
ЧИ ПЕРЕРОСТУТЬ ІНІЦІАТИВИ ГРОМАД 
У СТВОРЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ОТГ

ЗДОЛБУНІВ CITY
№  2 ( 6 4 )  0 7  ч е р в н я  2 0 1 9  р о к у

Децентралізація 
на Здолбунівщині:

Зображення з сайту http://www.slk.kh.ua



www.zdolbunivcity.net2

Хронологія ініціатив щодо добровільного об’єднання на 
Здолбунівщині вміщується на пальцях однієї руки:

1. Перша спроба. Бурхлива діяль-
ність робочої районної групи з децен-
тралізації, листи сільських голів одне 
одному і водночас на Київ із скаргою 
на те, що їх примушують об’єднувати-
ся. Після того запал групи зменшився, а 
сільські голови отримали те, що хотіли, 
– чотири роки сидіння в кріслах, щоб 
на п’ятий рік почати пісню “от якби ра-
ніше” створилися б, то було діло, а так 
вже і до 2020-го досидимо. Майже до-
сиділи.

2. Друга спроба. Прийшла ініціа-
тива із сусіднього Острозького району. 
До Копитківської сільської ради. І там 
голова почав активно діяти, їздити, 
розповідати, навіть рахувати. Тільки от 
ініціативи ці дійшли до районних спо-
чатку кабінетів, а звідти до обласних. 
З області написали, що майбутня гро-
мада …фінансово неспроможна, бо на 
соцзахист в одному із сіл Острожчини 
витрачатиметься 4 млн. грн. Стільки, 
скільки в усьому Здолбунівському ра-
йоні? Один папірець Острозької ра-
йонної влади до ОДА, який публічно 
не поставив під сумнів ніхто, фактично 
поставив на паузу створення і цієї ОТГ. 

3. Третя спроба. Місто Здолбу-
нів. Головний ініціатор - депутат місь-
кої ради, заручившись, як йому зда-
валося, підтримкою колег-депутатів, 
подав відповідну ініціативу, і міська 
рада була змушена і приймати порядок 
проведення громадських обговорень і 
проводити їх. Публічно ідею не підтри-
мали, хоча після цього ініціатор почув 
багато схвальних відгуків про виступ і 
таку ж кількість співчутливих поглядів: 
“куди ж ти проти системи”. Руки про-
голосувати  заклякли навіть у тих, хто 
підписував ініціативу про створення 

ОТГ. Хоча вже на сесії міської ради, де 
потрібно було прийняти рішення про 
підтримку чи не підтримку ініціативи, 
голосів не вистачило ні ЗА ні проти, 
так і висить ця ініціатива в повітрі досі. 
Пропонувалося об’єднання Здолбунова 
на першому етапі із Богдашівської сіль-
ською та Квасилівською селищними 
радами. 

4. Четверта спроба. Здовбиця та 
її ініціатива об’єднатися із Уїздцями, 
Урвенською сільською радою. Уїздці 
спромоглися на 1 голос ЗА, гільчанці 
почали придумувати умови для об’єд-
нання, меморандуми, потім охолола й 
Здовбиця. 

Усі ці чотири роки села жили за ра-
хунок планів та їх реалізації, які народ-
жувалися в стінах РДА і фінансувалися 
районною радою, бюджет якої  при-
близно на  80% складається із податків 
Здолбунова. Усім було зручно. Сіль-
ській владі отримувати значно збільше-
ні зарплати за ту саму роботу, міській 
владі завжди був шанс закинути райо-
ну “наші гроші у вас, ви гроші віддай-
те, а  відповідальність собі залиште”, 
районній раді тримати віжки “кому 
дам кому не дам” з районного бюджету, 
районній адміністрації проявляти іні-
ціативу й мати кошти на їх реалізацію, 
а водночас і мати всю відповідальність 
за те, що робилося в районі, адже саме 
на цю частинку, відповідальність, ніхто 
більше не претендував.

5. П’ята спроба народилася в 
ініціативних мізочан.  У Мізочі, який 
досі не відрізнявся ініціативою “знизу”, 
а виключно асоціювався із бізнесом і 
сферою впливу агресивного депутата, 
благодійника, бізнесмена, була хвиля 
народного невдоволення, коли грома-

да дізналася про землі, які роздавалися 
Мізоцькою селищною радою. Щоправ-
да, нічим та хвиля не закінчилася, і всі й 
далі працюють, як і працювали, тільки 
хтось із землею, а хтось із хвилею. Голо-
ва громади - знаний, до речі, противник 
децентралізації,  якого ніякі аргументи 
і поїздки не переконують в користі від 
об’єднання.

 Кожен має право на свою позицію. І 
позиція ця може змінитися. А від пози-
ції голови багато що залежить, оскільки 
саме він є одним із тих, хто може ініці-
ювати об’єднання.  

Іншим суб’єктом є третина депу-
татського корпусу. Ще є право у орга-
нів самоорганізації населення чи шля-
хом місцевої ініціативи. ОСН у Мізочі 
немає, місцева ініціатива є. Але чи є 
Статут у Мізоча і чи прописано це у 
регламенті ради? Напевне, ні. Є лише 
ініціатива самих мешканців, але це теж 
вже багато, хоча б для того, щоб переко-
нати необхідну третину мешканців чи 
селищного голову, а також потенційних 
партнерів по ОТГ в тому, що ідея мати-
ме користь для всіх. І це не видається 
справою безперспективною, оскільки, 
на відміну від Здолбунова, Мізоч вже 
направляв листи до сільських рад про 
об’єднання, от тільки правильно скла-
дених відповідей не отримав, а значить 
шанс на юридично правильну спробу 
номер п’ять на Здолбунівщині таки є! 
Хоча за півтора місяці існування такої 
ініціативи багато і зроблено пересічни-
ми мешканцями: зустрічі з експертами, 
виготовлення та рознесення листівок і 
не лише по Мізочу.

Джерело: http://zdolbunivcity.net/
sproba-nomer-pyat/ зі скороченнями.

Спецвипуск 07.06.2019р.ЗС
news
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Фінанси, право і активність

Бюджетна термінологія
Місцевий бюджет – це фінансовий 

план громади. В ньому визначається, 
звідки громада буде отримувати кошти, 
а також на що їх витрачатиме. Бюджет 
громади формується та управляється на 
основі Бюджетного кодексу України. Це 
означає, що існують чіткі правила, звідки 
і в якому порядку громада отримує кош-
ти в свій бюджет, а також куди вона може 
їх витрачати. Бюджет, а також зміни до 
нього затверджуються рішенням місце-
вої ради. 

Доходи бюджету – гроші, які грома-
да заробила сама, а також отримала від 
держави. Доходи бюджету формуються 
з податків та зборів, неподаткових над-
ходжень (наприклад, кошти, отримані за 
надання адміністративних послуг, кош-
ти, які самостійно заробили бюджетні 
установи). 

Видатки бюджету – кошти, що ви-
трачаються на цілі та заходи, які запла-
новані в бюджеті. Видатки можуть бути 
поточні та капітальні. 

Трансферти – це кошти, які переда-
ються з бюджетів інших рівнів до бю-
джету громади. До трансфертів відно-
сяться дотації та субвенції. 

Субвенції – кошти, які з державного 
бюджету передають місцевим бюджетам 
на виконання конкретних повноважень, 
які делеговані державною. Ці кошти 
можна використовувати лише за пев-
ним призначенням. Приклади субвенцій 
– інфраструктурна, медична, освітня. 
Субвенції також можуть передавати-
ся з одного місцевого бюджету іншому. 
Наприклад, передача коштів обласній 
лікарні на лікування міських жителів - з 
міського в обласний бюджет.

Дотації – кошти, які виділяються з 
бюджету вищого рівня для того, щоб 
досягти рівних доходів населення у всіх 
населених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, передба-
чені для надання послуг державними та 
комунальними установами. Кошти за-
гального фонду витрачаються переваж-
но на виплати заробітної плати та оплату 

енергоносіїв, для надання громадянам 
послуг освіти (дитячі садки, школи, по-
зашкільні заклади), культури (будинки 
культури, клуби, бібліотеки, музеї), ме-
дицини (ФАПи, амбулаторії, лікарні), 
соціального захисту, фізичної культури 
і спорту (дитячо-юнацька спортивна 
школа, заходи та змагання різного ха-
рактеру).

Спеціальний фонд –  це окремий 
фонд, кошти якого мають цільове спря-
мування. Основну частину спеціального 
фонду формують бюджет розвитку та 
власні надходження бюджетних установ, 
а також інші ресурси, наприклад гранти 
від міжнародних організацій. 

Бюджет розвитку – кошти, які ви-
трачаються на капітальне будівництво, 
реалізацію інвестиційних проектів, капі-
тальний ремонт та реконструкцію об’єк-
тів соціально-культурної сфери і жит-
лово-комунального господарства тощо. 
Тобто на будівництво, модернізацію та 
ремонт доріг, шкіл, садочків, амбулато-
рій, клубів. 

Саме такі акценти ми вважаємо важ-
ливими та одними із першочергових, як 
для новостворених ОТГ, так і для нині 
діючих громад теж. Просто із значно 
скромнішими розмірами бюджетів та 
можливостями, які нині більші саме у 
об’єднаних територіальних громад. Тому 
сьогоднішній спецвипуск буде стосува-
тися здебільшого просвітництва, ресур-
сів громади, долучення до бюджету, по-
шуку додаткових можливостей.

Команда проекту: Марія Орлова, 
Микола Мокрик

Аналітичний центр розвитку міста 
«ЗЕОН» у співпраці із системою пу-
блічно-шкільних бібліотек Здолбунів-
ського району

Спецвипуск 07.06.2019р. ЗС
news
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У 2019 році однією з особливостей 
бюджетного процесу в Україні стало 
запровадження середньострокового 
планування на місцевому рівні. Відпо-
відно, зазнали змін процеси і процеду-
ри підготовки місцевих бюджетів.

У зв’язку з запровадженням серед-
ньострокового бюджетного плануван-
ня, стадій бюджетного процесу стало 
більше:

1. Складання та розгляд Бюджетної 
декларації (прогнозу місцевого бюдже-
ту) і прийняття рішення щодо них.

2. Складання проектів бюджетів.

3. Розгляд проекту та прийняття за-
кону про Державний бюджет України 
(або рішення про місцевий бюджет).

4. Виконання бюджету, включаючи 
внесення змін до закону про Держав-
ний бюджет України (або рішення про 
місцевий бюджет).

5. Підготовка та розгляд звіту про 
виконання бюджету і прийняття рі-
шення щодо нього.

Але повноцінний процес середньо-
строкового бюджетного планування 
на рівні місцевих бюджетів розпоч-
неться з 2020 року. У 2019 році прогноз 
місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки 
подається до відповідних місцевих рад 
разом з проектом рішення про місце-
вий бюджет на 2020 рік. Тобто, у 2019 
році не діє норма щодо необхідності 
подання до 15 серпня місцевими фі-
нансовими органами прогнозу місце-
вого бюджету місцевим державним 
адміністраціям (виконавчим органам 
відповідних місцевих рад), а також 
щодо його схвалення до 1 вересня та 

подання (у п’ятиденний термін) від-
повідним місцевим радам. Ця норма 
регламентується п.49 Прикінцевих та 
перехідних положень Бюджетного ко-
дексу України.

Складання прогнозу бюджету. 
Прогноз бюджету робиться на 3 

роки – плановий (тобто, той, на який 
плануємо бюджет)  і 2 наступні роки.  
Ці наступні роки називають прогноз-
ними. Прогноз робиться для того, щоб 
розуміти, які податки та скільки їх буде 
збиратися в наступні 3 роки, а також, 
на які цілі витрачатимуться гроші з зі-
браних податків. Прогноз оприлюдню-
ється на сайті ради та приймається на 
сесії не пізніше 1 вересня. 

Складання бюджету. 
На цій стадії загальнодержавні орга-

ни подають розрахунки міжбюджетних 
трансфертів.  Місцеві органи влади ра-
зом з розпорядниками бюджетних ко-
штів, наприклад, відділ освіти, розро-
бляють та подають бюджетні запити. 
На основі поданих розрахунків міжбю-
джетних трансфертів та бюджетних за-
питів вже відбувається розробка про-
екту рішення про місцевий бюджет. 
Підготовлений попередній проект бю-
джету оприлюднюється на сайті ради. 

Розгляд та затвердження бюджету.
 Попередній проект рішення про бю-

джет обговорюється та затверджується 
на засіданні постійної комісії місцевої 
ради, яка відповідає за питання бюдже-
ту. Далі проект рішення передається на 
розгляд виконавчого комітету, який 
також повинен його затвердити. Після 
цього проект бюджету розглядається 
та затверджується вже на сесії місцевої 
ради. Рішення про затвердження бю-

джету приймається не пізніше, ніж 25 
грудня. Після цього вони оприлюдню-
ються на сайті ради. 

Виконання бюджету. 
Саме на цьому етапі здійснюються 

всі витрати та збираються всі подат-
ки. Окрім того, протягом виконання 
бюджету може виникати необхідність 
внесення змін у нього. Усі зміни про-
ходять окрему процедуру від розгляду 
бюджетною комісією ради і до затвер-
дження на сесії ради. Окрім того, за-
конодавством встановлено обов’язок 
щоквартального звітування про вико-
нання бюджету, що також передбачає 
затвердження квартальних звітів окре-
мими рішеннями ради після завершен-
ня кожного кварталу. 

Звітування про виконання бюджету.
Після завершення року, для якого 

виконувався бюджет, розпочинається 
підготовка звіту про виконання бю-
джету за рік. Звіт також проходить всю 
процедуру розгляду та затвердження в 
усіх інстанціях, що завершується роз-
глядом та затвердженням рішення міс-
цевою радою. Затверджений звіт опри-
люднюється на сайті ради. Окрім того, 
бюджетне законодавство встановлює 
обов’язкову вимогу проведення пу-
блічного звітування про виконання 
бюджету. Публічне представлення зві-
ту про виконання бюджету повинно 
відбутися не пізніше, ніж 15-те березня 
наступного року. Місцева рада повин-
на широко анонсувати захід, на якому 
буде представлятись звіт про виконан-
ня бюджету, та запрошувати громад-
ськість відвідати його. 

Бюджетний цикл
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Незалежно від того, наскільки гро-
мада спроможна, завжди залишають-
ся питання, які важко вирішити за 
рахунок місцевого бюджету. Це може 
бути придбання обладнання чи тран-
спортних засобів для потреб посадо-

вих осіб місцевого самоврядування, 
будівництво чи реконструкція примі-
щення для потреб ЦНАП, реставра-
ція об’єктів культурної спадщини для 
подальшої інтеграції в сучасне життя 
тощо. Як показує практика, низка пи-

тань місцевого значення, вирішення 
яких не під силу бюджету об’єднаної 
громади, може успішно вирішувати-
ся за рахунок інших ресурсів, у тому 
числі й грантових.

Бюджетний цикл

Як залучити гранти для розвитку громад: 
поради старостам, проектним менеджерам, головам
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Головною особливістю грантових коштів, на відміну від позики чи кредиту, є те, що їх не потрібно 
повертати назад грантодавцю.

Варто знати! Чим ширшим буде ваше бачення проблеми та шляхів її вирішення, тим більше ви матимете 
аргументів в проектній заявці, а значить і шансів на перемогу у конкурсі

Спецвипуск 07.06.2019р.ЗС
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Залучати грантові гроші не так 
складно, як це може здатися на пер-
ший погляд, і староста в цьому про-
цесі може відігравати досить важли-
ву роль. Про це і поговоримо.

У багатьох країнах одним із за-
вдань органів місцевого самовря-
дування є організація пошуку по-
забюджетних джерел фінансування 
та налагодження співпраці з різно-

манітними фондами та грантови-
ми програмами. Враховуючи обме-
женість бюджетних коштів навіть 
найспроможніших громад в Україні, 
одним із напрямків діяльності орга-
нів місцевого самоврядування та ок-
ремих посадових осіб, у тому числі й 
старост, мала б стати робота, спря-
мована на пошук позабюджетних 
джерел фінансування та залучення 

для вирішення питань місцевого 
значення необхідних коштів.

З усіх можливих позабюджет-
них джерел фінансування, що мо-
жуть спрямовуватися на вирішення 
суспільно значимих питань в жит-
ті сільських та селищних громад, 
основну увагу хочу зосередити на 
особливостях залучення грантових 
коштів.

Успішний процес залучення грантів 
складається з декількох кроків. Розгля-
немо їх більш детально. Але перш ніж 

перейти до цього, хочу зауважити, що 
усі подальші поради стосуватимуться 
виключно ситуації, коли в сільській 

чи селищній громаді є хоча б одна гро-
мадська організація, зареєстрована як 
юридична особа.

Пошуку грантових програм та 
конкурсів має передувати означення 
проблеми та формулювання акту-
альності її вирішення, визначення 

заходів, що зможуть вирішити про-
блему, а також очікуваних результа-
тів та необхідних витрат. Незайвим 
буде й окреслити такі супутні речі, 

як перелік необхідного майна та/чи 
обладнання, а також робіт та послуг, 
у тому числі фахових.

На цьому етапі староста має бути 
генератором ідей, що випливають з 
потреб старостинського округу та 
його суспільного життя. Адже, хто як 

не староста має вживати всіх заходів 
для покращення життя у ввіреному 
йому окрузі. Якщо на кожну про-
блему староста матиме проект вирі-

шення, то рано чи пізно ці проекти 
вдасться реалізувати. Що ж для цього 
потрібно робити?

Мета і завдання грантових програм 
та конкурсів мають співпадати з метою 
і завданням вирішення вашої пробле-
ми.

Грантову діяльність доцільно розпо-
чинати з участі в конкурсах з невели-
ким фінансуванням. Їх ще називають 
малими грантами. Це можуть бути:

• регіональні або місцеві гран-

тові програми;
• гранти при посольствах;
• спеціальні програми «малих 

грантів»;
• спільні програми в рамках Єв-

росоюзу.

Для участі у грантовій програмі не-
обхідно знайти оголошення про від-
криті конкурси, що відповідають на-

прямку діяльності організації, яка має 
намір отримати грантові кошти. Від-
найти такі оголошення можна за допо-
могою моніторингу Інтернет-ресурсів 
тих інституцій, які зазвичай розмі-
щують узагальнену інформацію про 
грантові конкурси, в яких можна брати 
участь уже в найближчій перспективі.

Крок №1. Ідентифікація проблеми та можливих шляхів її вирішення

Крок №2. Пошук грантових програм та оголошених в їх рамках конкурсів
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Конкурси, які проводяться в рамках грантових програм, за періодичністю умовно можна поділити на:

• разові - проводяться один раз і здебільшого спрямовуються на досягнення певних цілей 
та завдань;
• регулярні – їх проведення повторюються через певні проміжки часу (наприклад, щомі-
сячно, один раз в квартал, півріччя чи рік);
• постійні – як правило, не мають певних термінів подачі заявок та розглядаються за 
фактом їх надходження.

• Ресурсний центр «Гурт» - http://gurt.org.ua/
• Інформаційний портал некомерційних організацій України «Громадський простір» - 
http://www.prostir.ua/category/grants/
• «Велика ідея» - https://biggggidea.com/
• Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад - http://vassr.org/
• Портал «Децентралізація» - https://decentralization.gov.ua
• Група «Гранти, конкурси, стипендії» - https://www.facebook.com/groups/progrants/ тощо.

• http://foundations.org - каталог грантодавців;
• http://www.efc.be/ - European Foundation Centre (EFC) - Міжнародна асоціація суспільних 
та корпоративних донорів;
• http://foundationcenter.org/ - міжнародний портал про філантропію;
• http://www.guidestar.org - міжнародний портал для некомерційних організацій.

Спецвипуск 07.06.2019р. ЗС
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Після визначення переліку най-
більш прийнятних для підтримки ва-
шого проекту потенційних грантодав-
ців, потрібно ознайомитися з умовами 
надання ними фінансової допомоги. 
Щоб вашу заявку не відхилили через 
недотримання формальних вимог, вар-
то вивчити особливості грантових 
конкурсів. Передусім необхідно буде 
зважати на такі речі:

• географія конкурсу (конкурс 

може бути оголошено для певних регі-
онів України);

• пріоритети конкурсу (здебіль-
шого зазначаються в умовах самого 
конкурсу);

• розмір гранту та розмір влас-
ного внеску грантоотримувача;

• термін реалізації проекту (за 
цим параметром проекти бувають ко-
ротко-, середньо- та довгострокові);

• суб’єкти отримання грантів 

(органи місцевого самоврядування, 
громадські об’єднання, органи самоо-
рганізації населення тощо;

• види діяльності, що фінансу-
ються (як правило, грантодавці вка-
зують перелік витрат, які можуть і не 
можуть покриватись за рахунок гран-
тових коштів).

• кінцеві терміни подання за-
явки та оголошення результатів прове-
деного конкурсу.

Що стосується інформаційних 
джерел, з яких можна почерпнути 
інформацію про грантові конкурси, 
то ними перш за все є офіційні сайти 
донорських організацій. Раджу ство-
рити власну базу даних грантодавців і 
періодично перевіряти їхні сайти. Там 
можна отримати чимало корисної ін-

формації як про вже реалізовані, так 
і нові грантові програми, про зміни у 
грантовій політиці, про тематичні тре-
нінги для представників громадських 
об’єднань тощо.

Регулярне здійснення моніторингу 
сайтів грантодавців дозволяє трима-
ти руку на пульсі кожного виявлено-

го вами грантодавця, однак для цього 
потрібно витратити не мало часу. В 
останньому випадку у пригоді можуть 
стати Інтернет-ресурси, які містять 
вже узагальнену інформацію про гран-
тові конкурси.

Значний обсяг потрібної інформації 
можна знайти на сайтах:

Якщо ви достатньо володієте англійською мовою, тоді можна скористатися такими Інтернет-ресурсами, як :
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Усіма ними досить зручно користу-
ватися, оскільки вони містять багато 
«інформаційних вершків» для потен-
ційного грантоотримувача.

Старості на цій стадії буде корисно 
регулярно зустрічатися з представни-

ками громадської організації (далі – 
ГО) чи її керівником та обговорювати 
питання щодо подачі проектних заявок 
для вирішення тієї чи іншої проблеми. 
Якщо донорська організація прово-
дить тренінг для потенційних учасни-
ків майбутнього конкурсу за певним 

напрямом, то старості та представни-
кам місцевої ГО варто взяти участь у 
такому заході. Як показує практика, 
той, хто пройшов відповідний тренінг, 
організований донором напередодні 
оголошення конкурсу, частіше отри-
мує грантову підтримку.

Ви маєте адекватно відобразити в 
проектній заявці своє бачення спосо-
бів вирішення проблеми. Кожен гран-

тодавець має власну форму проектної 
заявки (її ще називають аплікаційною 
формою). Не зважаючи на це, її струк-

тура обов’язково міститиме розділи, 
які найчастіше повторюються. Ними, 
як правило, є:

Крок №3. Підготовка проектної заявки
Однією з умов успішного отримання грантових коштів є правильно складена проектна заявка.

Увага! Не маючи власного заздалегідь підготовленого проекту вирішення проблеми, швидко написати якіс-
ну проектну заявку, яка могла б претендувати на отримання фінансування, майже неможливо
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Якщо під час підготовки грантової 
заявки виникають труднощі, тоді варто 
звернутися за консультаціями до пред-
ставників грантодавця. Майже кожен 
грантодавець в оголошеному конкурсі 
вказує контактну особу та засоби зв’яз-
ку з нею (адресу електронної пошти та/
чи номер телефону).

Існує низка різних методичних реко-
мендацій щодо підготовки проектних 

заявок, в яких до найменших подро-
биць описується, що потрібно писати у 
тому чи іншому розділі заявки. Звісно, 
це дуже корисна інформація. Однак її 
використання не гарантує перемоги в 
конкурсі чи отримання фінансування 
на позаконкурсній основі.

Необхідно зважати, що окрім дотри-
мання формальних вимог, що пред’яв-
ляються до написання проектної за-

явки, з її змісту грантодавець має чітко 
з’ясувати для себе декілька речей, які 
характеризуватимуть потенційного 
грантоотримувача. Якщо грантодавець 
переконається, що проблема є реаль-
ною, актуальною та її можна вирішити 
за допомогою запропонованих вами 
засобів упродовж запланованого часу, 
а запитувані ресурси, у тому числі гро-
шові, є адекватними, тоді ваші шанси 
на перемогу в конкурсі збільшуються.

Для більшої переконливості та дійс-
ності намірів громадської організації 
не завадить долучити до заявки та па-
кету документів гарантійні листи сіль-

ського, селищного голови, старости 
та/чи зацікавлених депутатів місце-
вої ради. Хоча б однин такий лист, і 
це для грантодавця буде свідченням 

про співпрацю чи принаймні партнер-
ські стосунки між потенційним гран-
тоотримувачем та інституціями міс-
цевої влади, що може бути розцінено, 

як позитивний чинник при визначені 
переможців конкурсу.

Якщо після відправлення проектної 
заявки ви отримали від грантодавця 
низку запитань, то це означає, що ваша 
заявка привернула його увагу і зберігає 
шанси на подальшу перемогу. У такій 
ситуації на поставлені грантодавцем 
запитання потрібно відповідати швид-
ко і детально.

У разі отримання повідомлення про 

перемогу в конкурсі, необхідно буде 
укласти договір з грантодавцем і не-
ухильно його дотримуватися. Пам’я-
тайте, що грантодавець має право не 
лише контролювати хід виконання 
схваленого ним проекту та цільове ви-
користання наданих коштів, але і по-
ширювати відповідну інформацію про 
грантоотримувача поміж інших донор-
ських організацій.

Джерело: decentralization.gov.ua

Зазвичай, у кожному такому еле-
менті дещо дрібнішим шрифтом 
міститься уточнююча інформація або 
невеличкі підказки, які дозволяють 
більш точно зрозуміти, яку інфор-
мацію потрібно зазначити та її мак-
симально допустимий обсяг. Якщо 

грантодавець, наприклад, визначив 
для розділу «Постановка проблеми» 
обсяг «не більше однієї сторінки», то 
в цей обсяг потрібно вкластися. Якщо 
ж написати три чи більше сторінок, 
то грантодавець може зробити деякі 
висновки не на користь організації, 

яка подала проектну заявку. Іншими 
словами, грантодавець зможе виба-
чити декілька зайвих рядків, але не 
декілька зайвих сторінок. Про цю осо-
бливість психології грантодавця варто 
пам’ятати при підготовці кожної про-
ектної заявки. 

• Титульний аркуш
• Резюме проекту
• Вступ
• Постановка проблеми
• Мета і завдання
• Очікувані результати
• Цільові групи

• Оцінювання проекту
• Життєздатність проекту
• План реалізації
• Звітність
• Бюджет
• Додатки

До підготовки власних проектів та грантових заявок необхідно ставитися не як до експромтних спроб 
(вийде чи не вийде), а як до серйозної справи, що може сприяти  залученню додаткових фінансових та 
інших ресурсів як для розвитку громадської організації, так і самої громади на регулярній основі.

Увага! Якщо ви хочете виділитися серед інших конкурсантів та привернути увагу грантодавця, 
сформулюйте унікальну назву проекту.
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Це наша робоча гіпотеза: громади 
Здолбунівщини не поспішають об’єд-
нуватися, тому що нині, при підтримці 

районної влади, можна бути дотацій-
ним органом місцевого самоврядуван-
ня, але все рівно існувати, навіть якщо 

це існування – виключно для отриман-
ня зарплати апарату місцевої ради та 
витрат на її господарське утримання

Цифри і графіки показують наступну інформацію:

середньомісячний дохід сільського (кої) голови із розрахунку: сума доходу за основним місцем роботи річної декларації 
за 2018 рік поділена на 12. Не за всіма сільрадами було отримано дані (Буща, Півче, Дермань Друга)

Одна із причин чому на Здолбунівщині 
саботується децентралізація

Джерело: http://zdolbunivcity.net

Джерело: http://zdolbunivcity.net
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Власні доходи громади за даними фінансистів Здолбунівської РДА та відповідні похідні від них розрахунки: утримання 
ради,частка на утримання ради, частка витрат на оплату праці.

Ефективність менеджменту: власні доходи громади на 1 грн. витрат на оплату праці  апарату управління органу влади.

Чи не привід прийти до місцевої влади і запитати: а як господарювати можна, коли грошей тільки на зарплату вистачає і 
надалі саботувати об’єднання для подальшого розвитку?

Джерело: http://zdolbunivcity.net

Джерело: http://zdolbunivcity.net
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А скільки коштують платникам 
податків здолбунівські 
“топ-слуги народу”

У продовження теми аналізу доходів перших по-
садових осіб друкуємо інформацію із офіційних де-
кларацій керівників Здолбунова та району.

Зарплати в адміністрації – це витрати з держав-
ного бюджету, зарплати в радах – це витрати гро-
мад, в даному випадку міста і району.

Джерело: http://zdolbunivcity.net
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Володимир Васильович Кравець,  
успішний аграрій і підприємець, 
три роки тому очолив Вишнівець-
ку селищну раду об’єднаної тери-
торіальної громади, яка нині стала 
прикладом успішного вирішення 
проблем громадського життя, перш 
за все, за рахунок так званого 

«людського фактору» ‒ подолання 
корупції та забезпечення якісно-
го управління на місцевому рівні. 
Володимир Васильович ділиться з 
читачами  City Life своїми думками 
з приводу проблем та своїх досяг-
нень за першу половину каденції на 
виборній посаді.

– Володимире Васильовичу, з яких 
реформ Ви розпочали свою діяль-
ність на посаді голови Вишнівецької 
селищної ради?

– Перша реформа була кадрова. До-
волі швидко я з’ясував, що більшість 
керівників не переймалися господар-
ськими питаннями і просто відсиджу-
валися в своїх кабінетах. Були й такі, 
що зловживали на робочому місці 
оковитою чи використовували бю-
джетні кошти або громадські ресурси 
для власного збагачення. Тому дове-
лося з  ними розпрощатися. Для цього 
спочатку перевели всіх керівників на 
контракт терміном у один рік, а хто не 
виправився ‒ по закінченні контракту 
звільнили. 

– Які господарські проблеми по-
требували нагального вирішення?

– Перше, що я зробив, ‒ самотуж-
ки оглянув усі приміщення, що були у 
власності селищної ради ‒ від підвалів 
до горищ. Виявив дуже багато про-
блем, які накопичувалися і не вирішу-

валися роками. Окремі з них цілком 
могли бути вирішенні власними сила-
ми, але чомусь у попередніх керівни-
ків до цього «руки не доходили». Піс-
ля такої ретельної ревізії стану справ, 
склав для себе перелік першочергових 
завдань і, крок за кроком, спільно з ко-
мандою однодумців, приступив до їх 
вирішення. До числа пріоритетних від-
ніс проведення ремонтів приміщень, 
впорядкування території, наведення 
загального ладу в громадському гос-
подарстві. Турбував також стан доріг, 
особливо між населеними пунктами, 
але цю проблему вирішити силами 
місцевого самоврядування поки що не 
вдається. 

– Проблеми з корупцією у владних 
кабінетах мали місце?

– Так, прояви корупції були, але 
ми дуже швидко їх виявили і жорстко 
припинили. Хтось зрозумів, що поща-
ди не буде і розрахувався сам, когось 
розрахували ми. Позбулися також тих, 
хто полюбляв вживати оковиту на ро-
бочому місці, або намагався державні 

кошти чи громадські ресурси викори-
стати для власного збагачення.  

– Вас критикують як керівника?

– Так, і доволі часто. Головним чи-
ном, критику на свою адресу чую від 
«старої гвардії» колишніх керівників, 
які самі свого часу нічого толкового не 
зробили, а сьогодні їм не до вподоби 
будь-які наші започаткування. Пози-
тивні зміни їх дратують, звідси й кри-
тика…

– Ви маєте певний «генеральний 
план» дій чи дієте ситуативно?

– Повноцінний довгостроковий 
план дій за наявності такої великої 
кількості проблем, які щороку попов-
нюються новими, скласти в нинішніх 
умовах неможливо. Тому почасти вирі-
шувати їх доводилося  ситуативно. Ок-
рім того, я за складом характеру та по-
переднім досвідом роботи є не стільки 
стратегом і політиком, скільки госпо-
дарником. Тому, коли бачу нагальну  
проблему ‒ одразу ж приступаю до її 
вирішення.

А як у сусідів? Досвід Вишнівецької ОТГ

Володимир Кравець: «Майбутнє належить 
тим, хто бачить можливості там, де інші 
бачать тільки проблеми»
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– В одному із своїх перших ін-
терв’ю Ви заявляли, що працювати-
мете на виборній посаді тільки один 
термін.  Своєї думки з цього приводу 
не змінили?

– Ні, не змінив. Казав і кажу всім, у 
тому числі своїм підлеглим, що при-
йшов на цю посаду, щоб показати, як 
навіть за умов невеликого бюджету 
можна за короткий час навести лад і 
вирішити левову частку проблем жит-
тя громади.  Чому це не вдавалося моїм 
попередникам ‒ нехай залишиться на 
їхній совісті. Своє завдання вбачаю в 
тому, щоб показати приклад і сфор-
мувати команду керівників з новим 
баченням та готовністю чесно працю-
вати на благо своєї громади. Переко-
наний, що за відсутності корупції і на-
явності команди порядних керівників 
можна навести лад не лише в громаді, 
але й у державі за п’ять років.

– Який стан справ із розвитком ма-
лого бізнесу в підпорядкованій Вам 
громаді?

– Ми добилися того, що місцеві під-
приємці офіційно оформили всіх сво-
їх працівників і сплачують податки у 
місцевий бюджет. Зростанню кількості 
підприємців перешкоджає відтік ак-
тивного і працездатного населення на 

заробітки за кордон, але ми покладає-
мо надії, що ситуація з часом змінить-
ся на краще. Певні перспективи для 
розвитку місцевого бізнесу є, в тому 
числі в туристичній сфері. Над цим ми 
нині активно працюємо. Допомогти 
справі могли б інвестиції, у тому числі 
закордонні. Якщо інвестиційна полі-
тика в країні зміниться на краще, це 
стане хорошим стимулом для розвит-
ку різноманітного місцевого бізнесу. 

– Як ви оцінюєте стан реформи 
місцевого самоврядування?

– Переконаний, що альтернативи 
цим процесам немає і вороття назад 
не буде. Звичайно, потрібно вдоско-
налювати нормативну базу, інші меха-
нізми, але розвиток органів місцевого 
самоврядування ‒ це той шлях, який 
ми маємо пройти, щоб стати справді 
європейською державою. Життя нашої 
громади наочно підтверджує необ-
хідність і доцільність децентралізації 
‒ значну кількість проблем вирішити 
на місцевому рівні можна швидше і з 
меншими затратами, ніж очікувати ко-
манди зверху. Тому місцеве самовря-
дування потрібно розвивати і утвер-
джувати позитивними прикладами, а 
також формувати з числа громадської 
активної молоді наступне покоління 

керівників, у тому числі місцевого рів-
ня.

– Який досвід Ви отримали за пер-
ші роки роботи на виборній посаді?

– Скоріш за все це не досвід, а глибо-
ке і неочікуване враження від відсут-
ності мотивації і готовності більшості 
керівників та пересічних жителів гро-
мади докласти зусиль, щоб змінити 
своє життя на краще, яке я отримав, 
коли приступив до виконання своїх 
обов’язків голови селищної ради. Кра-
сиві гасла роками не підкріплювалися 
конкретними діями. Більше того,  стан 
справ тільки погіршувався, а люди в 
плані самоорганізації громадського 
життя перебували начебто в напівсон-
ному стані. А якщо й нарікали, то тіль-
ки на центральну владу.

Відрадно, що нині ситуація кар-
динально змінилася і маємо багато 
прикладів зростання громадської ак-
тивності населення, особливо серед 
молоді. Необхідно лише рішуче позбу-
тися корупції в усіх гілках влади і наве-
сти лад у державі. Це ‒ достойна мета 
для наступного покоління керівників 
усіх рівнів. 

Спілкувався Володимир Уруський

Джерело: www.tenews.org.ua

На заощаджені кошти запровади-
ли в школах безкоштовне харчування 
дітей. Закупили комп’ютерні класи з 
інтерактивними дошками. Майже всі 
вікна замінили на енергозберігаючі. 

Залишається тільки одна школа, де 
плануємо здійснити оптимізацію. 

У школі села Глещава зробили су-
часну огорожу, облаштували доріж-

ки. В Іванівці триває ремонт спорт-
залу. Школа підготувала і подала 
проект на «Бюджет участі» та вигра-
ла конкурс.

Іванівська громада у 2015 році об’єднала Сороцьку, Ілавченську, Глещавську та Іванівську сільські ради, а це – по-
над 4 тисячі осіб. Нині бюджет громади - більше 25 млн грн, а до об’єднання мали кошти тільки на зарплату. Громада 
працює за розробленою стратегією розвитку. Про зроблене і пріоритети спілкуємося із головою Іванівської ОТГ Рус-
ланом Шафрановичем.

А як у сусідів? Досвід Іванівської ОТГ.

«Кошти, зекономлені на енергоносіях, спрямували на безкоштовне харчування
дітей у школах»
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Знаємо, що у громаді є проблема із 
питною водою.

– Ця проблема виникла у 2014-
2015 роках. Через посуху повисихали 
ставки. Коли ми розробляли страте-
гію розвиту громади, то проводили 
опитування серед жителів ОТГ щодо 
пріоритетів. У всіх селах сказали, що 
треба будувати водопровід. От ми і 
взялися за цю роботу, розробили про-
ектно-кошторисну документацію на 
будівництво водозаборів і водопрово-
дів на 4 села. Наразі будуємо перший 
водозабір в селі Іванівка, на черзі – 
Ілавче і Глещава.

«Встановили спортивне поле, що не 
має аналогів у районі»

– Чи приділяєте увагу розвитку фі-
зичної культури і спорту?

– Так. У нас є футбольні та волей-
больні команди, підтримуємо їх фінан-
сово. Школа в Ілавче щороку виграє 
районні патріотичні змагання «Сокіл» 
(«Джура»). Для розвитку спорту ба-
гато зроблено за спонсорські кошти 
мецената, директора підприємства 
«Іванівське», депутата обласної ради 
(фракція «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність») Антона Білика. А цього 
року разом з нашими американськи-
ми партнерами програми «ДОБРЕ» 
побудували мультифункціональне 
спортивне поле з гумовим покриттям. 
З бюджету громади спрямували 30% 
коштів, а наші партнери надали 70%. 
Загальна вартість проекту становить 
700 тис грн. Наступного року планує-
мо встановити огорожу і зробити бла-
гоустрій території. Майданчик не має 
аналогів у районі.

 «Реформа децентралізації підсили-
ла економічну спроможність наших 
сіл»

– Наскільки зріс бюджет після 
об’єднання?

– Раніше коштів, а це було 2,2 млн 

грн, вистачало в основному лише на 
зарплату. А цього року бюджет грома-
ди становить 30 млн грн. Тобто, разів 
у п’ять зріс. До речі, цьогорічний біль-
ший, ніж торік на 30%. Я тепер думаю: 
якщо б ми не об’єдналися в громаду, 
то втратили б усе. Бо за три роки зро-
били дуже багато. Адже працюємо за 
стратегією розвитку разом із проектом 
«DOBRE» і були однією з перших 25 
громад, які налагодили з ними стосун-
ки.

– Які основні джерела наповнення 
бюджету?

– У нашій громаді є два підприєм-
ства – «Іванівське» і «Топільче». Ос-
таннє ще до об’єднання було зареє-
строване в Тернополі. Ми попросили, 
щоб вони перереєструвалися, щоб 
податки залишалися на місці. І таким 
чином отримуємо надходження із по-
датку фізичних осіб, єдиного фіксова-
ного сільськогосподарського податку, 
податку із землі. У нас, до речі, най-
вищий рівень розораності земель в 
області – 83%. Минулого року в нашій 
громаді із робочим візитом побував 
Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман. Після відвідин Глава уряду 
запровадив підтримку середніх фер-
мерських господарств.

– Які ще заходи заплановані для 
підсилення економічної спроможно-
сті громади?

– У нашому господарстві розвинене 
молочне тваринництво, за кількістю 
ВРХ посідаємо п’яте місце в облас-
ті. Багато людей зайняті в цій сфері. 
За програмою «ДОБРЕ» планується 
вкласти 2,5 млн грн у розвиток коопе-
ративного руху або в інші проекти, аби 
підсилити економічну спроможність 
громади. Хочемо створити молочний 
кооператив.

– Наскільки важливо продовжити 
реформу децентралізації? 

– Не все одразу можна зробити і не 
на все вистачає коштів, але у нас вже є 
конкретні результати. І це дає стимул 
рухатися далі. Причому все, що вда-
лося зробити, стало можливим завдя-
ки реформі децентралізації. Крім уже 
зробленого, хочемо реалізувати про-
ект транспортного сполучення між се-
лами громади, купити автобус… Сло-
вом, задумів багато, а їх втілення стає 
реальністю завдяки реформі. Тому 
вперед до успіху йдемо з вірою у пози-
тивний результат.

Андрій ПРИШНІВСЬКИЙ

Джерело: http://svoboda.te.ua
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Спецвипуск 07.06.2019р.ЗС
news

Спецвипуск підготовлено в рамках проекту «розробка курсу на зміцнення місцево-
го самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який виконується Асоціацією міст Украї-
ни (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX/
Україна за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку  (USAID)


