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Здолбунівщина: 
об’єднанню громад 
немає  альтернатив

 

Питання лише в часі й конфігурації: 

хто з ким та коли
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Форум «Децентралізація в дії»: 

АЛЬТЕРНАТИВИ ОБ’ЄДНАННЮ НЕМАЄ

Сімнадцятого квітня на Рів-
ненщині відбувся перший Форум 
«Децентралізація в дії: місце 
«району» в новій системі адмі-
ністративно-територіального 
устрою України».

Під час масштабного фору-
му відбулася широка дискусія 
щодо майбутнього районів у 
ході децентралізації. Також його 
учасники отримали роз’яснення 
щодо змісту нових законодав-
чих ініціатив у цій сфері.

У форумі взяли участь  пред-
ставники Міністерства регі-
онального розвитку України, 
Рівненського центру розвит-
ку місцевого самоврядування,  
експерти. До участі в форумі 
запросили голів райдержадміні-
страцій, ОТГ, представників об-
ласної влади.

Нині на Рівненщині сфор-
мовано 28 об’єднаних тери-
торіальних громад, тобто 42 
відсотки ОТГ, передбачених 

перспективним планом. Деякі 
райони є беззаперечними ліде-
рами в цьому процесі. Зокрема 
у Млинівському та Демидівсько-
му районах об’єдналося вже по-
над 90 % громад. На Радивилів-
щині створено три чверті ОТГ, 
передбачених перспективним 
планом. Останнім часом акти-
візувався процес об’єднання й 
у Рівненському, Костопільсько-
му та Березнівському районах. 
Натомість Здолбунівщина, на 
жаль, досі перебуває в переліку 
тих шести районів, де цей про-
цес так і не перейшов до актив-
ної стадії. 

Під час  форуму спікери осо-
бливо наголошували на тому, 
що об’єднання в області потріб-
но активізувати. Адже реформа 
децентралізації є безальтерна-
тивним процесом. Ті ж, хто досі 
зволікає, продовжує втрачати 
великі можливості. 

- Ми не повинні залишати 

«білих плям». Ще гірше, коли 
цілий район не має жодного 
ОТГ – тоді людям немає з чим 
порівняти, вони відставатимуть 
у цьому марафоні самооргані-
зації й безперервного розвитку. 
Тому необхідно рухатися актив-
ніше в напрямку територіальної 
реформи. Ці «білі плями» необ-
хідно ліквідовувати у відповід-
ності до перспективного плану 
ОТГ. При цьому важлива не їх 
кількість, а якість та спромож-
ність громад, - зазначив  під час 
форуму голова Рівненської ОДА 
Олексій Муляренко.

На форумі експерти багато 
говорили про переваги та мож-
ливості об’єднання територіаль-
них громад. Утім основним його 
меседжем було все ж спонукан-
ня до активізації процесу. Адже 
давно час усвідомити, що 2018 
рік може стати останнім ро-
ком добровільного об’єднання. 
На наступному етапі – субре-
гіональному - відбуватиметься 
об’єднання районів. 

- Ця реформа приречена 
на успіх. Люди повинні зрозу-
міти й відчути, що в країні ство-
рюється нова система, альтер-
натив якій немає, - зазначив 
координатор з правових питань 
Центрального офісу реформ 
при Мінрегіоні Юрій Ганущак.

Тому ті, хто має намір просто 
«перечекати» децентралізацію, 
скоюють суттєву помилку. Адже 
після завершення добровільно-
го етапу  об’єднання проводи-
тимуть «циркулем», поділивши 
громади на карті так, як вважа-
тимуть за потрібне нагорі. Нині 
ж ще є час «застрибнути» до ос-
таннього вагона» та все ж таки 
скористатися хоча б частиною 
тих можливостей, які дає гро-
мадам об’єднання. 

Фото: з сайту ritm.tv
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Створення ОТГ у складі 
Здовбицької та Урвенської сіль-
ських рад дасть змогу створити 
спроможну самодостатню гро-
маду з населенням у понад 6500 
жителів  з адмінцентром у с. 
Здовбиця. Відстань від населе-
них пунктів до потенційного адмі-
ністративного центру ОТГ стано-
витиме від  3 до 15 км. 

У Здовбицькій сільській раді 
кількість жителів порівняно з 
Урвенською вища більше ніж 
удвічі (4748 проти 1753). 

Від ЗС: ці цифри, певне, по-
требуватимуть уточнення, адже 
в самих сільських громадах вва-
жають чисельність населення ін-
шою. А оскільки кожна людина 
– це додаткові ресурси для гро-
мади, то є сенс кількість населен-
ня детально вивірити вже!

Натомість до Урвенської сіль-
ської ради входить 6 населених 
пунктів. 

Площа території ОТГ складе 
7480 га, при цьому площа земель 
за межами населеного пункту, 
якими матиме змогу розпоряджа-
тися ОТГ, становитиме 5966 га. 

За рахунок бюджету органів 
місцевого самоврядування на 
території потенційної ОТГ нині 

утримується 15 закладів. При 
цьому в Урвенській с/р коштом  
місцевого бюджету утримується 
вдвічі більше закладів - 10 проти 
5 у Здовбицькій с/р.  На території 
потенційної ОТГ діє три заклади 
освіти (Здовбицька та Гільчан-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. та Заліська 
ЗОШ І ст.), два ДНЗ, 7 закладів 
культури, дві АЗПСМ та один 
ФАП. 

Основні суб’єкти господар-
ської діяльності  на території по-
тенційної ОТГ – ПСП «Україна», 
ПСП «Здолбунівське», ПП «Ком-
панія Автоленд».

Комунальні послуги надає КП 
«Здовбицьке». 

Фінансова самостійність гро-
мади буде гарантована прямими 
міжбюджетними відносинами з 
державним бюджетом щодо от-
римання дотацій (у т. ч. базової), 
субвенцій за загальнодержавни-
ми нормативами та забезпечен-
ня надходження  60% податку на 
доходи фізичних осіб.

З розрахунку на рік дохо-
ди об’єднаної громади складуть 
11704 тис. грн., у т. ч. 60% ПДФО 
– 3667 тис. грн., базова дотація – 
5263 тис. грн. 

Видатки на утримання закладів 

освіти (крім заробітної плати пе-
дагогічних працівників), культури, 
соціальний захист, фізкультуру 
та спорт, утримання виконавчого 
апарату  ОТГ становитимуть 8932 
тис. грн. 

Відповідно, на зміцнення ма-
теріальної бази бюджетних уста-
нов, благоустрій, житлово-кому-
нальне господарство у громаді 
буде змога спрямувати 2772 тис. 
грн. 

Водночас, згідно з розрахун-
ками,  в Урвенській сільській раді 
обсяг доходів складе 3445 тис. 
грн., обсяг видатків – 3620 тис. 
грн. Тож, зважаючи на переви-
щення видатків над доходами, 
для Урвенської с/р об’єднання зі 
Здовбицькою с/р є доцільним з 
позиції утворення єдиної самодо-
статньої об’єднаної громади. 

Таким чином, ОТГ у такому 
форматі є самодостатньою та 
спроможною, а її фінансові ре-
сурси – достатніми для активного 
вдосконалення інфраструктури. 
Самодостатність громади убез-
печує від ризику оптимізації ме-
режі закладів освіти та культури 
та гарантує гармонійний розви-
ток об’єднаної територіальної 
громади. 

№
П\п

Показники Значення показників

Всього                       у тому числі

Здовбицька с/рада Урвенська с/рада

1. Чисельність населення, осіб, всього: 6501 4748 1753

у тому числі дітей: шкільного віку
- дошкільного віку

767 529 238

2. Кількість населених пунктів, 
що входять до громади

7 1 6

3. Обсяг доходів спроможної громади, тис. грн. 11704 8259 3445

-у тому числі ПДФО (60 відсотків) 3667 2277 1390

- базова дотація 5263 4165 1098

ПАСПОРТ ЗДОВБИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У РАЗІ ОБ’ЄДНАННЯ ЗДОВБИЦЬКОЇ 
ТА УРВЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД
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ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, 
щО уВІйДуТЬ ДО СКЛАДу СПРОМОжНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Порядковий номер Найменування тери-
торіальних громад та 
населених пунктів, що 
входять до їх складу, із 
зазначенням адміністра-
тивного статусу

Чисельність населення 
станом на 1 січня 2017 
року

Відстань до потенційного 
адміністративного центру 
спроможної територіаль-
ної громади, кілометрів

1. Здовбицька сільська 
рада

4737 -

село Здовбиця 4737 -

2. Урвенська сільська рада 1749 10

село Урвенна 439 6

село Лідаво 353 3

село Загребля 62 5

село Гільча Друга 518 10

село Йосипівка 121 12

село Залісся 256 15

6. Кількість закладів, що утримуються за рахунок 
бюджету органів місцевого самоврядування:

у тому числі:
- загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня

2 1 1

- загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня 1 1

- дошкільних навчальних закладів 2 1 1

- закладів культури - - -

- ФАПів 1 1

- амбулаторій, поліклінік 2 1 1

7  Наявність приміщень для розміщення органів міс-
цевого самоврядування

2 1 1

4. Видатки, всього тис. грн. 8932 5312 3620

5. Площа території  громади, га 7480 4015 3465

- з них у межах населеного пункту, га 1514 908 606

- за межами, га 5966 3107 2859



Рахуємо втрачене та не втрачаємо останній шанс!

Субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ у Рівненській області

Процес децентралізації в нашій 
країні триває. Нині із 1300 запла-
нованих ОТГ утворено вже 728. 
Поза сумнівом, реформа децен-
тралізації активно рухатиметься 
вперед і далі. Однак об’єднаним 
територіальним громадам, ство-
реним у «перших хвилях» рефор-
ми, пощастило найбільше. Адже 
завдяки своїй активності вони вже 
отримали значні кошти для роз-
витку. Натомість ті, хто досі зво-
лікає, можуть не отримати взагалі 
нічого. 

ОТГ, які стали першопрохід-
цями, мають найбільшу перевагу, 
оскільки з кожним роком децен-
тралізації суми коштів, передба-
чені на відновлення та розбудову 
інфраструктури територій об’єд-
наних громад, зменшуються. 
Адже що більше громад в Украї-
ні об’єднується, то менше коштів 
припадає на кожну з них. 

Так, у 2016 році з державного 
бюджету кошти на розвиток ОТГ 
виділялися з розрахунку один 
мільйон гривень на кожну тися-
чу жителів, в 2017 році - 600 тис. 
грн., у 2018 році – близько 400 
тис. грн. на тисячу жителів. Коли 
ж процес децентралізації пере-
стане бути добровільним, ці кошти 
не виділятимуть взагалі.  

Але поки що новостворені гро-
мади ще мають змогу отримати 
доволі суттєві фінанси на роз-
виток. Так, у 2017 році загальна 

сума субвенції на розвиток інф-
раструктури, спрямованої у 366 
ОТГ України, які були створені у 
2015-2016 роках, склала 1,5 млрд 
гривень. 

На Рівненщині на підтримку та 
розвиток 18 ОТГ, створених про-
тягом двох перших років втілення 
реформи, у 2017 році було виділе-
но понад 64 млн. грн.

Поки ж наші сусіди отримують 
вагомі фінансові вливання, Здол-
бунівщині лишається хіба що ра-
хувати втрачене. Виходячи з роз-
рахунку виділених коштів на одну 
ОТГ по області та за оцінкою екс-
пертів Рівненського центру роз-
витку місцевого самоврядування, 
лише субвенції на розвиток інф-
раструктури Здолбунівський ра-
йон міг отримати у сумі 30-35 млн. 
грн.! А до потенційної Здовбицької 
ОТГ з цих коштів могло б надійти 

8-11 млн. грн.!
Зваживши на наведені вище 

цифри, маємо невтішний висно-
вок: фінансові втрати потенційних 
ОТГ Здолбунівщини вимірюють-
ся мільйонами гривень. Їх можна 
було б вкласти в розвиток інфра-
структури, вдосконалення матері-
альної бази закладів, благоустрій 
територій та ін. Адже ОТГ мають 
право вільно розпоряджатися 
коштами, самостійно визначаючи, 
як саме буде розвиватися грома-
да.

Та навіть сьогодні, коли у гро-
мади об’єдналася вже половина 
нашої країни, ще не пізно усвідо-
мити, що на півдорозі процес ре-
формування адмінустрою не зупи-
ниться, та встигнути скористатися 
тими можливостями, які поки що 
ще доступні. 

СТОРІНКА 5

Рік Кількість громад  в 
області

Сума коштів, млн. грн. Виділено коштів в 
середньому на одну 
громаду, млн. грн.

2016 5 25 5,0
2017 18 64 3,5
2018 25 62 2,5
Всього - 151,0 11,0
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За рік-два об’єднані громади змінилися 
докорінно, у першу чергу мисленням

Децентралізація, бюджети та мотивації

Prostir Talks завітали до однієї 
з перших об’єднаних територіаль-
них громад – у Старі Богородчани, 
що на Івано-Франківщині. 

Ключовою для розуміння тео-
ретичної й законодавчої бази ре-

форми – що було і як стало – ста-
ла розмова з  Ольгою Омельчук, 
експерткою Інституту політичної 
освіти, яка розповіла про те, як 
побудована і просувається ре-
форма децентралізації, зокрема 

і про практичний власний досвід 
– як колишнього міського голови 
Нетішина Хмельницької облас-
ті .  Пропонуємо Вам найцікавіші 
фрагменти (із скороченнями):

Що таке реформа децентра-
лізації? Ми передаємо повнова-
ження від центру на місця. Так, 
як було прийнято й у Радянсько-
му Союзі, у нас була жорстка 
вертикаль, і місцеві ради прийма-
ли формальні рішення для сво-
їх міст та сіл. Тільки формальні. 
Насправді ж вони слухали, що 
їм говорили з центру. Ось уже 
декілька років, як ми проголоси-
ли реформу децентралізації, що 
тепер ми дамо набагато більше 
повноважень місцевим радам. Це 
залишилося б на словах, якби не 
був змінений спосіб формування 
бюджетів, якби ці наміри не під-
кріпили грошима.

Що змінилося? Раніше прин-
цип збору податків містив необ-
хідність передачі всіх ресурсів 
у центр, потім кожна громада, 
кожне місто й село, складали 
свої бюджети, затверджували – 
звісно, це було командним спо-
собом. Якщо область не погоди-
лась із вашим бюджетом, ви не 
могли його проголосувати в тих 
цифрах, які хотіли. І тільки після 
цього з центру направлялися ре-
сурси, наповнюючи місцеві бю-
джети.

Я можу вам розповісти про 
власний досвід. З 2010 року (і 
наступні роки), коли я (колишній 
міський голова Нетішина – авт.) 

формувала бюджет нашого міста, 
це була катастрофа, тому що ми 
отримували загальну частину бю-
джету (це там, де зарплати пра-
цівників бюджетної сфери, вчите-
лів, медиків) тільки на 11 місяців, 
тобто до грудня. Ще в листопаді 
ми мали чим заплатити, а в грудні 
грошей не було. Це типова ситу-
ація була не тільки для Нетішина, 
а й для всіх міст. Якщо ви запи-
таєте, як же ми платили зарплату 
в грудні - проводили скорочення, 
оптимізацію. Але ситуацію це не 
врятувало, як ми бачимо, тому 
Україна все ж пішла шляхом де-
централізації й дозволила зали-
шати ресурси на місцях.
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Ситуація змінилась, бюдже-
ти розвитку наповнилися й за-
раз практично в усіх населених 
пунктах уже другий рік активно 
проходять усі можливі ремонти 
та зміни. Завдяки тому, що гроші 
залишили на місцях, і перегляну-
ли відсотки податків, які лиша-
ються в місцевому бюджеті. Крім 
цього, зробили ще можливість 
об’єднання територіальних гро-
мад

 Що тепер може громад-
ськість? Чим вона може допо-
магати реформам? Вона може 
стимулювати процес об’єднання. 
Якщо чесно, його можна назва-
ти процесом економії. Тому що, 
провівши аналіз всієї системи, 
наприклад, української освіти, 
ми розуміли, що у нас сільський 
учитель у дуже маленькому селі 
може бути у понад 25 разів до-
рожчим, ніж київський вчитель, у 
якого на уроці сидить 30-36 уч-
нів, а в селі сидить 2 учні. До того 
ж, сільський вчитель викладає 
фізкультуру, фізику, географію й 
математику… Звісно, це ще й рі-
вень освіти. 

У процесі економії (умовно 
назвемо) – територіальним гро-
мадам дозволили об’єднуватися. 
Тобто декілька сіл разом із мі-
стом або без міста, на свій роз-
суд, можуть об’єднатися в ОТГ 
(об’єднану територіальну грома-
ду). У них один адміністративний 
центр, звичайно, менше витрат 
на утримання апарату, також у 
них одна рада.

До об’єднання бюджет гро-
мад формувався таким чином, 
що вони отримували далеко не 
100% від своїх потреб. Зазвичай, 
в Україні села дотаційні, це не 
багаті інфраструктурні об’єкти, 
які можуть себе забезпечувати. 
А при об’єднанні вони отримують 
такі ж самі відсотки податків, що 
й міста обласного значення. Пе-
реглянуто сітку відрахувань від 
податків, котрі залишаються на 
місцях, у результаті об’єднана 
громада стала отримувати по-

датків – на рівні міста обласного 
значення. Статистика показала, 
що це дуже ефективно – і вони 
навпаки перевиконують тепер 
свої бюджети.

Гроші – це мотивація для 
об’єднання. Україна пішла шля-
хом багатьох країн – укрупнен-
ня, щоб не було дуже дрібних 
інфраструктурних об’єктів. Ра-
ніше забирали 100% і давали 
той бюджет, з яким погодилась 
область, не давали все, що нам 
було потрібно. Нам говорили: 
“Зменшуйте бюджети – і тільки 
тоді отримаєте фінансування”.

А що змінилося? Зараз у тих 
населених пунктів, які мають 
більш ніж середній індекс подат-
коспроможності (це і основна 
маса ОТГ), забирають не 100% 
зібраних податків, а лише 50%, 
вирівнювання стало реверсним 
(горизонтальним), і 50% зали-
шається на місцях. А у тих, які 
не об’єдналися (зазвичай – хро-
нічно дотаційні), забрали 100% 
і наповнили бюджет на 80% від 
потреб. Для того, щоб пораху-
вати, треба визначити індекс 
податкоспроможності. Рахують 
спільний податок по прибутках, 
основні базові ставки тут – пода-
ток на прибуток з доходів фізич-
них осіб і податок на прибуток 
підприємств. Так ось, завдяки 
цьому індексу, Україна визначає 
індекс кожного населеного пунк-
ту, кожного місцевого бюджету.

Чому система нового форму-
вання бюджету вигідніша для те-
риторіальних громад? Тому що 
вона стимулює більш активно 
збирати податки – це основний 
принцип зміни бюджетоутворен-
ня. Тому що в місцевих податках 
сидить, наприклад, один із най-
скандальніших податків – це пла-
та за землю. Саме плата за землю 
в дуже багатьох регіонах України 
не збирається тільки тому, що 
відсутні договори оренди зем-
лі – вона не на обліку, ця земля 
не промоніторена, не знайдена. 

Вона ховалась, а прийшов новий 
мер і проводить моніторинг всьо-
го господарства. Він перевіряє 
землю – і виявляється, що тільки 
на малу частину укладені догово-
ри. Плата за землю йшла тільки з 
маленького шматочка меж насе-
леного пункту. Саме через це не 
дозбирали податок. Тому вигідні-
ше заробити не 100 мільйонів за 
рік (завдяки, у тому числі, землі), 
а 120. Ми активніше моніторимо, 
активно судимося із тими, хто не 
хоче платити за землю, а вико-
ристовує її роками.

У чому основний принцип змі-
ни системи? У тому, що суму, 
скільки ми отримаємо, завжди 
узгоджували з областю. Ми за-
питували: “Чи гарний у нас бю-
джет?” - “Ні, звісно, ріжте”. І ми 
ріжемо. Привозимо ще раз: “Те-
пер нормально?” - “Ні, ще ріжте”. 
Привозимо 12-й раз… Тепер нам 
не треба їздити в область і запи-
тувати, який у нас буде бюджет. 
У нас є загальний фонд, який в 
основному піде на зарплати, у 
нас є наш, спеціальний – він на-
повнився завдяки тому, що змі-
нили сітку нарахувань.

До новинок в Україні – ство-
рення мережі ЦНАПів (Центр на-
дання адміністративних послуг). 
Раніше в системі виконавчих 
комітетів працювали різні від-
діли – земельний, архітектури й 
будівництва, дітей, сім’ї та мо-
лоді. Щоб людині звернутися за 
певною довідкою, їй треба було 
прийти у виконком і ходити ка-
бінетами, витрачаючи час. Зараз 
створені ЦНАПи, зазвичай, зна-
ходяться в центрі міста чи села, 
об’єднаної громади – і в них чер-
гують представники всіх кому-
нальних, міських служб. Вони 
приходять за графіком і постійно 
ведуть прийом. Це дуже зруч-
но – треба прийти тільки в одне 
місце та менше витратити часу. В 
Україні це розвивається активно, 
багато міжнародних фондів під-
тримують цю реформу, допома-
гають відкривати ЦНАПи.
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 “Старобогородчанська об’єд-
нана територіальна громада  
була утворена в жовтні 2015 р., 
унаслідок об’єднання двох сіль-
ських рад: Старобогородчанська 
сільська рада, Нивочинська сіль-
ська рада. На території громади 
функціонують: 2 школи, 3 НВК, 1 
дитячий садочок; 1 амбулаторія 
загальної практики сімейної ме-
дицини, 4 ФАП.  Станом на 1 січ-
ня 2017 року в громаді проживає 
6120 особи”, – коротка довідка 
від Юрія Іванишина, заступника 
голови Старобогородчанської 
ОТГ, який сам активно долуча-
ється до написання проектів на 
розвиток громади.

Ті громади, які не йдуть про-

цесом децентралізації, відстають. 
Вони мислять категоріями стари-
ми. Зупинки реформи децентра-
лізації не буде. Ми разом з Вами 
побували на стадіоні села Ско-
бичівка, де отримали можливість 
побачити результати реалізації 
проекту – переможця обласного 
конкурсу, відвідали місцеву по-
жежну охорону, ознайомилися з 
роботою сонячної електростан-
ції «Старобогородчанська – 1», 
побачили хід ремонтних робіт в 
дитячому садочку с. Нивочин. 
Автомобіль швидкої медичної 
допомоги Старобогородчанської 
амбулаторії, який був придбаний 
у результаті реалізації проек-
ту, що фінансувався за рахунок 

коштів Державного фонду ре-
гіонального розвитку (на суму 
1473,8 тис. грн.),  ознайомили-
ся з ходом робіт з благоустрою 
центральної частини села Старі 
Богородчани, ремонтом частини 
приміщення адмінбудинку сіль-
ської ради для відкриття Цен-
тру надання адміністративних 
послуг. Минулого року громада 
отримала 4 мільйони  564 тисячі 
гривень  інфраструктурної суб-
венції з державного бюджету. 
За ці кошти реалізовано  вісім 
проектів”, – підсумовує побаче-
ні нами активності/локації Тарас 
Рашкевич, Голова ГО «Агенція 
розвитку громад Богородчан-
ського району».

А що кажуть у громадах?
Старобогородчанська об’єднана громада, Івано-Франківщина
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Наша нафта – то є люди (міс-
цевий жарт)

Крім того, йде різного роду 
проектна робота з самою грома-
дою, зокрема, ГО «Агенція роз-
витку громад Богородчансько-
го району» реалізувала проекти 
«Ресурсні центри на базі сіль-
ських бібліотек – «Острів Надії» 
громади та місцевої влади для 
реалізації місцевих ініціатив» та 
«Інвестиція в політичну грамот-
ність учнів – майбутній розвиток 
об’єднаних територіальних гро-
мад», проводяться семінари-ста-
жування сільських та селищних 
голів на базі об’єднаних громад 
та ін.

“Уперше за 15 років збудува-
ли 2,5 км дороги. Бетонної. Якісні 
дороги між громадами забезпе-
чують 2 речі: перше, автомобіль 
швидкої медичної допомоги може 
доїхати до хворого протягом 20-
ти хвилин і надати медичну допо-
могу. Друге – це питання опорних 
шкіл, що можна робити школу не 
першого-другого ступеня, а пер-
шого і тоді автомобіль з дітьми за 
5 хв доїхав. 

І третє питання, що жителі мо-
жуть швидко доїхати і отримати 

якісні адміністративні послуги в 
центрі громади. 

Що характерно, питання ре-
монту доріг – це найбільше, що 
турбує жителів громади. 

Коли ми робили опитуван-
ня жителів громади, то, повірте, 
95% важливих проблем, казали 
– стан доріг. Але людей турбува-
ли дороги місцевого значення”, – 
додає Тарас Рашкевич.  

Голова Старобогородчанської 
ОТГ Ярослав Здерка зауважує: 
“Раніше хто більше разів покла-
няється, тому щось дадуть, а 
хто не ходив на поклон, тому й 
не давали. Так не має бути. Піс-
ля об’єднання ми отримали 60% 
від ПДФО, а це 1,6 мільйона гри-
вень, збільшились надходження і 
від землі. Загалом, власні надхо-
дження виросли на 101%. Коли 
ми від цього далекі були, то нам 
було байдуже на ті податки, бо 
все віддавали в центральний бю-
джет. Тепер воно поступає нам 
напряму, то ми цього хочемо, 
добиваємось.  Колись була дота-
ція, незалежно скільки податків 
збирали чи не збирали, а тепер 
стараємося жити з того, скільки 
маємо, стільки можемо дати.

“Процес об’єднання – на ак-
тивних людях. Ніхто не прийде, ні 
до вас, ні до нас, і не поміняє для 
нас нічого, як ми самі нічого не 
поміняємо. І мусимо знизу міняти, 
бо самі ж владу вибираємо, і самі 
ж потім кажемо, що в нас влада 
погана”, – наголошує голова. 

“Завжди є противники, навіть і 
в нас. Зібралася група, 5 чи 8 чо-
ловік і пішли від хати до хати, ка-
зали: “Вас об’єднають, закриють 
школу, закриють поліклініку, ви 
цього хочете/не хочете, ось під-
пишіться”. Навіть склали петицію 
з підписів. Сьогодні їм кажуть, 
що ж ви так, хоч вибачтеся у тих 
людей, яких обманювали своєю 
брехнею. Це така частина людей 
є, які не знають як, але кажуть, то 
не так. От все неправильно, що 
б ти не робив. Але більшість лю-
дей є таких спокійних – живеться, 
то й живеться. І частина таких є 
активних – що таки знали, на що 
йшли”.

Джерело: https://www.
prostir.ua/?focus=prostir-talks-
detsentralizatsiya-instrumenty-
hromadskoji-uchasti-lokalni-
kejsy
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Пора рішучості та відповідальності 
перемогти боязливість і егоїзм.

По-перше, не дуже гаряче ба-
жання сільських, селищного, місь-
кого голови об’єднуватись.

По-друге, таке ж негаряче ба-
жання керівників районної ради й 
районної державної адміністрації 
втрачати свої позиції.

По-третє, низький рівень поін-
формованості населення, необіз-
наного щодо реформи децентралі-
зації, та незнання про переваги, які 
отримає громада внаслідок об’єд-
нання.

По-четверте, інтереси певних 
представників громади, які мають 
фінансовий або політичний вплив. 
Наприклад, представники бізнесу, 
що мають власне бачення форма-
ту об’єднання та розподілу депу-
татських мандатів у новоствореній 
громаді.

Тепер детальніше. Візьмемо для 
прикладу потенційну Здовбиць-
ку ОТГ, до якої за перспективним 
планом входять Урвенська, Уїз-
децька, Миротинська сільські ради 
і Здовбиця. При всій повазі до осо-
бистостей та посад, які займають 
обрані людьми голови громад, та 
погляньмо правді в очі: чому не ве-
деться активний діалог між ними? 
Простий, безпосередній діалог. 
Коли одні приїхали до інших, обго-
ворили, намалювали, порахували. 
Роз’їхалися, подумали, знову зібра-
лися й до всього домовилися. Для 
чого давати привід своїм громадам 
думати, що перебуваючи на такій 
посаді, голові дорожча своя пенсія 
й зарплата ще рік-два, ніж майбутнє 
громади? 

А Здолбунівська 
ОТГ? Чому не роз-
силає запрошень 
найближчим селам 
міський голова? НЕ 
можуть самі села 
звертатися до міста, щоб об’єдна-
тися, є чітко описані процедури, які 
ігноруються. Тому констатую, го-
лови блефують. Хто через знання 
справи, хто й без цього. Егоїзм і бо-
язнь - це називається. І не потрібно 
кивати на районну владу, листи в 
Київ сільські голови писали, що на 
них тиснуть з початку децентраліза-
ції, значить самі спроможні визна-
читися й об’єднатися.

Не сприяла децентралізації й 
позиція районної влади, яка вуста-
ми керівників у позаурочний час на 
позаурочних заходах дає своє ба-
чення процесів. І про єдину район-
ну велику громаду, і про «чекаймо 
поки об’єднають зі столиці», і «тяг-
ніть гуму, бо тоді на горіхи голові 
РДА перепаде». Та й сам голова ад-
міністрації, як мені здається, несві-
домо, але теж сприяє затягуванню 
процесу об’єднання. Через дещо 
хаотичну політику «реконструкції 
району», а не чітко під майбутню 
конфігурацію ОТГ в районі. Але що 
йому ще залишається робити, якщо 
громади не готові самі брати відпо-
відальність на себе? Краще ж мати 
70 тисяч на рік на весь благоустрій 
села і кивати на районну владу, ніж 
об’єднатися і мати в рази більше. 
Але з відповідальністю за прийняті 
рішення.

Вплив деяких політиків і бізнесу. 

Він, безумовно, є, і він деструктив-
ний. Зрозуміло, що тим, кому до-
бре живеться при «своєму» голові, 
захочеться добре жити й завтра. 
Для цього треба максимально кон-
сервувати те, що є, або впливати на 
обрання наступних комфортних го-
лів. Інакше прийде новий і запитає, 
чи то ліс у тебе на законних правах 
і мисливці в ньому, а чи будиночки й 
земля правильно отримані та збудо-
вані, чи податки правильно платиш 
і людей найманих оформлюєш? А 
хтось просто хоче масштабної ОТГ, 
щоб самому претендувати стати 
головою нової громади. І байдуже, 
що головна ідея децентралізації – 
це наближення послуги до людини, 
тут інші стимули в голові політиків 
крутяться. І вони не про всіх людей.

А що ж люди, пересічні мешкан-
ці? А нічого. Мають те, на що за-
слуговують, і мені моїх земляків не 
дуже то і шкода. 

Якщо у Вірменії не захотіли кон-
сервації влади нового-старого пре-
зидента-прем’єра, то прийшли й 
«викинули» його за 10 днів із крісла, 
якщо в Румунії захотіли протидія-
ти корупції, то й родич Президента 
опинився за гратами, а якщо наше 
все - це городи та телевізор, то така 
нам і ціна. 

З усією повагою до людей і люд-
ської тяжкої праці в селі. 

Спілкуємось про децентралізацію із засновником 
Аналітичного центру розвитку міста «ЗЕОН», 

експертом Всеукраїнського Партнерства 
«За прозорі місцеві бюджети», 

Миколою Орловим:
Чому не створюються об’єднані 

територіальні громади 
у Здолбунівському районі?
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Але зміни будуть лише тоді, коли 
тими граблями трохи  будуть штов-
хати на лише зілля на городі, а й тих, 
хто не дає додаткових можливостей 
для розвитку своїх громад. Своєю 
нерішучість, боязню чи некомпетент-
ністю. 

Шукайте своїх депутатів, голів і 
питайте чому вони втратили за ці три 
роки десяток мільйонів гривень тіль-
ки по потенційній Здовбицькій ОТГ, 
які могли би суттєво покращити си-
туацію в селах. 

Ті, хто об’єднався і там де при-
йшли люди, які на перше місце по-
ставили розвиток громади, а не 
власну зарплату та «відкати», там 
вже обсерваторії в школах облашто-
вують та фонтани на площах, пере-
водять на тверде паливо всі заклади 
і будують заводи по виробництву па-
лива для таких котлів.

То, які рецепти є, щоб про-
вести успішне об’єднання 
громад у Здолбунівському 

районі?

Здолбунівщина хай свої рецеп-
ти придумує сама, благо прикладів 
вже є по Україні і за кордоном бага-
то. Тільки цей рецепт має бути знач-
но креативніший ніж мантри «Треба 
об’єднуватися».

Ключова робота для районної 
влади, офісів реформ, голів громад, 
які прагнуть змін – це роз’яснен-
ня – презентація позитивних сторін 
реформи, це конкретні історії успі-
ху тих громад, що вже об’єдналися. 
Для чого гадати, просто поїдьте до 
тих громад, що вже об’єдналися в 
2015-2016 роках. Ви  побачите, що 
в них є, запитаєте чи справдилися ті 
побоювання, що  були до об’єднан-
ня!  Зараз є чітке розуміння місії 2018 
року – або ти з реформою, або ти де-
градуєш!

Всі запитання щодо скорочення 
шкіл чи амбулаторій тощо – це не 
більше ніж відмовки. Продиктовані 
власною боязню приймати рішення. 
Я завжди у таких випадках керуюсь 
двома постулатами: Думай як би ти 
це зробив у своїй сім’ї та створення 
будь-чого від чого користь менша 
ніж вартість його утримання не вар-
те існування.

Наведу приклад. Освітянська суб-

венція, як то кажуть «ходить за уч-
нем». Скільки дітей стільки грошей. 
Міністерство каже: «Ми вам даємо 9 
тисяч гривень на одного учня на рік, 
а у вашій школі 30 учнів, ось вам 270 
тисяч гривень.» Але щоб забезпечи-
ти її діяльність, необхідно в десять 
раз більше гривень. Бо ж є постій-
ні витрати на утримання школи. Ви 
зможете собі це дозволити? А може 
нам ці 30 учнів дорого обходяться? 
Можливо краще купити  шкільний 
автобус і відвезти їх за три-п’ять кі-
лометрів в центр громади, де якість 
освіти вища, де є опорна школа, об-
ладнана всім необхідним і вони потім 
зможуть вступити до хорошого уні-
верситету і бути конкурентоздатни-
ми на ринку праці» або альтернатива  
«Давайте будемо дотувати школу зі 
свого бюджету, але ми тоді не змо-
жемо забезпечувати  розвиток бла-
гоустрою нашого села».

Це вибір громади, люди самостій-
но приймають рішення. Зараз подіб-
ними питаннями розпоряджається 
районна влада. Люди скаржаться, 
мовляв: «Район нам закриває шко-
лу». Ну так візьміть відповідальність 
на себе і скажіть: «Ми не хочемо 
закривати школи, бо вважаємо –  є 
школа – є село!” Але це коштує три 
мільйони. Вам визначатися чи щоб 
діти були поруч, чи щоб діти розви-
валися. Потрібне лише відчуття від-
повідальності і об’єднана громада, 
яка проведе чіткі розрахунки і скаже: 
у нас вибір якість освіти чи наявність 
школи; щоб діти були поряд або щоб 
діти були конкурентоздатні. Вибір і 
продиктує рішення.

Уряд запевняє, що 2018 рік буде 
останнім добровільним і для цього 
є підстави, адже кількість об’єдна-
них громад вже перевалила 50% 
від запланованих. Далі примусове 
об’єднання. І ті, хто «не дав знищити 
село», нехай тепер пояснює чому не 
дав шансу селу ці три роки отриму-
вати кошти на його розвиток!

Повірте, питання де центр гро-
мади, буде актуальне лише декілька 
місяців, до того як почнуть йти перші 
кошти в усі села громади. Набага-
то важливіше питання, хто готовий 
брати відповідальність рухати гро-
маду вперед, розбиратися у фінан-
сах, айті, маркетингу території. Тре-
ба вже думати за потенційних голів 
громад, за команду, приглядатися до 

найкращих фахівців тих же районних 
структур, оскільки влада зміщується 
до людей в села і міста. Разом із від-
повідальністю за свої рішення.

Всюди у світі, де проходив цей 
процес і навіть дуже нещодавно, як у 
Прибалтиці, там виникали схожі про-
блеми. Але процеси завершилися 
результативно, тільки хтось вже при-
єднує тих, хто довго думав і вже ні-
чиєї думки не питають, а дехто і досі 
сперечається де буде центр грома-
ди і єдиним аргументом нелюбові є 
щось на кшалт « А ми з тими здовби-
чанами ніколи на дискотеці не мири-
лися». Кому яка роль до вподоби то 
й ту і обирає. Всьому є своя ціна чи 
то політична чи економічна, тільки 
от масштаби різні. Одна справа не 
виграти наступні вибори одній лю-
дині, інша – через одну –дві людини 
зупинити розвиток громади. Я – ЗА 
децентралізацію та розвиток. Бачу 
це щоразу, як приїжджаю у нову гро-
маду, яку консультую в рамках між-
народних проектів, і коли мимоволі 
порівнюю із здолбунівським консер-
ватизмом у цьому питанні. Проста 
арифметика, навіть не математика, 
говорить про те, що ЖОДНА гро-
мада, яка об’єднається СЬОГОДНІ, 
ЗАВТРА точно НЕ буде мати МЕНШЕ  
ніж мала ресурсів. Але все це потріб-
но встигнути зробити ДОБРОВІЛЬ-
НО у 2018 році. То може вже настав 
час для рішучості і відповідальності і 
у нашому районі?

План дій дуже простий:

Травень – прийняття рішень про 
об’єднання

Літо- збір усіх документів і подача 
інформації про потребу у проведенні 
виборів на осінь

Осінь – вибори, новий склад ор-
ганів управління громадою, новий 
бюджет

2019 рік – рік нових можливостей 
з новим бюджетом, оцінка власних 
сил. Сил достатньо – приєднуємо 
навколишні села, сил саме в нор-
му-існуємо як є, сил малувато – шу-
каємо до кого доєднатися. Все про-
сто, але 2019 рік точно не втрачено і 
за кошти зроблено щось що так по-
трібно громаді. Всі у виграші.
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Хто такий староста
 і чому без голови сільради село не пропаде 

Порядок обрання та припи-
нення повноважень старости 
села (селища) є таким:

1. Староста* обирається 
в порядку, визначеному зако-
ном, на строк повноважень ради 
об’єднаної територіальної грома-
ди.

2. Вибори старости (крім 

перших) відбуваються одночасно 
з виборами міського (селищно-
го, сільського) голови, депутатів 
ради об’єднаної територіальної 
громади.

3. Особа, що обирається на 
посаду старости, повинна бути 
громадянином України, мати пра-
во голосу відповідно до статті 

70 Конституції України, не мати 
судимості за вчинення умисно-
го злочину або ця судимість по-
винна бути погашена або знята в 
установленому законом порядку.

4. Повноваження старости 
припиняються одночасно із при-
пиненням повноважень міської 
(селищної, сільської) ради об’єд-
наної територіальної громади.

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОБРАННЯ СТАРОСТИ?

Діяльність старости села (селища, міста) фінансується за рахунок бюджету сільської (селищної, місь-
кої) ради об’єднаної територіальної громади.

З ЯКОГО БЮДЖЕТУ ФІНАНСУЄТЬСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ?
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Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеві вибори» перші 
вибори старости призначають-
ся відповідною радою об’єд-
наної територіальної громади. 
Територіальна виборча комісія 
своїм рішенням оголошує про 
початок виборчого процесу пер-
ших виборів старости. Офіційне 
оголошення шляхом прийнят-
тя рішення про початок вибор-

чого процесу перших місцевих 
виборів старости здійснюється 
відповідною територіальною ви-
борчою комісією протягом п’я-
ти днів з дня прийняття рішення 
про призначення перших виборів 
старости. Перші місцеві вибори 
призначаються не пізніше ніж за 
70 днів до дня виборів, а вибор-
чий процес розпочинається за 
50 днів до дня перших місцевих 

виборів. Тобто, рада об’єднаної 
громади сама визначає, коли 
проводити вибори старости. 
Граничних строків для прийнят-
тя цього рішення радою у зако-
нодавстві не прописано.

До оголошення результатів 
цих виборів обов’язки старости 
виконує сільський, селищний, 
міський голова, обраний на ми-
нулих виборах.

ХТО ПРИЗНАЧАЄ ВИБОРИ СТАРОСТИ?

На 1-й сесії ради об’єднаної 
територіальної громади при-
ймається рішення про покла-

дання обов’язків старости, до 
обрання на перших виборах 
старости, на голів, які здійсню-

вали повноваження сільського, 
селищного, міського голови до 
об’єднання

ХТО СТАЄ СТАРОСТОЮ В СЕЛАХ, ЩО УВІЙШЛИ 
ДО СКЛАДУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

Строк повноважень старо-
сти, обраного на чергових ви-
борах, становить п’ять років, 
крім випадків дострокового 
припинення його повноважень з 
підстав і в порядку, визначених 

Законом.
Повноваження старости по-

чинаються з моменту складення 
ним присяги відповідно до Зако-
ну України “Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування” 

на пленарному засіданні відпо-
відної місцевої ради, на якому 
відповідною територіальною ви-
борчою комісією були оголоше-
ні рішення щодо його обрання 
та реєстрації.

ЯКИЙ СТРОК І КОЛИ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ?

Чинне законодавство Украї-
ни наділяє правом місцеву раду 
об’єднаної територіальної грома-
ди визначати перелік сіл, селищ, 
в яких обирається староста на 
строк повноважень місцевої ради. 
Таким чином, своїм рішенням міс-
цева рада, виходячи з власних 

організаційних, фінансових та ма-
теріальних можливостей, визна-
чає кількість старост, які будуть 
обрані в об’єднаній територіаль-
ній громаді, та відповідні території 
об’єднаної територіальної грома-
ди, на яких старости будуть реа-
лізовувати свої права та викону-

вати обов’язки. Частина території 
об’єднаної територіальної грома-
ди, на якій староста реалізовує 
свої права та виконує обов’язки, 
може складатись як з одного на-
селеного пункту, так і з декількох, 
жителі яких і повинні мати право 
обирати відповідного старосту.

ЧИ МОЖУТЬ ЖИТЕЛІ ДЕКІЛЬКОХ СІЛ ОБИРАТИ ОДНОГО СТАРОСТУ?

Староста, як посадова особа 
органу місцевого самоврядуван-
ня, може вчиняти нотаріальні дії, 
передбачені частиною першою 
статті 37 Закону України «Про 

нотаріат»; староста, як член ви-
конавчого комітету ради об’єд-
наної територіальної громади, 
проводить державну реєстрацію 
актів цивільного стану визначених 

частиною другою статті 6 Закону 
України «Про державну реєстра-
цію актів цивільного стану».

Староста матиме печатку для 
довідок.

ЧИ ЗМОЖЕ СТАРОСТА ВИДАВАТИ ДОВІДКИ Й ЯКІ?
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* Староста – це виборна посадова особа місцевого самоврядування. Староста обирається жителями 
села, селища, міста (сіл, селищ, міст), розташованого на території відповідного старостинського округу, на 
основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначено-
му законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 ** Cтаростинський округ – частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно 
до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, на якій розташовані один або 
декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, 
визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів 
такого населеного пункту (населених пунктів) старостою”.

Староста:

1) представляє інтереси жите-
лів відповідного села, селища у 
виконавчих органах сільської, се-
лищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних 
засіданнях сільської, селищної, 
міської ради та засіданнях її по-
стійних комісій;

3) має право на гарантований 
виступ на пленарних засіданнях 
сільської, селищної, міської ради, 
засіданнях її постійних комісій з 
питань, що стосуються інтересів 
жителів відповідного села, сели-
ща;

4) сприяє жителям відповідно-
го села, селища у підготовці доку-
ментів, що подаються до органів 
місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації ви-
конання рішень сільської, селищ-
ної, міської ради, її виконавчого 
комітету, розпоряджень сільсько-
го, селищного, міського голови на 

території відповідного старостин-
ського округу** та у здійсненні 
контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці про-
екту місцевого бюджету в частині 
фінансування програм, що реалі-
зуються на території відповідного 
старостинського округу;

7) вносить пропозиції до ви-
конавчого комітету сільської, 
селищної, міської ради з питань 
діяльності на території відповідно-
го старостинського округу вико-
навчих органів сільської, селищ-
ної, міської ради, підприємств, 
установ, організацій комунальної 
власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці про-
ектів рішень сільської, селищної, 
міської ради, що стосуються май-
на територіальної громади, розта-
шованого на території відповідно-
го старостинського округу;

9) бере участь у здійснен-
ні контролю за використанням 
об’єктів комунальної власності, 
розташованих на території відпо-

відного старостинського округу;
10) бере участь у здійсненні 

контролю за станом благоустрою 
відповідного села, селища та ін-
формує сільського, селищного, 
міського голову, виконавчі органи 
сільської, селищної, міської ради 
про його результати;

11) отримує від виконавчих ор-
ганів сільської, селищної, міської 
ради, підприємств, установ, ор-
ганізацій комунальної власності 
та їх посадових осіб інформацію, 
документи і матеріали, необхідні 
для здійснення наданих йому по-
вноважень;

12) сприяє утворенню та діяль-
ності органів самоорганізації на-
селення, організації та проведен-
ню загальних зборів, громадських 
слухань та інших форм безпосе-
редньої участі громадян у вирі-
шенні питань місцевого значення 
у відповідному селі, селищі;

13) здійснює інші повноважен-
ня, визначені цим та іншими зако-
нами.

ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ?

У ЯКОМУ ВИПАДКУ ДОСТРОКОВО ПРИПИНЯЮТЬСЯ 
ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ ?

 Повноваження старости 
припиняються достроково у 
разі:

1) його звернення з осо-
бистою заявою до сільської, 
селищної, міської ради про 
складення ним повноважень 
старости;

2) припинення громадянства 
України або виїзду на постійне 
проживання за межі України;

3) набуття громадянства ін-
шої держави;

4) набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду 
щодо нього;

5) набрання законної сили рі-
шенням суду про притягнення 
його до відповідальності за пра-
вопорушення, пов’язане з ко-
рупцією, яким накладено стяг-
нення у виді позбавлення права 

займати посади або займатися 
діяльністю, що пов’язана з ви-
конанням функцій держави або 
місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рі-
шенням суду про визнання його 
недієздатним, безвісно відсут-
нім чи оголошення померлим;

7) його смерті;
8) відкликання з посади за 

народною ініціативою.
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Біляївська ОТГ, Одеська об-
ласть, репортаж від колег Бі-
ляївка.Сity 

Багато людей до цього часу 
мають сумніви, чи дійсно рефор-
ма з децентралізації влади може 
сприяти рівномірному та успіш-
ному розвитку територій України. 
Чи дійсно вона здатна змінити на 
краще життя людей у цих грома-
дах? Існує багато міфів та побо-
ювань у тих, хто лише планує ру-
шити цим шляхом. 

Біляївка.Сity спростували 
п’ять найпоширеніших міфів 
щодо об’єднання громад та про-
демонструвала, як усе відбу-
вається насправді на прикладі 
Біляївської міської об’єднаної 
громади Одеської області. Ми 
знайшли місця, які змінилися, та 
людей, чиє життя змінила рефор-
ма з децентралізації влади.

Міф №1 - існуючий адміні-
стративно-територіальний устрій 
є ідеальним та не потребує змін. 

Людей, які в це вірять, хочеть-
ся попросити показати хоча б 
один район чи населений пункт 
в Україні, який відповідає єв-
ропейським стандартам якості 
життя. З рівними дорогами в 
усьому населеному пункті, су-
часними закладами освіти, куль-
тури, smart-вуличним освітлен-
ням, модерновими громадськими 
просторами, громадським тран-
спортом, який пристосований 
для міських перевезень, тощо. 
На жаль, поки що жоден з насе-
лених пунктів, наприклад, Біля-
ївського району не може таким 
похвалитися. 

Для порівняння бюджет Майо-
рівської сільської ради на момент 
об’єднання з Біляївкою скла-
дав близько 600 тис. грн. Цього 

ледве вистачало на утримання 
сільської ради, а за два роки в 
інфраструктуру сіл було вкладе-
но майже 5 млн. грн. Як кажуть, 
відчуйте різницю. 

Міф №2 - села, які об’єдну-
ються з містами, втратять статус 
та самобутність

У 2015 році Біляївка - на той 
момент центр Біляївського ра-
йону, згодом місто обласного 
підпорядкування - об’єдналася з 
двома селами Майорівської сіль-
ської ради. Громади сіл Майори 
та Повстанське зберегли всі пе-
реваги, які їм дає статус жителів 
сільської місцевості. Старостам 
замовили печатки, тому вони мо-
жуть здійснювати, як раніше, усі 
нотаріальні дії. Людям не потріб-
но їздити до Біляївки. 

Більше того, розробляючи Ін-
вестиційний паспорт громади, 
Біляївська міська рада перед-
бачила, що кожна з територій 
громади має розвиватися відпо-
відно до історичних традицій. У 
Майорах пропонуються об’єкти 
під розвиток сільського госпо-
дарства, агропереробку, розгля-
даються можливості створення 
кооперативів з молочарства. У 
Повстанському планують розмі-
щувати промислові об’єкти, як це 
було раніше. 

Міф №3 - громади сіл не змо-
жуть брати участь у прийнятті 
важливих рішень. 

Раніше, до об’єднання, в одно-
му з населених пунктів громади - 
селищі Повстанському - не було 
старости. Однак після об’єднан-
ня було вирішено, що кожному з 
сіл потрібен свій керівник, який 
на місці матиме змогу швидко 
відреагувати на всі проблеми 
села та сельчан.

Обидва старости  є члена-

ми виконавчого комітету міської 
ради, беруть участь у засіданнях 
робочих груп, організаційних ко-
мітетів, приймають гостей з інших 
регіонів, які часто приїжджають 
до Біляївки за досвідом. Жодне 
рішення не приймається без уча-
сті старост та без врахування їх 
позиції. Разом з представниками 
сільських громад була розробле-
на Стратегія розвитку об’єднаної 
громади до 2020 року, розробля-
ється Економічна стратегія та 
Стратегія молодіжної політики. 

- Найголовнішим досягненням 
нашої об’єднаної громади, я вва-
жаю, є робота в одній команді, – 
говорить Олександр Новак, ста-
роста села Майори. - У нас немає 
місця «сусідським війнам». Люди 
на них витрачають дорогоцінний 
час. Ми разом визначили пріори-
тети для інвестицій: діти, безпе-
ка, забезпечення базових потреб 
громад - і разом працюємо над їх 
вирішенням.

Наприклад, у минулому році 
зі спільного бюджету громади 
витратили  1 млн. 380 грн. для 
реконструкції насосної станції, 
яка постачає воду на Майори та 
Повстанське. Завдяки заходам з 
модернізації та енергозбережен-
ня вдалося забезпечити села ці-
лодобовим водопостачанням та 
навіть зменшити тариф до рівня 
Біляївки. 

Для всіх трьох населених 
пунктів актуальним є питання 
доріг. Тому першу субвенцію з 
державного бюджету для об’єд-
наних громад витратили на при-
дбання комунальної техніки - і 
частину дорожніх робіт у 2017 
році виконували вже своїми си-
лами: грейдерування, частково 
ямковий ремонт тощо. 

Чи варто селам боятися 
об’єднання із містом ?
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За рахунок цьогорічної суб-
венції купили сучасний низько-

підлоговий автобус, який присто-
сований для перевезення людей 

з інвалідністю, а також купують 
нову асенізаторну машину.
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- Навпаки, з об’єднанням ми 
отримали кадровий та професій-
ний ресурс, про який раніше не 
могло йти мови, - говорить ста-
роста села Повстанське Володи-
мир Осадчий, - У селах з’явилися 
двірники, озеленювачі. Юристи 
міської ради допомогають лю-
дям навести лад в документах на 
житло (деякі мали на руках тільки 
ордери на вселення в квартиру), 
наводять лад в договорах оренди 
та сплаті за землю, приводять у 
відповідність до законів докумен-
тацію. За два роки зроблено дуже 
багато роботи в цьому напрямку. 

 Міф №4 - зі створенням об’єд-
наних громад в селах зачинять 
медичні пункти, школи та дитсад-
ки. 

У Майорах та Повстанському 
за два роки зробили чималі капі-
таловкладення саме в ці об’єкти. 
Відремонтували два фельдшер-
сько-акушерські пункти, будинок 
культури в Майорах та почали 
обігрівати будинок культури в 
Повстанському (він майже двад-

цять років без тепла), відремон-
тували шкільне подвір’я Майорів-
ської школи, встановили декілька 
нових дитячих майданчиків та  
започаткували централізований 
збір сміття.

Втім сьогодні є проблема з 
відсутністю дитячого садочка. 
Тому громаді Майорів спочатку 
на батьківських зборах, потім на 
зборах колективу, а після на збо-
рах громади села, запропонува-
ли розглянути варіант змінити 
статус школи із загальноосвіт-
ньої І-ІІІ ступенів на  комплекс з 
дитсадком та школою з дев’яти-
річним навчанням. 

Діти села (минулорічний ви-
пуск складав всього лише шість 
учнів) отримають доступ у стар-
ших класах до більш якісної під-
готовки до зовнішнього незалеж-
ного тестування, а село отримає 
дитсадок та збереже освітній за-
клад. Але остаточне рішення - за 
громадою села. 

Самі сельчани кажуть, що за-
раз навпаки більше стало можли-

востей для розвитку та культур-
но-спортивного дозвілля. 

-  У нас, у селі, тепер можна 
займатися спортом, - каже тре-
нер футбольної команди на гро-
мадських засадах Олег Підлетей-
чук.- З часу створення ОТГ у нас 
немає організаційних проблем: 
оплатити добові, допомогти з пе-
реїздами, оплатити роботу суд-
дів. Привели в порядок стадіон. 
Це дає надію, що всі інші питання 
також будуть вирішені. З’являть-
ся душ та роздягальня не гірші, 
ніж у Біляївці. 

- У нас в Повстанському пра-
цює гурток самооборони для 
дітей з сіл. Він безкоштовний, - 
розповідає тренер, поліцейський 
за професією Максим Стрижев-
ський. - Зі свого боку міська рада 
Біляївки подбала про те, щоб діти 
займались у комфортних умовах, 
придбала для тренувань декілька 
комплектів спортивних матів, за-
безпечує доставку дітей для уча-
сті в усіх концертах та конкурсах.
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Міф №5 - більш заможні міста 
змушені будуть усі кошти віддавати 
на розвиток сіл, які багато років за-
непадали 

Тут варто говорити мовою цифр. 
Біляївська громада не живе в порто-
вому місті та не має виходу до моря, 
у неї немає залізниці, бюджетоутво-
рюючих підприємств, але для порів-
няння: у 2015 році бюджет громади 
до об’єднання складав 23 млн. грн., 
а у 2016 - 102 млн. грн. У Біляївці 
власні доходи на душу населення у 
2016 році склали 1956 гривень, тоді 
як до об’єднання було лише 796 гри-
вень.

У 2016 та 2017 роках громада 
сплачує реверсну дотацію до дер-
жавного бюджету та є фінансово 
спроможною громадою. Входить у 
ТОП-20 кращих з точки зору фінан-
сової спроможності громад України. 

Вона утримує чотири загальноос-
вітні школи, три дитячі садки та одну 
міську спортивну школу. Направляє 
субвенцію до районного бюджету на 
часткове утримання музичної шко-
ли та Будинку творчості, оплачує 
роботу працівників територіального 
центру соціальних послуг, які опі-
куються літніми одинокими людьми 
громади. 

У цьому році продовжує фінан-
сувати дуже багато соціальних про-
ектів: компенсує проїзд пільгових 
категорій громадян у міському тран-
спорті, безкоштовно для родинних 
бюджетів харчує дітей 1-4 класів у 
школах та компенсує 60% харчу-
вання в дитячих садочках. Підтри-
мує своїх земляків, які опинилися в 
скрутних життєвих ситуаціях та ви-

діляє їм допомогу у вигляді грошей, 
дров для опалення тощо. 

Громада продовжує енергомо-
дернізацію вуличного освітлення, 
заміну газових котелень на альтер-
нативні (у цьому році три заклади 
переведено на цей вид опалення). 
Продовжує займатися модернізаці-
єю системи водогонів, будує дороги, 
а від минулого року почала будувати 
тротуари. Частину вулиць міста (ро-
боту виконували спільно з жителями) 
підключили до центральної каналіза-
ції, бо має сучасну систему очистки 
стоків. Прораховує будівництво не-
великого сміттєпереробного заводу, 
оскільки має оформлений за всіма 
вимогами полігон твердих побуто-
вих відходів.  

У міській раді регулярно відбува-
ються зустрічі з підприємцями щодо 
сумлінного ставлення до сплати по-
датків та виконання своїх зобов’я-
зань перед бюджетом. Відчуття, 
що гроші, які надходять вугромаду, 
йдуть на розвиток населених пунктів 
- дисциплінує платників податків. 

Через низку ухвалених програм 
громада надає підтримку відділенню 
МНС, громадській організації вете-
ранів, яка під своїми крилами зібра-
ла людей різних соціальних груп, а 
також два жіночих клуби «Береги-
ня», «Гармонія життя». Підтримує 
місцевих учасників бойових дій, а 
також співпрацює з організацією 
воїнів АТО. Вони на громадських за-
садах слідкують за безпекою в місті, 
беруть участь у забезпеченні право-
порядку під час масових заходів. 

Міська рада ухвалила програму 
підтримки новостворених об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків та за два роки посприяла 
створенню більше 20 об’єднань. На 
першому етапі за бюджетні кошти 
всім будинкам виготовили технічну 
документацію, на другому етапі з 
міського бюджету компенсують 50% 
витрат на утеплення будинків та мо-
дернізацію комунікацій. 

За два роки міськрада створила 
фактично всі служби, які дали змогу 
наблизити адміністративні послуги 
до населення: службу державних 
реєстраторів, архітектурно-буді-
вельного нагляду та інші. 

І це далеко неповний перелік 
того, на що здатна громада, яка от-
римала повноваження та фінансові 
ресурси самостійно вирішувати свої 
проблеми. 

Жителі біляївської громади за-
певняють, що, коли прийде час від-
повідати на запитання: «А що вам 
принесла реформа з децентраліза-
ції?», вони покажуть чудове неве-
личке містечко з гарними дорогами, 
рівними тротуарами, smart вуличним 
освітленням, сучасними закладами 
культури, освіти, медицини. Місто, в 
якому хочеться жити. Місто, з якого 
не хочеться їхати. Місто, в яке захо-
четься повертатися. 

Джерело: http://bilyayivka.city/
read/misto/437/pyat-mifiv-pro-
decentralizaciyu-yaki-sprostuvala-
bilyaivska-obednana-gromada- 

Детальніше про громаду 
можна прочитати тут: http://
decentralization.gov.ua/gromada/5 
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Спецвипуск підготовлено в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 
в Україні» (ПУЛЬС), який виконується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжна-
родних наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з між-
народного розвитку (USAID)

Матеріали підготовлено Аналітичним центром розвитку міста «ЗЕОН», Здолбунівською РДА, 
експертами з питань децентралізації


