародних донорів. Не можна тільки 

донорів тягнути. Все рівно є якийсь певний етап, коли вони починають вже урізати бюджети, проекти і 
думати “а де ж сталий розвиток цих соціальних проектів”. Тільки приїхала з Олександрії, одна громадська 
організація виграла грант на реалізацію проекту для відновлення будинку культури. Громадська організація 

залучила в громаду міжнародні джерела, при цьому місцева влада їх не підтримує. Чому б не сказати людям, 

що все можливо, потрібно лише піднятися і діяти! Влада не дає підтримки! 

Учасник 5: Ситуація така — сьогодні в Олександрії спостерігається складна модель самоврядування. 

Сьогодні іде кадрова “зачистка” селища Олександрійського, щоб воно не пішло до Головківки. Я до чого 

веду — є боротьба цього феодалізму, боротьба за конкретні території. Напевно, теоретично було б правильне 
рішення, щоб був один район одна громада. В громадах спостерігається апатія, люди сприймають “а буде як 

буде, як колгоспи розгонять та і все, приєднають туди чи сюди...гірше не буде”. Супротив реаліям економіки 

призвів до того, що маємо. Сьогодні не потрібно приділяти великої уваги партиїзації виборів. Темні справи в 

темряві і робляться. В Бережинці спостерігається ситуація “ми хочемо — а не дадуть”, їх примушують 

приєднуватися до Аджамки, хоча громада бажає об’єднатися з Покровкою. 

Учасник 6: Просто страждають люди, профанація іде в тому, що не має свідомого і вільного вибору громад. 

Тобто навіть якщо вони і вирішують, все рівно хтось з папірцями перешкоджає їм.  Де Бережинка, де 
Аджамка, ну це просто нісенітниця! 

Учасник 3: Не сама громада вирішує, це правда те, що ви кажете. Громада не настільки обізнана, щоб на 
щось вплинути. 

Учасник 7: Точка зору громадськості більш критична. Є певне протиріччя. 

Учасник 8: Децентралізація не дає відповіді на питання сучасних громад? Так, але не на всі, все ж таки 

справа йде на перспективу. Головна мета реформи в створенні сприятливого середовища для активних 

людей. 

Учасник 1: Наприкінці нашого проекту ми плануємо провести конференцію. Ми хочемо зробити 

максимально корисний захід для громадських активістів. Тому ми будемо раді почути ваші рекомендації 
щодо того, які теми ви хочете почути, на яких питаннях варто більше зосередити увагу. Зокрема, Леонід 

Жовтило буде проводити одну сесію. Коли ми були в Смоліно, учасники круглого столу нам сказали, що 

дуже хочуть здобути знання по розробці стратегічного плану розвитку території. Також майже у всіх селах 

ми почули спільну проблему — гроші, що громада отримує, просто проїдаються, не створюються нові робочі 
місця. Тобто проблема є в економічному розвитку громад. 

Учасник 2: Децентралізація це не панацея, це інструмент. Сьогодні молоді не вистачає певних знань, її треба 
навчити не шукати робочі місця, а навчити її створювати їх. Сьогодні і влада не розуміє як в межах своєї 
відповідальності може створити умови, щоб молодь розвивалася. Є над чим працювати. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОЧИМА
ОЛЕКСАНДРІЙЩИНИ  

Круглий стіл у м. Олександрія Кіровоградської області (07.11.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

м. Олександрія,

Кіровоградська область  

Дата проведення:  

07 листопада 2017 року  

Кількість учасників:  

19 осіб.  

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. 

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Вже декілька років триває реформа децентралізації, але питань до
неї від громадян не стає менше. Які ми маємо результати на
сьогодні? Чи мають об’єднані територіальні громади (ОТГ)

важелі впливу і чи сталося так, як хотілося після об’єднання?!

Багато інформації надходить від експертів, але найголовніше
залишається — це люди. Адже без участі громадян — зміни
будуть не потрібні. 

Влітку 2017 року подібний захід було проведено у цьому ж місці з
громадою м. Олександрія. Цього разу зібралися представники і з
Олександрійського району — представники сільських та
селищних громад, громадські активісти, ЗМІ. Головним питанням
круглого столу було почути думки громадян щодо реформи
децентралізації. Після зустрічі влітку ситуація в
Олександрійському районі щодо ОТГ не дуже змінилася, але, все
ж таки є деякі зрушення — громади чекають на вибори. 

На багатьох вже проведених круглих столах в інших населених
пунктах Кіровоградської області партнер проекту ІСКМ та
консультант з економічного регіонального розвитку Леонід
Жовтило не раз наголошував, що децентралізація є інструментом,

який може допомогти забезпечити людям створення безпечного,

комфортного для проживання середовища. Але, в першу чергу,

необхідна участь жителів громади у цьому процесі. В Україні є
позитивні приклади впровадження реформи і ї повинно бути. Ми
всі повинні починати з перебудови мислення, розуміння своєї
причетності і важливості участі у цьому процесі і досягати
кращих результатів. 
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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  
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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 
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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. 
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У ПІДСУМКУ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА
ЗМІНИ В ГРОМАДАХ” У КРОПИВНИЦЬКОМУ 

Круглий стіл у м. Кропивницький (28.12.2017)

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ  

Місце проведення:  

м. Кропивницький,

Кіровоградська область  

Дата проведення:  

28 грудня 2017 року 

Кількість учасників:  

8 осіб.  

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.  

Роздатковий матеріал: 

Бюлетень- «НДО-Інформ»
№1 (53) 2017 р. 

ДОСЬЄ
Реформи в Україні продовжуються, але можна сказати, що жодна
з них не викликала одностайного схвалення в суспільстві.
Ставлення до запровадження реформи децентралізації, мабуть,

все ж таки, тримає позитивну тенденцію. 28 грудня 2018 року
Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) було
проведено круглий стіл “Європейський погляд на зміни в
громадах”. Це був заключний, десятий, круглий стіл в рамках
проекту. На заході були присутні громадські активісти м.

Кропивницький та Кіровоградської області, які поділилися
думками щодо реформи децентралізації та об'єднання
територіальних громад (ОТГ). 

Директор проекту, Лев Абрамов, зазначив, що багато чого наразі
відбувається сьогодні в країні, але, нажаль, відбувається без
участі людей. Тому, для нас важлива думка громадян, як
покращити, що змінити, в тому числі і щодо реформи
децентралізації. Люди хочуть змін, і в селах особливо. Громадяни
ніколи не задумувалися, що вони можуть зробити, аби обрати
краще керівництво, вирішити ту чи іншу проблему. Активність
людей дуже необхідна і важлива. 

Децентралізація - це інструмент і якщо їм вміти користуватися —

буде гарний результат. Потрібно інформувати громаду і
виховувати громадських активістів, які б могли допомогти
реформі відбутися. Ключовою роботою є роз’яснення, які є
можливості для сіл — це теж є дуже важливо. Презентація
позитивних сторін реформи, це конкретні історії успіху тих
громад, що вже об’єдналися. 



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  ЗМІНИ  В  ГРОМАДАХ

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  
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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. 
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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  
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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. 
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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. 
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Про "Інститут соціокультурного 

менеджменту"

Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) — є неполітичною, некомерційною, нерелігійною, 

недержавною громадською організацією, яка виникла в 2000 році, а в 2001 році була офіційно 

зареєстрована. ІСКМ вже 16 років реалізовує соціокультурні проекти, навчає громадських активістів, 

проводить дослідження, розробляє і видає навчально-методичні  посібники, інформаційні бюлетені та інші 
посібники, що висвітлюють особливості реалізації громадської діяльності, активізації громад, 

трансформації закладів культури в центри місцевої активності. 

Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні демократичній трансформації українського суспільства шляхом 

підтримки розвитку місцевих громад, незалежного інформаційного простору та інтеграційних процесів на 
локальному рівні. 

Основними напрямками діяльності ІСКМ: 

• освітній; 

• інформаційний; 

• дослідницький. 

Основні тематичні пріорітети ІСКМ: 

• розвиток громад; 

• трансформація закладів культури в Центри місцевої активності; 
• розвиток демократичних процесів; 

• сприяння євроатлантичній інтеграції України. 

Керуючі принципи: 

• головна мета – розвиток громад; 

• під розвитком громад ми бачимо розвиток людей; 

• індикатором виміру розвитку людей є рівень соціального капіталу; 

• рівень соціального капіталу – це рівень довіри між людьми; 

• наш шлях – підтримка місцевих ініціатив через Центри місцевої активності; 
• технологія – соціальна анімація; 

• для того, щоб соціальна анімація ввійшла в життя громад, ми навчаємо громадських активістів. 

Основні форми роботи ІСКМ: проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, конференцій); 

розробка навчально-методичних посібників; проведення досліджень; адвокасі кампаній; 

інформування цільової аудиторії (тематичні Інтернет сторінки, бюлетені, прес-конференції);  
адміністрування грантових програм. 

ІСКМ успішно реалізував/реалізовує 28 соціальних проектів. Діяльність ІСКМ підтримується або 

підтримувалась: Фондом Євразія, ІСАР «Єднання», Фундацією прав людини, Міжнародним Фондом 

«Відродження», Фондом ім. Стефана Баторія, Міністерством закордонних справ України, Міністерством 

культури України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Комітетом виборців України, 

Фондом Східної Європи, USAID, Pact в Україні, NATO, Фондом ім. Ч. С. Мотта, Європейським Союзом, а 
також благодійними пожертвами громадян та бізнесу. 
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