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ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ – 
БОЛЮЧІ ПИТАННЯ…

Неупереджений погляд на істо-
рію України дозволяє зробити вис-
новок, що практично вся вона
позначена безперервною бороть-
бою за землю, яка завжди була 
основним джерелом існування
української людності та її найбіль-
шим багатством. 

Земельне питання залишається
одним з найактуальніших і тепер, ос-
кільки в сучасній Україні, яка стала на
шлях ринкового розвитку, ще й досі

не розв’язано головну проблему земельних відносин – проб-
лему власності на землю та її ефективного використання. 

Особливо болить воно людям землі, що порівняно недавно стали
власниками своїх паїв. Тому вже котрий рік в українському суспільстві
точаться дискусії про те, чи повинна земля бути товаром і хто її має
купувати (йдеться про землю сільськогосподарського призначення),
як відродити на землі ефективного господаря і зберегти українські
чорноземи для наступних поколінь, зрештою, скільки коштують наші
унікальні чорноземи і чи можна виміряти це багатство лише 
матеріальними мірками. 

Нині земельні питання активізувалися внаслідок переукладання
поточних договорів оренди і через реальну можливість найближчим
часом зняття мораторію на продаж земель сільгоспризначення 
(див. інтерв’ю з директором Ресурсного центру з прав на землю, пре-
зидентом Асоціації «Земельна спілка України» Андрієм Кошилем).

Крім того, з 1 січня 2013 року ряд повноважень щодо розпоряд-
ження землями державної власності передаються до Держземагент-
ства України та його територіальних органів. Як це позначиться 
на житті пересічних громадян – власників земельних паїв, читайте 
в інтерв’ю з головним юридичним радником Проекту USAID 
«АгроІнвест» Павлом Кулиничем.

А про Національну кадастрову систему, яка почала впроваджува-
тися з 1 січня 2013 року (цього ж дня набрав чинності і закон «Про
Державний земельний кадастр»), розповів голова Держземагент-
ства Сергій Тимченко.

І можу сказати, що це далеко не всі матеріали другого номеру 
«Вісника», які присвячуються земельним питанням. Так склалося тому,
що саме навколо них зараз точаться найгостріші дискусії, ламаються
списи між представниками різних політичних партій, науковцями, еко-
номістами, представниками владних структур і так далі. Усе це відбу-
вається і тому, що саме від рішення цієї проблеми багато в чому
залежить подальша доля нашого селянства, а значить, і усієї України. 

Усі роки існування нашої незалежної держави зайвий раз дово-
дять, що українська земля ще довго буде не тільки предметом нашої
національної гордості, а й предметом особливої уваги суспільства.

З повагою, 
Головний редактор журналу 
«Вісник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад» 
Євгенія Маркарян. 
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Село сьогодні: реалії

Село сьогодні в Україні здебільшого 
похмуре. Подекуди, щоправда, існують
острівці достатку – переважно там, де 
активні вихідці з села, розвиваючи свій 
агробізнес, чесно і вчасно платять орендну
плату за паї, вкладають гроші з прибутку 
в соціальний розвиток, створюють робочі
місця та не скупляться на зарплату. 
Та, на жаль, таке не зустрінеш повсюди.

Сьогодні село – це місце, де живуть 
пенсіонери. Низька народжуваність і висо-
кий рівень смертності досягли критичної
межі. У 2011 році кількість померлих пере-
вищила кількість народжених на 79,9 тис.
осіб. Як результат, упродовж 2000-2010 рр.
з мапи України зникло 177 сільських 
населених пунктів, ще 227 сіл та селищ 
не мають населення, але поки що не зняті
з обліку.

Із 14 з половиною мільйонів сільського на-
селення трохи більше 8 млн. – працездатні,
але й тим працювати ніде. Навантаження
на одне вакантне місце у сільському 
господарстві становить 27 осіб. За даними
Державного центру зайнятості Міністер-
ства праці та соціальної політики України,

кількість безробітних, які проживали у
сільській місцевості і перебували на обліку
у січні-листопаді 2012 року, становила
489,7 тис. осіб. За цей період до центрів
зайнятості звернулося 278,7 тис. осіб. 
Працевлаштовано 178,5 тис. осіб.

Частка молоді віком до 35 років у 
загальній кількості мешканців села має
чітку тенденцію до зниження. Дуже мало
молоді хоче створювати сім’ю та жити в
далеких від цивілізації умовах. Сьогодні 
у 56,1% сіл відсутні фельдшерсько-
акушерські пункти, лише в 32,7% 
з них є дитячі садки, школи – у 45,5%,
клуби – у 57,7%. Майже цілком відсутнє 
на селі побутове обслуговування. Дороги 
з твердим покриттям мають лише 58% сіл,
дорожнє освітлення – 33%, а каналізаційні
мережі є тільки в 3% сіл.

При цьому, за оцінками Інституту аграрної
економіки, зарплати в аграрному секторі
на 40% нижчі, ніж щомісячний дохід 
у середньому по країні. Поза межею 
бідності перебувають 16,8% селян, 
а 48,8% – мають мінімальний дохід. 
У 2011 році середньомісячний дохід 
сільського домогосподарства становив 
428 дол. США, з яких 85% – у грошовій
формі та 15% – у «натуральній» формі.

Село сьогодні: потенціал

Водночас, село – місце, звідки вийшли 
лідери виробництва і культури, державні
діячі та видатні спортсмени. Село дає 
державі можливість безпечно функціону-
вати, адже годує народ, забезпечує продо-
вольством і себе, і городян. Із загальних
41,6 млн. га сільськогосподарських угідь
20,5 млн. га обробляють сільгосппідприєм-
ства, 16,0 млн. га – самі селяни, ще
5,1 млн. га – інші землевласники.

Великі підприємства, що господарюють 
на понад 10 тис. га землі (їх 152, або 0,3%),
зосереджуються на високорентабельному
виробництві експортоорієнтованих 
культур. На сьогодні назріла нагальна 
необхідність об’єднання комерційних 
інтересів цих потужних агрохолдингів зі 
сталим розвитком сільських територій.

Проблемним аспектом є також забезпе-
чення місцевого самоврядування. Консти-
туція України гарантує територіальним
громадам право самостійно вирішувати
питання місцевого значення. Але як можна
реалізувати це право, коли понад 80% сіль-
ських бюджетів є дотаційними і не забез-
печують мінімальні потреби території?

Розпочато систему роботи 
з розбудови українського села 

Саме з метою напрацювання нових шляхів
для вирішення цього питання було здій-
снено глибокий аналіз стану сільського
розвитку працівниками Мінагрополітики,
науковцями, освітянами та міжнародними
експертами. Результатом цієї роботи стало
запровадження з травня минулого року
стратегічної ініціативи «Рідне село». 

Основою ініціативи було проголошено 
наближення державної фінансової 
підтримки до дрібного та середнього 
товаровиробника. Це означає визнання
ролі селянського господарства у забезпе-
ченні продовольчої безпеки країни. 
Адже у 2011 році дрібними власниками
було вироблено близько 53% валової 
продукції сільського господарства (у тому
числі 97% картоплі, 84% овочів та фруктів,
80% молока і 43% м’яса).

У рамках ініціативи, підтриманої урядом,
уперше в Україні з’являється спеціальна
дотація фізичним особам за утримання 
та збереження молодняку ВРХ. Селяни 
отримали майже 305 млн. гривень. Ще
16 млн. держава спрямувала на компенса-
ції за закуплені установки індивідуального
доїння. Цими діями було підтверджено
курс на розвиток виробничого потенціалу
села та окреслено напрями дій: зміцнення
економіки господарств, населення та підт-
римка сільськогосподарської кооперації, 
як дієвого шляху підвищення конкуренто-
спроможності малих та середніх виробни-
ків сільськогосподарської продукції.

Вектор розвитку сільських територій

Сьогодні низка регіонів демонструють 
зацікавленість у розвитку кооперації на

Ð²ÄÍÅ ÑÅËÎ.
ÌÎß ÕÀÒÀ ÍÅ ÑÊÐÀÞ

Часу на роздуми немає. 
Будуймо село разом, щоб хата кожного з нас була не скраю!

Микола Присяжнюк,
Міністр аграрної політики та продовольства України
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селі, внаслідок чого кількість СОК зросла.
Зокрема, у Волинській області – на 24 
одиниці, у Полтавській області – на 16 
одиниць, у Житомирській – на 8 одиниць.
Найбільша кількість кооперативів налічується
у Житомирській (104), Вінницькій (84), Івано-
Франківській (67) областях та АР Крим (64).
За останні роки кількість сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів 
у країні зросла на 278 одиниць і становить
851 кооператив. Протягом 9 місяців 
2012 року кількість сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів збільшилася
на 77 одиниць.

Світовий досвід доводить, що коопера-
тивні обслуговуючі та виробничі об’єд-
нання за своїми принципами найбільше
відповідають завданням розвитку громад.

Тривалий час утворення кооперативів галь-
мувалося через недосконалість законодав-
ства та подвійне оподаткування. 
У минулому році на виконання Національ-
ного плану дій 2012 року щодо впровад-
ження Програми економічних реформ 
на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава» та з метою створення
сприятливих умов та стимулів для розвитку
сільськогосподарської кооперації 
Мінагрополітики України розроблено та
Верховною Радою України прийнято Закон
України від 20 листопада 2012 року
№5495-VІ «Про внесення змін до Закону
України «Про сільськогосподарську 
кооперацію».

Цим законом уперше визначено сукупність
ознак, за якими СОК вважається неприбут-
ковою організацією; встановлюється, 
що сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи не є власниками сільськогос-
подарської продукції, виробленої його чле-
нами, а власниками такої продукції 
є члени кооперативу; надходження, одер-
жані сільськогосподарським обслуговую-
чим кооперативом від збуту (продажу)
сільськогосподарської продукції за дору-
ченням своїх членів, не є його доходами.

У першу чергу – інформація та підтримка

Для розробки реальної програми 
підтримки розвитку сільськогосподарської
кооперації проведено опитування майже
11 тисяч голів сільських рад. Чи не вперше
в історії країни державна програма 
формується знизу, а не спускається до 
суспільства відповідно до кабінетних
уявлень міністерських чиновників.

Стримуючим чинником розвитку, в першу
чергу, є недостатній рівень інформованості.
Відчуваються істотні труднощі в отриманні

ринкової інформації, консультаційних 
послуг правового, економічного і техноло-
гічного характеру, практично відсутня мож-
ливість підвищення кваліфікації.

З метою підвищення рівня знань сільгосп-
виробників в університетах, підпорядкова-
них Мінагрополітики, створено регіональні
центри сільського розвитку, активно 
розвиваються консультаційні служби.

Учені ради університетів закріпили 
студентів за сільськими громадами для
моніторингу їх розвитку та написання 
курсових, дипломних, наукових робіт 
на основі місцевих матеріалів.

Дорадчі служби 69 областей мають у
своєму складі висококваліфікованих, 
досвідчених професійних сільськогоспо-
дарських дорадників та експертів-
дорадників, які надають дорадчі послуги 
з питань освоєння належної сільськогоспо-
дарської практики і сучасних технологій ве-
дення сільськогосподарського, в тому
числі органічного виробництва, дотри-
мання стандартів якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції, інфра-
структури сільського аграрного туризму,
формування мережі збуту сільськогоспо-
дарської продукції на кооперативних 
засадах, маркетингу, бухгалтерського 
і статистичного обліку, агрономії, впровад-
ження нових технологій виробництва 
продукції тваринництва.

Мінагрополітики координує

Серед центральних органів виконавчої
влади розвитком села в Україні 
опікується не лише Мінагрополітики. 

За вимогою Державної програми розвитку
українського села до 2015 року партне-
рами села є ще з десяток міністерств 
та відомств, але, як засвідчив аналіз вико-
нання Програми в 2012 році, її ефективно-
сті заважає адміністративна і фінансова
розпорошеність. Відчутна відсутність 
урядового координуючого органу. Як 
результат, на фінансування програми 
розвитку села списуються мільярди 
гривень, а фактично вони йдуть на вироб-
ничі й галузеві потреби. Та й фінансування
скоротилося до 26,7% у 2012 році проти
89,4% у 2010.

Сільська територія функціонально базу-
ється на життєзабезпеченні, життєдіяльно-
сті та життєустрої громад. Самодостатня 
та активна громада формує духовність
українського народу. Сільський розвиток
потребує комплексного підходу, оскільки
це сфера життя та діяльності людей – 
третини населення України.

Президент України визначив перспективу
аграрного сектору не лише як осередку
створення нових робочих місць і подо-
лання безробіття на селі, а й як рушія 
інноваційної перебудови всього способу
життя селян (Щорічне Послання Прези-
дента України до Верховної Ради України).
Як кажуть, немає чого дебатувати. 
Координатор визначений. Залишилося
лише формалізувати статус.

Настав час змін

Настав час зміни підходів у фінансуванні
розвитку села. Досвід європейських країн
засвідчив необхідність створення єдиного
фонду сільського розвитку та його виплат-
них агенцій. Такий підхід дасть змогу 
концентрувати кошти бюджетів, меценатів,
міжнародних донорів і розподіляти 
їх за програмно-цільовим принципом 
з обов’язковою участю самої громади. 

Таким чином функціонують в Україні 
проекти міжнародної технічної допомоги.
Вони активізували громаду і зробили її 
відповідальною за своє село. Не варто 
чекати вказівок. 

Політичні орієнтири визначено 
в Щорічному Посланні Президента до 
Верховної Ради України «Про внутрішнє 
та зовнішнє становище України в 2012
році» – розробка ґрунтовної та адекватної
сучасним викликам програми розвитку
сільських територійі прийняття її на 
найвищому державному рівні. 2012 рік
уже в історії. <VASSR
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– Ірино Максимівно, Ви вірите в те, що
реально можна щось зробити і врятувати
українське село?
– Ми дуже переживали у свій час, яке 
політичне бачення розвитку села. У світі
глобалізація. Села сьогодні – місця прожи-
вання чи великотоварного виробництва,
де об’єднуються крупні товаровиробники.
Дуже хвилює та ситуація, що надзвичайно
відстає соціальна сфера. Є проблеми 
з інфраструктурою, освітою і т.д. Всі ми 
їх бачимо і знаємо. Проте, нам важливо
було розуміти політичну лінію держави.
Зараз вона одержала чіткіші обриси 
і цілком спрямована на розвиток сільських
територій. Вектор Міністерства агропро-
мислового комплексу і продовольства
спрямований чітко на реалізацію програм
забезпечення економічної складової 
життєзабезпечення селян. Україна має 
повернути свою родзинку – українське село.

– Але ж політична лінія держави завжди
була спрямована на підтримку села. 
– Звичайно. Державна цільова програма
розвитку українського села на період до
2015 року, затверджена постановою
№1158 від 19 вересня 2007 року, діє з
2008 року. Відповідно державою здійсню-
ються заходи у підтримку сільських терито-
рій. Існує багато програм, які спрямовані на
розвиток як агропромислового комплексу,
так і соціального сектору. Проте, як пока-
зала практика, часом зовсім не ефективно.

Як приклад. Не секрет, що найбільша 
проблема сільської місцевості – це праце-
влаштування її мешканців. На початок року
400 тис. безробітних зареєстровано саме
на сільських територіях. У минулому
Державний фонд сприяння зайнятості 
населення використав майже 8 млн.грн.
для фінансування передбачених про-
грамами зайнятості населення заходів 
щодо: професійної орієнтації населення, 
навчання вивільнених працівників та 
безробітних, сприяння в їх працевлашту-
ванні і виплати допомоги по безробіттю,
матеріальної допомоги по безробіттю і т.д.
Але міський і сільський житель використо-

вують їх по різному. Якщо жителі міста ще
намагаються розпочати підприємницьку
діяльність, то селяни частіше всього 
«проїдають» державну підтримку і знову 
повертаються на облік у центри зайнятості.
Контролю використання коштів практично
не здійснюється.

– Як можна змінити ситуацію? 
– З 1 січня 2013 року вступив у дію 
ЗУ «Про зайнятість населення». 
Є пропозиція внести зміни до порядку 
використання коштів, визначити приорі-
тети саме для села. Можна допомогти 
селянам більш ефективно використати
одержані кошти. Бізнес-план підприєм-
ницької діяльності селянину-одноосібнику
сформувати важко. 

Ефективніше об’єднатися, спрямувати їх на
розвиток тих же кооперативів. Кооператив
у селі може стати базовою економічною
складовою села. Якщо 5 сімей об’єд-
наються в кооператив (садівницький, ягід-
ницький та інші напрямки) і через центр
зайнятості одержить 50 тис. з розрахунку
10 тис на 1 особу, то це вже реальна мож-
ливість розпочати діяльність. Зареєструва-
тися, розробити бізнес-план, одержати
супровід і консультації фахівців, можливо
навіть, придбати необхідні технічні засоби
або принаймні визначити, що потрібно для
господарської діяльності. А далі 
залучити кошти з державних програм 
на галузеву підтримку.

– Це модель створення кооперативу?
– Модель сформує саме життя, бо у 
кожному селі чи регіоні є своя специфіка.
Це скоріше пропозиція або реальна 
можливість для селян. Тут потрібен комп-
лексний підхід з боку держави, науковців,
громадськості. Держава потурбується про
фінансову підтримку селян, науковці допо-
можуть розробити моделі з прив’язкою 
до території та освоїти механізм реалізації,
а громадськість має включитись на повну
потужність в реалізацію запланованого.
Тільки залучення усіх видів ресурсів дасть
позитивний результат.

– У будь-якому випадку все починається 
з бажання щось зробити. У цьому ви-
падку – створити кооператив, наприклад.
– Надзвичайно велика роль у цьому 
процесі сільського лідера. Лідер – сільський
голова, в першу чергу. Ніхто краще за 
голову не знає, скільки безробітних живе в
нього на території і скільки зареєстрованих
в центрі зайнятості. Маючи господарські
книги, він знає, яким природним ресурсом
людина володіє (город, свині, корови, сад).
Саме сільський голова може ініціювати
створення кооперативу у своєму селі, 
скликати схід села, активізувати громаду 
і виявити бажаючих. Допомогти у цьому
процесі – пряма функція Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад. 
Асоціація має стати флагманом у активізації
кооперативного руху на селі. У цьому 
переконаний міністр АПК М. Присяжнюк.

– Наступний крок – це глибокий аналіз
спроможності створити кооператив саме
на цій території. Тут не може бути штампів
і шаблонів. У цьому процесі ініціативну
групу мають супроводжувати служби 
дорадництва. За дорученням міністра АПК
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Розвиток нових технологій у сільськогосподарському виробництві та структурні зміни 
в економіці України призвели до того, що сьогодні українське село перебуває у стані 
трансформації. Настав критичний момент для сільських територій: або українське село
зникне, як таке, або розпочнеться новий етап його розвитку.

Розмову вела 
Наталія Ключник
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М.В. Присяжнюка у кожному регіоні, 
на базі профільних навчальних закладів, 
створено центри розвитку сільських 
територій. На відповідальність цих центрів
покладено систематичне, короткотермі-
нове навчання сільських та селищних
голів, проведення майстер-класів, різних
форм консультативно-навчальної діяль-
ності. У якійсь мірі завдання цих центрів 
перегукуються з функціями дорадчих
служб. Ці дві структури мають об’єднати
зусилля і доповнювати один одного.

– Є реальний приклад роботи такого
центру розвитку сільських територій?
– Звичайно, і не один. Найпершим був
Центр розвитку сільських територій 
у Сумській області. Він народився після 
робочого візиту міністра АПК М. В. При-
сяжнюка. Офіційна зустріч з губернатором
і головою облради перейшла у робочу. 
За основу взяли рішення, що це буде 
міжрегіональний навчально-практичний
центр. Одним із перших завдань, 
які ставили перед собою, проведення 
навчання для сільських та селищних голів.
1 серпня 2012 року відбулось офіційне 
відкриття. Графік навчання затверджений
Сумською обласною радою, а з 14 серпня
розпочалися заїзди.

– Але ж у нас вже є центри підвищення
кваліфікації, де сільські голови підви-
щують свій професійний рівень. 
Чим ця структура відрізняється від інших?
– Кардинально. Модель така: сільські 
голови одного району приїжджають разом
з головою райради. Роль викладачів 
відіграють представники обласних струк-
тур (земельного управління, управління 
агропромислового комплексу,екологічна
інспекція, інші структури в області). Відтак,
одразу вирішуються практичні проблеми

сільської громади. Така модель навчання
знайшла позитивні відгуки. Долучалися
фахівці із асоціацій. Тобто, головна 
відмінність – можливість надання прак-
тичної допомоги у вирішенні конкретного 
болючого питання громади. Серед них 
є типові і не типові. Теоретична частина
розглядається на увесь загал,а практична –
у Сумській області на базі Садівської 
сільсьської ради – на вотчині керівника 
регіонального відділення сільських та 
селищних рад Масалітіної Надії Іванівни.

– У цьому році провели навчання на базі
Глухівського університету і зібрали вже
цільову аудиторію тих, хто збирався 
створювати сільськогосподарські обслу-
говуючі кооперативи. 69 сільських рад 
виявили бажання. У навчаннях взяли
участь більше 100 чол., яким цікава була
тематика. У найближчих планах – прове-
дення практичного навчання з цієї теми.

– Тобто, центри розвитку сільських 
територій об’єднують державні 
структури, науковців, профільних 
фахівців Міністерства, дорадницькі
служби та асоціації?
– На цьому етапі так. Проте, життя 
саме внесе корективи. Адже, для розвитку
села потрібно звести в одну систему 
багато компонентів. Скажімо, питання
формування соціального капіталу на селі. 
Його негайно треба вирішувати. Кадрове 
забезпечення сільських територій –
окреме питання. Не можуть усі, хто 
хоче йти на вибори, ставати сільськими 
головами. Люди, які втомились і нікому 
не довіряють, віддають свій голос виборця
за людину чесну, проте, м’яко кажучи, 
не зовсім підготовлену для роботи в якості
сільського голови. Повноваження 
сільського голови автоматично переходять

у відповідальність за розвиток громади.
10-12% голів не мають уявлення, що таке
програма розвитку громади. Найчастіше
вони її копіюють один до одного. 
Депутати, не читаючи, затверджують, 
а як її виконувати не знають. Необхідно
вносити зміни в першу чергу до ЗУ «Про
місцеве самоврядування». Треба вводити
певні обмеження. Формування резерву
сільських лідерів – один із напрямків, 
який нами має бути організований, через
студентський загал, який є у Міністерства
аграрної політики та продовольства.

Ще один напрямок – спустошені території.
Близько 177 сіл уже зняті з реєстру.
Але природні ресурси, земля під тими 
селами не зникли. Що робити з цими 
землями? Підключаємо всі ресурси, 
науковців, практиків, вивчаємо досвід 
Білорусії, Росії, Кореї, Китаю. Наприклад, 
у Білгородській області розробили дуже 
цікаву модель розвитку сільських 
територій. Корейська модель розвитку
сільських територій визнана найкращою 
у світі. Поки що йдуть домовленості на
найвищому рівні про формування органу
взаємодії України і Кореї. Можливо, деякі
інновації для інших цікаво розроблені у
нас. Це природньо – здійснювати обмін 
досвідом і брати для себе краще.

– Якщо підсумувати, то Президент, Уряд 
і Міністерство АПК, зокрема, готові до 
радикальних, але виважених змін. 
Села так жити далі не можуть.
– Абсолютно вірно. Наше з вами завдання
наповнити цей рух змістом. Думка така, що
потрібний колегіальний орган, який би
скоординував зусилля у всіх напрямках.
Зараз цю функцію виконує науково-
методична комісія з розвитку сільських 
територій та дорадництва. <VASSR
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Як зазначив Президент України Віктор
Федорович: «Українська земля – це не 
лише найдорожчий ресурс країни, 
а й тісно пов’язані з нею людські долі 
нинішнього і майбутнього поколінь».

За останні 100 років українське село тричі
опинялося на роздоріжжі. І завжди перед
нами постає одна і та сама альтернатива:
йти далі цивілізованим європейським 
шляхом чи якимось іншим.

Уперше це було 100 років тому, під час
проведення Столипінської реформи, 
яка полягала в ліквідації селянського 
надільного землекористування, надання
можливостей виходу селян із селянської
общини на хутори (1906 р.) 
А наступними законами (1910-1911 рр.)
передбачалося зміцнення селянського
банку і започаткування переселенської 
політики. Це був шлях створення фер-
мерських господарств. Реформи було про-
ведено в інтересах і селян, і суспільства,
але у них були супротивники. 14 вересня
1911 року у Києві Столипіна було вбито…
Це був 11 замах на його життя. Можна 
з упевненістю стверджувати, що якби 
реформа була здійсненна і був би ство-
рений клас фермерів, то країна пішла б 
зовсім іншим шляхом, бо в громадянській

війні вигравали ті, кого підтримували 
селяни. А вони, як і робітники, «купилися»
на лозунги: «Вся влада радам, земля – 
селянам, заводи і фабрики – робітникам».
Усе закінчилося націоналізацією землі, ко-
лективізацією, голодомором і геноцидом
українського селянства.

Удруге українське село вже самостійної
України опинилося на роздоріжжі 
на початку 90-х років минулого століття.

Стало зрозумілим, що колгоспно-
радгоспна система організації сільського
господарства не виправдала себе. І знову
з’явилася альтернатива: або йти апробова-
ним більш ніж столітнім європейським 
досвідом шляхом кооперування селян, 
або створювати щось своє… 

На жаль, уже самостійна Україна знову не
використала сприятливу ситуацію впровад-
ження досвіду передових країн Європи (Ні-
меччини, Фінляндії, Франції та інших,
де фермери господарюють на 40% власної
землі, а решту орендують у селян), а пішла
шляхом «дикого заходу». Через 20 років
ми одержали той стан, в якому опинилось
українське село. На селі все більше госпо-
дарюють не селяни, а люди з великих
міст – фінансисти, банкіри, торгівці. 
Створені величезні холдинги з ресурсом 
у 100-480 тис. га землі.

Така ситуація призвела до значного скоро-
чення сільського населення, обезлюд-
нення та вимирання сіл. На сьогодні понад
25% деградуючих сільських поселень 
втратили можливість самовідтворюватись, 
і понад 120 районів охоплено демографіч-
ною та поселенською кризою, що завдає 
непоправної шкоди аграрному сектору,
призводить до формування зон суцільної
незаселеності в сільській місцевості. 

Основним чинником скорочення насе-
лення стало його природне зменшення,
внаслідок перевищення смертності над 
народжуваністю (депопуляція).

І сьогодні, напередодні прийняття закону
України «Про ринок землі» і відміни 
мораторію на продаж земель сільсько-
господарського призначення, українське
село втретє за 100 останніх років на 
роздоріжжі.

Перш ніж запроваджувати ринок земель,
слід дати чітку відповідь на кардинальне
питання: хто і як буде господарювати на
землі – селяни чи ділки? 

У даний момент є всі підстави стверджу-
вати, що ми знову повертаємо не в той бік:
цього разу йдемо латиноамериканським
шляхом завдяки створенню латифундій 
як за розмірами оброблюваних земель,
так і капіталу.

За останні 10 років за експертними 
оцінками площа:
• сільськогосподарських угідь в агро 

та агропромислових холдингах зросла
в 12 разів (з 0,5 до 6 млн. га);

• державних підприємств скоротилася 
в 2 рази (з 1.85 до 1 млн. га);

• традиційних сільськогосподарських
підприємств СВК, ТОВ і т.д. скороти-
лася в 2.6 рази (з 27.1 до 10.3 млн. га);

• фермерських господарств та 
господарств населення зросла лише 
в 2.2 рази.

Прихильники розвитку великотоварного
виробицтва в Україні до їх переваг відно-
сять: вищу продуктивність праці і рівень
рентабельності виробництва, нижчу 
собівартість продукції за рахунок високої
спеціалізації і концентрації виробництва.

ÌÈÊÎËÀ ÔÓÐÑÅÍÊÎ:
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÑÅËÎ ÂÒÐÅÒª ÍÀ ÐÎÇÄÎÐ²ÆÆ²

Проблеми розвитку села і земельних відносин були актуальними завжди.
Особливо вони загострилися в останні роки у зв’язку з розглядом
у Верховній Раді України проектів законів «Про ринок землі».

Ãåíåðàëüíîþ ì³ñ³ºþ àãðàðíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè ïîâèííî ñòàòè íàñòóïíå:
ïðàöþâàòè íà çåìë³ é óïðàâëÿòè íåþ ïîâèíåí òîé, 

õòî íà í³é æèâå ³ êîìó âîíà íàëåæèòü. 
À çâ³äñè, íåîáõ³äí³ñòü ³íñòèòóö³éíîãî îáìåæåííÿ ðîçì³ð³â ëàòèôóíä³é 

òà äåðæàâíà ðåàëüíà ï³äòðèìêà òèõ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ 
ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çàêð³ïëþþòü íà çåìë³ ñåëÿíèíà.



Загалом усе виглядає правильно,
якщо не враховувати наступне:
1. практично всі великі сільгоспвироб-

ники спеціалізуються на виробництві
тільки високомеханізованої та високо-
рентабельної продукції (кукурудзи,
озимої пшениці, ячменю, соняшнику,
ріпаку, курячих яєць, м’яса бройлерів);

2. ефективність визначається на основі
лише економічної складової, 
при цьому не береться до уваги ні 
соціальна, ні екологічна складові, які
є на даний момент найактуальнішими
на селі.

Орієнтація виключно на високоефективні
галузі рослинництва привела:
a) до порушення сівозміни;
b) зниження родючості ґрунтів;
c) до знищення тваринництва в тих селах,

де господарюють олігархи. А це – ско-
рочення робочих місць, безробіття, 
напівпорожні бюджети сільських рад.
Як наслідок – розвалена соціальна
сфера села. 

То чим же завинило українське село перед
державою? І що ж чекає на нього, коли 
більшість земель перейде у власність, кори-
стування і розпорядження великих товаро-
виробників? Це ж не так важко спрогнозу-
вати, аналізуючи теперішні їх здобутки.

На що вже суперкапіталістична держава
США, але і в ній, як і в більшості країн Європи,
думають про збереження робочих місць на
селі. Так, Рада Європи у 2013 році виділила
49 млрд. € на підтримку сіл. А в нас?

-------------------------------
Íàéñòðàøí³øå òå, ùî ñåëÿíèí 
óñóâàºòüñÿ â³ä óïðàâë³ííÿ âèðîá-
íèöòâîì ³ ñîö³àëüíèì ðîçâèòêîì 
ñåëà, ñòàº íàéìàíèì ïðàö³âíèêîì. 
Ñåëà á³äí³þòü, à íàñåëåííÿ âòðà÷àº
çäàòí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿ (äî â³äòâîðåííÿ). 
Ñüîãîäí³ êîæíèé øîñòèé æèòåëü 
ñåëà íà ìåæ³ á³äíîñò³.
-------------------------------

То про яке сьогодні можна говорити 
повноцінне самоврядування, коли 
абсолютна більшість сільських рад є 
дотаційними?!

Необхідність інституційного обмеження
розмірів латифундій та державна 
реальна підтримка тих організаційно-
правових форм господарювання, 
які закріплюють на землі селянина 
з діда-прадіда: фермерських господарств, 
кооперативів і т.д.

Тому на перший план виходить концепція
багатофункціональності сільського госпо-
дарства: відтворення суспільних благ, 
продовольча безпека і незалежність, 
збереження та розвиток сільського 

способу життя та культури, природних 
ресурсів, соціальний контроль над 
територією на засадах самоврядування.

Таким чином, потрібно виділити 
3 складові ефективності:
• соціальну;
• економічну;
• екологічну.

З метою підвищення якості життя 
сільського населення через зміцнення
сільської економіки, налагодження 
соціальної інфраструктури, покращення
довкілля 15 травня 2012 року стартувала
ініціатива міністра аграрної політики та
продовольства України Н.В.Присяжнюка
«Рідне село». Сталий розвиток сільських
територій також передбачений і програ-
мою розвитку АПК до 2020р., яка була 
презентована 5 вересня 2012р. за участю
Президента України В.Ф.Януковича.
Лише такий шлях дасть можливість 
відтворити українське село та забезпечити
сталий розвиток сільських територій.
Цьому буде сприяти і програма розвитку
сільськогосподарської кооперації на 

2013-2020рр., якою передбачається 
2 етапи її розвитку: I – 2013-2016рр.; 
II – 2017-2020рр. Створення, відповідно до
програми, вже дієздатних СОК на 1.6 млн.
робочих місць дасть змогу охопити коопе-
ративними послугами понад 5.5 млн. 
сільського населення.

До впровадження ринку землі ще 
необхідно вирішити цілий ряд важливих
питань:
• інвентаризація та приведення обліку

земель у відповідність до вимог 
земельного кодексу України;

• організаційно-правове та фінансове 
забезпечення ринку землі;

• завершення планування розвитку 
територій сільських громад та 
генеральних планів населених пунктів;

• захист на законодавчому рівні прав
людей, які живуть на селі, та сільських
громад вцілому;

• вирішення питання матеріальної 
підтримки розвитку українського села;

• створення громадських організацій
власників земельних та майнових 
паїв. <VASSR
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Саме тоді три асоціації підписали рамкову
угоду про співпрацю і взаємодопомогу 
в форматі національного Конгресу ОМС. 

Угода передбачає узгодження позицій 
з ключових питань територіальної органі-
зації влади в Україні, місцевого і регіональ-
ного розвитку. 

Одним із ключових завдань Конгресу 
є підготовка та подання на розгляд Вищим
органам державної влади виконавчих 
органів пропозицій щодо змінення місце-
вої демократії, розвитку міжбюджетних
відносин, нарощування потенціалу 
місцевого самоврядування, захист 
інтересів територіальних громад.

Асоціації погодилися об`єднати зусилля в
удосконаленні територіальної організації
влади на засадах Європейської Хартії 
місцевого самоврядування та заснувати
Національний Конгрес ОМС як форму 
взаємодії, взаємної допомоги, підтримки,
консолідації інтересів на державному
рівні. Необхідність створення і розвитку
такої форми взаємодії продиктував час.

Місцеве самоврядування – одна з найваж-
ливіших засад демократичного устрою
держави. На жаль, існуюча в Україні 
система місцевого самоврядування 
сьогодні далека від досконалої, не 
відповідає потребам суспільства. 

Україна стоїть перед нагальною потребою
здійснення широкомасштабної реформи
місцевого самоврядування та удоскона-
лення адміністративно-територіального
устрою, на чому неодноразово наголошу-
вав Президент України В.Ф. Янукович. 
Безперечно, успішна реалізація реформи
місцевого самоврядування сприятиме
більш ефективній реалізації Україною полі-
тики європейської інтеграції, розвитку спів-
робітництва з Європейськими інституціями.

Відповідно до Європейської Хартії, місцеве
самоврядування означає право і спромож-
ність органів місцевого самоврядування 

в межах закону здійснювати регулювання
й управління суттєвою часткою суспільних
справ, які належать до їхньої компетенції,
в інтересах місцевого населення. 
Це відповідає і 800-літній вітчизняній 
історичній традиції місцевого самовряду-
вання, відображеній, зокрема, в позитив-
ному досвіді періодів Магдебурзького
права (ХIV ст. – 1834 р.) та земського 
самоврядування (1864-1917 рр.) на 
українських землях, що входили до складу 
Російської імперії.

Однак, незважаючи на всі заходи держави,
спрямовані на зміцнення і розвиток місце-
вого самоврядування, переважна біль-
шість з близько 11 тисяч територіальних
громад України, а саме: територіальні гро-
мади сіл, селищ – через їх надмірну под-
рібненість та надзвичайно слабку 
економічну та фінансову базу, зали-
шаються неспроможними до виконання
визначених законодавством повноважень
місцевого самоврядування. Наслідком
цього є низька якість публічних послуг, 
що надаються громадянам на місцевому
рівні, депопуляція сільського населення
(скорочення на 1% щорічно), деградація
сільських територій. 

Відносно спроможним є самоврядування
більшості міст обласного значення, 
оскільки воно базується на більш-менш
достатній економічній, фінансовій, 
інфраструктурній та кадровій основах.

За великим рахунком, місцеве самовряду-
вання сьогодні не забезпечує реалізацію
свого головного призначення – створення
та підтримку сприятливого життєвого 
середовища, необхідного для всебічного
розвитку людини, її самореалізації, захисту
її конституційних прав, надання мешкан-
цям територіальних громад якісних, 
доступних публічних послуг. Значні 
прогалини законодавства у формуванні
бюджетів, особливо сільських територій та
малих міст, які є бюджетами «проїдання»,
а не розвитку, призводять до занепаду 
і вимирання цілих сільських поселень. 

-------------------------------
Ìîæíà ñì³ëèâî ñòâåðäæóâàòè, 
ùî áåç ðåôîðìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ íåìîæëèâå ïîäîëàííÿ 
êðèçîâèõ ÿâèù ó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîìó ³ ïîë³òè÷íîìó æèòò³
Óêðà¿íè. Çâîë³êàííÿ ³ç ¿¿ ïîâåð-
íåííÿì óñå á³ëüø óñêëàäíþº æèòòÿ 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
-------------------------------

Задекларувавши спільну діяльність, 
спрямовану на формування державної 
регіональної політики, удосконалення 
територіальної організації влад, Конгрес
ОМС повинен все активніше акумулювати
усі свої можливості, спрямовувати спільні
зусилля всеукраїнських асоціацій задля 
подолання перешкод розвитку місцевого
самоврядування.

Конгрес не має і не повинен мати полі-
тичних уподобань. Це форма взаємодії 
Асоціацій різного рівня, яка може мати
перспективу реального впливу на розвиток
місцевої демократії лише за умови 
активної роботи його керівних органів,
ефективної роботи постійних та тимчасо-
вих його комісій. Уже сьогодні вкрай 

ÂÀÄÈÌ ²Â×ÅÍÊÎ:
«ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß – 
ÑÏ²ËÜÍÈÉ ØËßÕ ÄÎ ªÄÈÍÎÃÎ ÃÎËÎÑÓ»

Національний Конгрес органів місцевого самоврядування в Україні 
діє як інструмент взаємодії трьох всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого самоврядування – Асоціації міст України, 
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад 
та Української асоціації районних та обласних рад з 26 січня 2010 року.
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необхідна узгоджена позиція Конгресу ОМС з питань, 
що потребують невідкладного вирішення, а саме:
• Оптимізація територіальної основи місцевого 

самоврядування, пов’язаної з упорядкуванням 
системи адміністративно-територіального устрою.

• Підготовка висококваліфікованих посадових та 
виборних осіб ОМС.

• Розмежування повноважень між ОМС та органами 
виконавчої влади на основі визначених критеріїв 
та принципів.

• Удосконалення організаційно-правових принципів
формування та організації діяльності ОМС.

• Зміцнення фінансово-матеріальної бази ОМС.
• Посилення інституційної спроможності ОМС 

у виконанні ними своїх повноважень.
• Розробка та впровадження інноваційних інструментів

розвитку місцевого самоврядування, зокрема 
на основі інструментарію Ради Європи з питань 
міжмуніципального співробітництва.

• Удосконалення якості послуг, які надаються 
громадянам.

Єдиним голосом трьох ключових всеукраїнських асоціацій
Конгрес має рухатися до більш тісного діалогу між усіма
рівнями органів місцевого самоврядування. Пасивність 
у цьому хоча б однієї із Асоціаціії, що входять до складу
Конгресу, паралізовує всю його роботу, зводить нанівець 
зусилля двох інших асоціацій вийти на взаємоузгоджене
рішення Конгресу. Втрачено занадто багато часу! 

За два роки з часу заснування Національного Конгресу 
місцевого самоврядування дещо зроблено для того, 
щоб Конгрес став діючим, впливовим інструментом 
взаємодії, взаємної допомоги, підтримки, консолідації 
інтересів місцевого самоврядування на державному рівні.
Але далеко не все.

Залишаються не визначені на найближчу перспективу 
основні напрямки діяльності Конгресу; так і залишається
несформованим склад делегацій представників Конгресу 
в органах державної влади і міжнародних організаціях; 
не затверджений перспективний план роботи Конгресу.
Боляче про це говорити, але, на жаль, доводиться 
констатувати, що не все криється виключно в організацій-
них причинах. 

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад 
під час свого головування підготувала проекти рішень 
для розгляду на Раді Національного Конгресу, зокрема
про узгодженість дій асоціацій Національного Конгресу
щодо імплементації в українське законодавство рішень, 
прийнятих Конгресом місцевих та регіональних влад Ради 
Європи; про план роботи Національного Конгресу місце-
вого самоврядування на 2013 рік, де запропонували 
розробити проект Програми розвитку Національного 
Конгресу місцевого самоврядування на 2013-2015 роки 
та Стратегічний план роботи Національного Конгресу 
до 2015 року. Маємо надію, що перше засідання Ради НК
прийме проекти рішень, напрацьованих нами.

З вдячністю і повагою ставлюсь до тих, чиїми підписами
скріплено Угоду про співпрацю і взаємодопомогу між 
всеукраїнськими асоціаціями у форматі Національного
Конгресу місцевого самоврядування.

Хочеться вірити, що їх правонаступники будуть гідно 
продовжувати розпочаті справи, здобудуть добру славу і 
визнання в місцевому самоврядуванні України. <VASSR

5 лютого 2013 р. відбулася зустріч делегації Генерального секретаріату
Ради Європи з керівництвом національних асоціацій органів місцевого
самоврядування України.
Захід проходив у рамках реалізації Програми Ради Європи «Посилення міс-
цевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні»
(компонент «Зміцнення інституційної спроможності асоціацій ОМС»).
Участь у заході взяли керівники національних асоціацій ОМС – п. Сергій
Чернов, президент Української асоціації районних та обласних рад, 
п. Микола Фурсенко, голова Всеукраїнської асоціації сільських та 
селищних рад, п. Вадим Івченко – заступник Голови Правління, керівник
Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад,
п. Мирослав Пітцик, віце-президент Асоціації міст України, п. Павло 
Козирєв, голова ВГО «Асоціація малих міст України» – віце-президент
Асоціації міст, а також керівники виконавчих органів асоціацій. 
Раду Європи представляли, зокрема, п. Альфонсо Задрі, керівник Депар-
таменту з питань демократичних інститутів та врядування Генерального
директорату з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи,
п. Владімір Рістовскі, Представник Генерального секретаря Ради Європи 
з координації програм співробітництва в Україні Голова Офісу Ради 
Європи, п. Наталія Романова, президент Палати регіонів Конгресу місце-
вих і регіональних влад Ради Європи, та п. Деніс Юбер, виконавчий секре-
тар Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.
Під час заходу учасники обговорили питання підготовки реформи 
місцевого самоврядування в Україні та шляхів поглиблення співпраці
Ради Європи з українськими асоціаціями місцевих влад. <VASSR
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– Федоре Тимофійовичу, під час конфе-
ренції ви нагадали присутнім економічні
чинники, які забезпечували життєдіяль-
ність сільської громади 20 років тому…
Що, на Вашу думку, було економічною
основою соціального розвитку сільських
територій у той час?
– Безумовно, базові сільськогосподарські
підприємства, які забезпечували техноло-
гічне оснащення сільськогосподарського
виробництва, дбали про благоустрій села,
про будівництво шкіл та дошкільних 
закладів, медичних пунктів, сільських
доріг, про безкоштовне дошкільне 
виховання та інше. 

Населення було повністю забезпечене 
роботою. У той час мали змогу за бажан-
ням працювати й пенсіонери. Своєчасно
виплачувалася зарплата, існували і діяли
на практиці диференційовані пільги для
окремих категорій працівників (механіза-
торів, тваринників). Селяни мали право
обирати керівника сільськогосподарського
підприємства, бути обраним до складу
його керівного органу, право голосу на
зборах трудового колективу. Усе це було.

– А що ж із вищеперерахованого залиши-
лося після аграрної реформи 90-х років?
– Розпайовані сільськогосподарські угіддя
та присадибні ділянки без будь-яких 
технічних засобів для їхньої обробки, руїни
на місці тваринницьких ферм та машино-
тракторних парків.

Характерними ознаками сьогоднішньої
сільської територіальної громади стали:
її фінансово-економічна неспроможність;
відсутність власної економічної бази на
селі (місцевих сільгосппідприємств), які 
забезпечували б наповнення місцевого
бюджету сільської, селищної ради і були 

місцем трудовлаштування сільських жите-
лів; ускладнення демографічної ситуації;
занепад соціальної сфери; неврегульова-
ність у законодавчому порядку питань
щодо відрахувань до бюджету сільської,
селищної ради частини прибутку, що 
отримує орендатор на земельних паях...

– Що ж цікавить сільську територіальну
громаду сьогодні?
– Найголовніше: як майбутній ринок 
земель впливатиме на вирішення 
проблемних питань, з якими живуть 
сьогодні сільські територіальні громади
та їхні представницькі органи – місцеві ради.

Представники сільської громади не мо-
жуть не думати про те, що чекає на них у 
майбутньому за умови відсутності власних
земельних паїв, які свого часу в умовах 
злиденного життя можуть бути продані 
за безцінь. В недалекому майбутньому вони
будуть позбавлені права власності на бать-
ківські землі і можливості працювати на ній!

Не може не думати сільський житель 
і про соціальні зобов’язання нових 
землевласників перед сільською грома-
дою, землі якої перейдуть у їхню власність.
Цікавить людей і питання зміни бюджетної
та податкової політики держави стосовно
бюджетів сільських та селищних рад, 
яка на сьогодні є, прямо скажемо, 
здирницькою.

– Яку думку з цього приводу має 
Всеукраїнська асоціація сільських 
та селищних рад?
– Керуючись Статутом Асоціації, який 
визначає основним своїм завданням

об’єднання зусиль сільських та селищних
рад за для захисту прав та інтересів своїх
територіальних громад, ми вважаємо,
що земельне законодавство, яке формува-
тиме ринок земель, має базуватися 
виключно на основі чинної Конституції
України.

– На які ж питання держава має 
відповісти селянам чітко та конкретно?

– Їх декілька. Наша Асоціація
наголошує на отриманні відповідей 
на такі запитання:
• які гарантії збереження конституцій-

ного права власності на землю матиме
український народ після того, як земля
стане товаром?

• як буде реалізовуватися органами 
місцевого самоврядування сільських
територій надане їм конституційне
право власника на землю? І чи будуть
(зможуть) вони захищати інтереси 
сільської територіальної громади?

ÔÅÄ²Ð ÏÀÍÀÑÞÊ:
«ÂÀÑÑÐ ÂÂÀÆÀª: Ñ²ËÜÑÜÊ² ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍ² ÃÐÎÌÀÄÈ 
ÍÅ ÃÎÒÎÂ² ÂÈÑÒÓÏÈÒÈ ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒÈ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÇÅÌÅËÜ 
Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß»

24 січня 2013 р. у Києві відбулася науково-практична конференція «Ринок земель: правова
основа та прогноз соціально-економічних наслідків». Головним завданням конференції
стала спроба знайти відповідь на питання: що принесе земельна реформа та ринок земель
сільським територіальним громадам. Свою думку з цих та інших болючих питань висловив
заступник керівника виконавчої дирекції ВАССР Федір Тимофійович Панасюк.

Олена Бохан

Ôîðìóâàííÿ íîðìàòèâíî – 
ïðàâîâî¿ áàçè ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí ïðîõîäèòü 

áåç ó÷àñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ³ ¿õ ïðåäñòàâíèöüêèõ 
îðãàí³â. ×åðåç öå áàãàòî ïîëîæåíü ó ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³ âñòóïàº 

ó ïîâíå ïðîòèð³÷÷ÿ ³íòåðåñàì ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.



Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯

Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä VASSR 13
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ÏÐÈ ÇÀÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ² 
ÐÈÍÊÓ ÇÅÌÅËÜ

• як захищатиметься законодавством
конституційне право кожного громадя-
нина на користування природними
об’єктами, які є власністю народу?

• де гарантії того, що власник землі 
не буде використовувати землі 
на шкоду людини і суспільства?

• як держава забезпечуватиме захист
прав усіх суб’єктів права власності на
землю і господарювання та соціальну
спрямованість економіки аграрного
сектору в інтересах сільських терито-
ріальних громад?

• у чому полягатиме закріплена Консти-
туцією України особлива функція 
держави як «охоронця» землі – 
основного національного багатства
країни?

• як і в якій мірі буде діяти конституційне
право сільської територіальної гро-
мади самостійно вирішувати питання
місцевого значення, які стосуються
ринку земель та користування 
земельними наділами?

• чи матимуть вплив на зміцнення 
матеріальної і фінансової основи 
місцевого самоврядування сільських
територій земля, природні ресурси, 
що будуть у власності територіальних
громад сіл, селищ?

• що дасть ринок земель громадам сіль-
ських територій, які перспективи він
несе для сільської сім’ї та прийдешніх
поколінь сільських жителів?

– Які, на Вашу думку, обов’язки мають
взяти на себе сільські територіальні 
громади як суб’єкти земельного ринку?
– Забезпечити реалізацію конституційного
права територіальної громади самостійно
вирішувати питання місцевого значення 
в межах Конституції і законів України 
у сфері земельних відносин. 

Питання раціонального використання 
розпайованих земель у межах колишніх
колективних господарств мають озгляда-
тися на загальних зборах (сходах, конфе-
ренціях) сільської громади. У прийнятому
рішенні висловити ставлення сільської 
громади до ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення, їх покупців та
орендарів.

Прийняти рішення про запровадження 
сучасних кооперативних форм організації
спільного обробітку своїх земельних паїв,
виробництва сільгосппродукції, її переробки
та реалізації. Стати на сторожі своїх інтере-
сів, щоб земельні паї не стали предметом
легкої наживи ділків, злочинних елементів.
На жаль, до цього часу законодавство 

не дало відповіді на питання, як місцеве
самоврядування поширюється на території
земель, що знаходяться за межами насе-
леного пункту, сільської ради, на території
якої проживають власники земельних паїв.
Саме з урегулювання цього питання 
законодавцям слід розпочинати розробку
всіх інших нормативно – правових актів,
що стосуються земельних відносин.

Незабаром Комітет з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування
Верховної Ради України планує провести
виїзне засідання у селі Бузова Києво-
Святошинського району Київської області.
Розглядатиметься питання законодавчого за-
безпечення прав та інтересів місцевого 
самоврядування у сфері земельних відносин.

Всеукраїнська асоціація сільських 
та селищних рад звертається до Комітету 
з питань державного будівництва 
та місцевого самоврядування Верховної
Ради України з проханням провести 
засідання за участю у ньому широкого
представництва сільських територіальних
громад з усіх регіонів України.

На жаль, формування нормативно – 
правової бази у сфері земельних відносин 
проходить без участі територіальних 
громад і їх представницьких органів. 
Через це багато положень у чинному 
законодавстві вступає у повне протиріччя

інтересам сільських територіальних 
громад. Це буде продовжуватися до 
того часу, поки у «верхах» не буде почуто
голос селянина. Без цього земельна 
реформа є безперспективною, а 
українське село не матиме майбутнього. 
На це має бути спрямована постійна 
увага вищих органів державної влади.
Центральні, регіональні та місцеві засоби
масової інформації мають бути доступні
для територіальних громад.

Таку просвітницьку роботу, системний 
моніторинг, узагальнення досвіду, 
системне методичне забезпечення сіль-
ських територіальних громад та їх пред-
ставницьких органів міг би виконувати
Національний центр сільськогосподарсь-
кого дорадництва. 

До речі, створення такого центру до кінця
2012 року було передбачено розпоряд-
женням Кабінету Міністрів від 23 травня
2012 р. №303. Але така структура так 
і не народилася. Коштів у Державному
бюджеті на 2013 рік для її фінансового 
забезпечення не виділено. <VASSR

• ст. 13: «Земля, її надра, атмосферне 
повітря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території
України,…є об’єктами права власності
українського народу».

• Від імені українського народу права
власника здійснюють органи держав-
ної влади та органи місцевого самовря-
дування в межах, визначених цією
Конституцією.

• Кожний громадянин має право кори-
стуватися природними об’єктами
права власності народу відповідно 
до закону.

• Власність зобов’язує. Власність не 
повинна використовуватися на шкоду
людини і суспільства.

• Держава забезпечує захист прав усіх
суб’єктів права власності і господарю-
вання, соціальну спрямованість еконо-
міки.

• Усі суб’єкти власності рівні перед зако-
ном.

• Ст. 14 Конституції України проголошує, 
що «земля є основним національним
багатством, що перебуває під особливою
охороною держави. Право власності на
землю гарантується. Це право набувається
і реалізується громадянами, юридичними
особами та державою виключно 
відповідно до закону».

• Ст. 140: «Місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади – жителів
села чи добровільного об’єднання у 
сільську громаду жителів кількох сіл,
селищ та міста – самостійно вирішувати
питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України».

• Ст. 142: «Матеріальною і фінансовою
основою місцевого самоврядування є 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля, природні ре-
сурси, що є у власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст, районів у містах, 
а також об’єкти їхньої спільної власності,
що перебувають в управлінні районних 
і обласних рад».

<VASSR
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ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
• Розглянути на засіданні Ради регіонів питання про стан використання земельних ресурсів України, підготовки до впровадження ринку земель та

прогноз його соціально-економічних наслідків для сільських територій. 
• Включити до Плану дій на 2013 рік з реалізації Програми економічних реформ Президента України вичерпний перелік заходів, виконання яких за-

безпечило б необхідні передумови для підготовки до впровадження та функціонування ринку земель, запобігання його негативного впливу на соціально-
економічний розвиток сільських територій. 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
• Провести у 1-му кварталі 2013 року Парламентські слухання про стан підготовки нормативно-правових актів з питань земельного ринку та готовність

до його впровадження. 
• Визнати за необхідне: розглядати проекти актів законодавства з питань, що стосуються ринку земель, як невідкладні. 
• Зорієнтувати народних депутатів України на ініціативний підхід до обговорення питань, що стосуються земельного ринку, прогнозів його впливу

на соціально-економічний розвиток сільських територій під час зустрічі із виборцями. 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
• Опрацювати зауваження та пропозиції до проектів актів законодавства, що стосуються ринку земель, внесені в процесі підготовки та проведення

Конференції, в міру можливого врахувати їх при прийнятті відповідних урядових рішень та підготовці проектів законодавчих актів. 
• При підготовці проекту змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2013 рік» передбачити необхідні фінансові ресурси для реалізації

необхідних заходів з впровадження ринку земель.
• Провести у 2013 році комплексне дослідження господарської діяльності сільських територіальних громад, на його основі розробити концепцію її

розвитку в умовах ринку земель. 
• Забезпечити організацію масштабної просвітницької роботи з питань організації підготовки та впровадження ринку земель, підготовку та видання

інструктивних, довідкових матеріалів для суб’єктів ринку земель та персоналу з його обслуговування.
• Створити Національний центр сільськогосподарського дорадництва, організація якого до кінця 2012 року була передбачена розпорядженням 

Кабінету Міністрів від 23 травня 2012 р. №303, забезпечити фінансування його діяльності.
• Врегулювати рішенням Кабінету Міністрів України організацію, фінансове забезпечення навчання та сертифікації необхідної кількості фахівці для

обслуговування ринку земель.
• Розробити індикатори визначення готовності до запровадження ринку земель, встановити періодичність їх замірів та оприлюднення. 

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦЇ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД
• Прийняту Резолюцію надіслати до розгляду відповідним державним органам і оприлюднити через засоби масової інформації. 
• Продовжити обговорення проблем та перспектив удосконалення земельних відносин на послідуючих міжрегіональних науково-практичних 

конференціях, які проводить Асоціація.
• Забезпечити контроль за реагуванням на прийняту Резолюцію Конференції та оприлюднення результативності її впливу.

Заслухавши та обговоривши доповіді з питань, що стосуються стану
підготовки до запровадження ринку земель, його правової основи, участі у
ньому його суб’єктів земельних відносин та передбачувані прогнози наслід-
ків на розвиток сільських територій, учасники Конференції, які представляють
зацікавлені органи державної влади, наукові установи, сільські та селищні
територіальні громади, громадські організації відзначають наступне. 

• Запровадження ринку земель, як одного із важливих соціально-еко-
номічних механізмів впливу на розвиток сільських територій, є об’єктивною
необхідністю. 

• Тривале зволікання із його функціонуванням призвело до грубих по-
рушень земельного законодавства, багаточисельних зловживань суб’єктами
права на володіння, користування і розпорядження земельними ресурсами.
Злочинний тіньовий ринок земельних наділів, допущена безконтрольність
держави призвели до неформального привласнення десятків тисяч гектарів
сільськогосподарських угідь окремими фізичними та юридичними особами. 

• Викликає занепокоєння стан підготовки нормативно-правового за-
безпечення впровадження ринку земель. Щорічний мораторій на продаж
земель призводить лише до зволікання із прийняттям актів законодавства,
що мали б удосконалювати земельні відносини, формувати правову базу
земельного ринку.

• Неврегульованими до кінця залишаються питання, що стосуються
розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж
територій сільських та селищних рад, земельних паїв та присадибних діля-
нок. Практичне проведення цієї роботи з року в рік паралізується відсутністю

фінансових ресурсів, що мають виділятися на ці цілі у державному та 
місцевих бюджетах. 

• Поза увагою держави та науково-дослідних установ залишається ор-
ганізація досліджень готовності суспільства до впровадження ринку земель
та прогнозу його соціально-економічних наслідків для сільських, селищних
територіальних громад, соціальна сутність яких безпосередньо пов’язана із
формами землеволодіння.

• Не прораховані ризики, які несе за собою ринок земель для май-
бутнього сільських територій та запобіжні заходи для зменшення їх негатив-
ного впливу. 

• Відсутність системної цілеспрямованої роз’яснювальної роботи ор-
ганів державної влади, місцевого самоврядування призводить до сприйняття
сільськими територіальними громадами запровадження ринку земель, як
чергової спроби перерозподілу основного національного багатства України,
це тісно асоціюється в уяві із наслідками «ваучеризації», ліквідації колектив-
них форм господарювання на землі під видом аграрної реформи. 

Із урахуванням вищезазначеного науково-практична конференція
прийшла до висновку про недостатній рівень підготовки нормативно-
правової бази, організаційних заходів для впровадження ринку земель та
не сприйняття його на даний час сільськими територіальними громадами.

З метою виправлення допущених недоліків у підготовці до запро-
вадження ринку земель науково-практична конференція звертається 
з пропозиціями до:

Організатори
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Міжнародний фонд «ВІДРОДЖЕННЯ» 

За сприяння:
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, 
Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню, Державного агентства земельних ресурсів України, Асоціації «Земельна
спілка України», Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), проект АгроІнвест.

Ð Å Ç Î Ë Þ Ö ² ß
íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿
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В експертному середовищі серед політиків
постійно ведуться розмови про 
необхідність визначення бюджетних 
показників знизу. Проте, щоразу повто-
рюється історія, в центрі якої бюджетна
формула. Згори визначаються видатки 
місцевих бюджетів, що не можуть 
забезпечити якісне виконання функцій 
органами місцевого самоврядування
(освіта, охорона здоров’я, культура, 
благоустрій, утримання комунального 
господарства і, власне, адміністративні
функції). Необхідна кардинальна бюд-
жетна реформа. 

Бюджетна формула недосконала 

Визначені через «формулу» видатки 
місцевих бюджетів лише на 50-80%
забезпечують їхні мінімальні потреби. 
Так, по сільській раді, яку я очолюю, 

видатки на державне управління 
визначені у сумі 98 тис.грн. Мінімальні 
ж потреби лише на заробітну плату 
(з нарахуванням єдиного соціального
внеску) 4 посадових осіб місцевого 
самоврядування та одного технічного 
працівника становлять понад 130 тис.грн.
Це без обов’язкових надбавок за вислугу
років, без 10% премії. Додаємо плату за
тепло, зв'язок, електроенергію, канцто-
вари. Ці платежі взагалі поза увагою «фор-
мули». Як наслідок, зникає зацікавленість у
збільшенні доходів від ПДФО (податок з
доходів фізичних осіб – пр. ред.). 

За чинним Бюджетним кодексом України
до сільських бюджетів має надходити 25%
цього податку. Але це не норма, це 
максимальна межа. Якщо надходження
від цього податку є значними, така місцева
рада перестає бути дотаційною. «Зайві»
кошти підлягають вилученню з метою 
вирівнювання місцевих бюджетів через
міжбюджетні трансферти. В цілому це 

правильно. Але подекуди завдяки «фор-
мулі» ситуація може дійти до абсурду:
вилучення планується у більшій сумі, 
ніж надходження, які реально очікуються. 

Так, по Великобугаївській сільській раді 
заплановано вилучення у сумі 933 тис. грн.,
а реально очікуваних надходжень до пер-
шого кошика (доходи, що враховуються
при формуванні міжбюджетних трансфер-
тів) має надійти максимум 900 тис. грн.
«Формула» ж визначає надходження у
сумі 1 млн. 200 тис. грн. (з урахуванням
темпів зростання надходжень від ПДФО).

Фахівці розуміють, що подібні високі
темпи зростання (2,5 у нашому випадку)
мають одноразовий характер. Закладати 
їх у розрахунки на перспективу – означає
свідомо спотворювати ситуацію. Це нази-
вається видавати бажане за дійсне. 

Заради справедливості необхідно 
зазначити, що, наприклад, у 2011 році 

ми мали ситуацію «на нашу користь». 
При значному перевиконанні бюджету
(майже 200% від плану) ми мали ще 
й дотацію у сумі 180 тис. грн. Але ж це
токож є винятком, а не правилом. 
Логічним висновком з цього є те, що у 
пресловутій «формулі» щось є принципово
неправильним. Потрібно думати, як 
виправляти ситуацію. Здається, що на на-
шому прикладі 2011 року дотація мала би
бути повернута до державного бюджету. 

Але, з іншого боку, надмірні вилучення 
для міжбюджетних трансфертів не повинні
об’єктивно позбавляти місцеву владу 
зацікавленості у збільшенні надходжень від
ПДФО (передусім це розвиток виробництва,
робочі місця). Можливо, доцільно в законі
визначити не лише максимальну межу 
в 25%, але і мінімальну – наприклад 10%.

Декілька слів про другий кошик (доходи,
що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів). За рахунок

цих доходів в основному й виживають 
сільські ради. Основним джерелом 
наповнення тут є плата за землю. 

Державою був зроблений дуже позитив-
ний крок – за останні 3 роки плата за
землю залишається повністю в місцевих
бюджетах. Але і ці надходження могли 
б суттєво зрости за умови збільшення 
нормативної оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення і встановлення 
фіксованого відсотку (пропозиція – 1%)
плати за оренду земель товарного 
сільгоспвиробництва, що перебувають у
приватній власності, до місцевих бюджетів.

Мені вже доводилося говорити про те, 
що держава веде постійний діалог 
з органами місцевого самоврядування.
Підтвердження цьому – зустріч делегації
ВАССР з Прем`єр-міністром України 
Миколою Азаровим у вересні 2012 року. 
Дуже важливо, щоб нас не лише слухали,
але й чули. <VASSR

ÄÓÆÅ ÂÀÆËÈÂÎ, 
ÙÎÁ ÍÀÑ ÍÅ ËÈØÅ ÑËÓÕÀËÈ, ÀËÅ É ×ÓËÈ

Сучасний підхід до формування бюджетів сільських і селищних рад 
не може задовольнити потреби розвитку територіальних громад. 
Хронічне недофінансування позбавляє місцеву владу не лише необхідного матеріального
ресурсу, але й негативно впливає і на ресурс адміністративний.

Âåëèêîáóãà¿âñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà îäíà ³ç íåáàãàòüîõ, 
ÿêà íå ïîòðåáóº äîòàö³é â³ä äåðæàâè.

Ó öüîìó çàñëóãà ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè é àêòèâó ñåëà. 

Іван Качан
– Сільський голова с. Велика Бугаївка
Васильківського району Київської обл.
– Голова Київського обласного 
регіонального відділення ВАССР
– Нагороджений 
ювілейною медаллю
«20 років 

незалежності 
України»
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На зустрічі були присутні: Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та
житлово- комунального господарства
України Анатолій Близнюк, делегації 
Української асоціації районних та обласних
рад, Асоціації міст та Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад.

Всеукраїнську асоціацію сільських та 
селищних рад представляли – Голова 
асоціації Микола Фурсенко, заступник
Голови Асоціації, керівник виконавчої 
дирекції Вадим Івченко, голова Дніпропет-
ровського регіонального відділення 
Асоціації – Олександр Бондаренко, голова
Київського регіонального відділення – Іван
Качан, голова Луганського регіонального
відділення – Іван Ларін, голова Житомирсь-
кого регіонального відділення – Сергій 
Сокальський.

Лейтмотивом бесіди стало обговорення
шляхів забезпечення умов для підвищення
ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування. Обговорювали також ос-
новні позиції ЗУ «Про державний бюджет
України на 2013 рік» в частині місцевих
бюджетів та міжбюджетних відносин.

«Селищні і сільські бюджети є базовими 
в бюджетній системі країни, і від того, 
як відбувається їх формування, багато 
в чому залежить життєздатність громад, які
охоплюють майже 15 млн. наших громадян.
Існують дві умови, як і необхідні для 
саморозвитку територіальних громад», –
говорив Микола Фурсенко. 

«Перша – соціальна інфраструктура, 
друга – соціальний капітал – людський 
ресурс і його якість. На жаль, 80% 
сільських рад або не мають цих двох 
складових, або постійно втрачають їх.
Практика показує, що чим менша терито-
рія, тим проблемнішими є ці дві складові.

Основним джерелом життя громад є 
бюджети розвитку. Найменші вони – у 
невеликих сільських громадах. Так, у тих
селах, де чисельність населення складає
від 500 до 1000 осіб, бюджет розвитку 
становить близько 11% від загального
бюджету, а у громадах з населенням
понад 5000 чоловік – понад 65%. У цьому
контексті питання адміністративно-терито-
ріальної реформи є першорядним і пріо-
ритетним. Проте, на думку сільських голів
та фахівців, «будь-якому адміністративно-
територіальному реформуванню має пере-
дувати покращення економічного життя
сільських громад». Так думають і кажуть
селяни», – говорить Голова ВАССР.

Микола Іванович привернув увагу 
Прем'єр-міністра Азарова до парадоксів
формування доходів місцевих бюджетів:
«Існуюча бюджетна формула не стимулює
збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів, адже частину коштів сільські
бюджети повинні відрахувати до бюджетів
вищих рівнів. Ці відрахування – не пропор-
ційні кількості жителів сільських територій.
Наприклад, з бюджету села Велика Бугаївка,
з кількістю населення 650 чол. у 2012 році
до бюджетів вищих рівнів відраховується

540 тис. грн., а бюджет с.Трушки за 
кількістю жителів 2300 чол. – дотаційний.
Бюджет мого села Фурси, з чисельністю
4000 чол., до бюджетів вищих рівнів відра-
ховує 520 тис. грн., а бюджети села Озерне
з такою ж кількістю жителів та містечка
Узин з чисельністю 15 000 чол. – теж є 
дотаційними. Навіщо дбати про додаткові
надходження, якщо зароблені кошти 
не залишаються для розвитку територій? 
І навпаки – чим менше коштів матиме 
у бюджеті місцева рада, тим більшою 
буде дотація держави.

«Формулу необхідно вдосконалювати,
адже в першу чергу недофінансовується
утримання об’єктів соціально-культурного
призначення», – Голова Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад висло-
вив колегіальну думку.

На сьогодні нормативний метод форму-
вання районних бюджетів лише на 70-80%
забезпечує потребу у видатках на утри-
мання закладів та установ освіти, охорони
здоров’я, культури, фізкультури та спорту.
А за наявності коштів у бюджеті розвитку 
в ряді сільських рад, вони не можуть виді-
лити їх на проведення ремонтів будівель,
будівництва котелень та теплих туалетів 
у школах, тому що ті перебувають на 
утриманні районних бюджетів.

Водночас, на думку членів ВАССР, неспра-
ведливими по відношенню до сільської
громади є нормативи відрахування 
податку з доходів фізичних осіб. За 
існуючими реаліями постійного скоро-
чення сільського населення, а разом 
з тим і зменшення кількості робочих місць,
норматив у 25% не відповідає потребам
наповнення бюджету села.

Крім дефіциту місцевих бюджетів, з кож-
ним роком дедалі більше ускладнюється 
і функціонування сільських рад. Особливу
увагу потрібно приділити підвищенню 
кваліфікації працівників органів місцевого
самоврядування сільських і селищних рад.

Пропозиції щодо формування місцевих
бюджетів представники ВАССР подали
Прем'єр-міністру у письмовому вигляді.
<VASSR

ÄÅËÅÃÀÖ²ß ÂÀÑÑÐ ÇÓÑÒÐ²ËÀÑß 
Ç ÏÐÅÌ'ªÐ-Ì²Í²ÑÒÐÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У вересні 2012 року в Малій залі засідань Кабінету Міністрів України 
відбулася робоча зустріч делегацій Конгресу асоціацій місцевого самоврядування 
з Прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.
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ÐÎÁÎÒÀ Ç ÓÐßÄÎÂÈÌÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ßÌÈ

1. Мінрегіону активізувати діяльність ро-
бочої групи з питань удосконалення те-
рито-
ріальної організації влади та місцевого 
самоврядування, утвореної постановою
Кабінету Міністрів України від 29 лютого
2012 р. №169. За результатами роботи 
подати Уряду пропозиції щодо:
• визначення напрямків, механізму та
строку реформування місцевого самовря-
дування і територіальної організації влади,
спроможної максимально забезпечити 
передусім надання якісних та доступних
публічних послуг, становлення інститутів
демократії, участі, задоволення потреб
громадян в усіх сферах життєдіяльності 
на відповідній території, узгодження інте-
ресів держави та територіальних громад;
• обґрунтування оптимальної територі-
альної основи для організації діяльності
органів місцевого самоврядування та орга-
нів виконавчої влади, спроможної забез-
печити доступність та якість публічних
послуг, що надаються зазначеними орга-
нами (строк – до 1 листопада 2012 року).

2. Мінрегіону подати в установленому по-
рядку на розгляд Уряду проект постанови
Кабінету Міністрів України щодо внесення
змін до Регламенту Кабінету Міністрів
України стосовно запровадження обов’яз-
кової процедури консультацій із всеукра-
їнськими асоціаціями органів місцевого
самоврядування щодо проектів норма-
тивно-правових актів, що стосуються
сфери місцевого самоврядування (згідно з
тематикою, визначеною Законом України
«Про асоціації органів місцевого самовря-
дування»), а також участі у засіданнях 
Кабінету Міністрів України їх представника
з правом дорадчого голосу (строк – до 
1 листопада 2012 року).

3. Мінрегіону разом із всеукраїнськими
асоціаціями органів місцевого самовря-
дування подати Кабінетові Міністрів узгод-
жені пропозиції щодо їх представлення на
засіданнях Уряду (строк – до 1 жовтня 2012
року).

4. Міністерствам, іншим центральним 
органам виконавчої влади забезпечити
опрацювання проектів урядових рішень з
питань, що стосуються сфери місцевого са-
моврядування, з обов’язковим проведен-
ням спільних консультацій, обговорень,
інших узгоджувальних заходів із всеукра-
їнськими асоціаціями органів місцевого са-
моврядування для врегулювання наявних
розбіжностей.
Розглянути разом із всеукраїнськими асо-
ціаціями органів місцевого самоврядування
питання щодо включення їх представників

до складу дорадчих органів (колегій, робо-
чих груп), утворених у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади
(строк – до 1 листопада 2012 року).

5. Мінприроди, Держводагентству з ура-
хуванням пропозицій Ради Міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних
рад затвердити перелік водних об’єктів
місцевого значення (строк – до 20 грудня
2012 року).

6. Мінприроди разом з Держводагент-
ством, Мін’юстом, Мінфіном та іншими
зацікавленими центральними органами
виконавчої влади опрацювати
питання щодо удосконалення критеріїв
віднесення водних об’єктів до об’єктів за-
гальнодержавного або місцевого значення
та подати Кабінету Міністрів України відпо-
відні пропозиції (строк – до 1 листопада
2012 року).

7. Мінприроди разом з Держводагент-
ством опрацювати питання та подати Ка-
бінетові Міністрів пропозиції щодо
внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 грудня 1994 р.
№827 «Про затвердження переліків 
корисних копалин загальнодержавного та
місцевого значення» в частині включення
до переліку корисних копалин місцевого
значення підземних вод, які не можуть
бути джерелом централізованого водопо-
стачання (пункт 2 частини другої статті 5
Водного кодексу України), та виключення
їх з переліку корисних копалин загально-
державного значення (строк – до 1 листо-
пада 2012 року).

8. Мінфіну розглянути проблемні питання,
порушені на цій зустрічі, та внести на роз-
гляд Уряду пропозиції щодо:
• виділення з державного бюджету у
2012 році додаткового трансферту місце-
вим бюджетам на забезпечення виплати
заробітної плати і проведення розрахунків
за енергоносії, спожиті бюджетними уста-
новами;
• збільшення обсягу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на ком-
пенсацію за пільговий проїзд окремих
категорій громадян;
• шляхів вирішення питань ліквідації за-
боргованості місцевих бюджетів за серед-
ньостроковими позиками, отриманими за
рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку в минулих роках;
• врахування під час визначення між-
бюджетних трансфертів з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на 2013 рік: –
видатків на утримання центрів матері і ди-
тини та центрів соціально-психологічної

допомоги;
• підвищених коригуючих коефіцієнтів
фінансових нормативів бюджетної забез-
печеності на утримання установ соціально-
культурної сфери для територій з низькою
щільністю населення;
• збільшення для обласних і районних
бюджетів у розрахунку загального обсягу
видатків, що враховуються під час 
визначення міжбюджетних трансфертів,
коефіцієнта, який визначає обсяг нерозпо-
діленого резерву коштів (з 0,005 до 0,02);
• запровадження диференційованого
підходу щодо застосування коефіцієнта 
вирівнювання (альфа) для місцевих 
бюджетів, кошти яких передаються 
до державного бюджету;
• додаткової дотації на компенсацію вит-
рат доходів бюджетів місцевого самовряду-
вання на здійснення власних повноважень 
в результаті наданих державою податкових
пільг (строк – до 20 жовтня 2012 року).

9. Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономроз-
витку та Мін’юсту опрацювати питання
щодо зупинення у 2012 році передбаченої
Загальнодержавною програмою реформу-
вання і розвитку житлово-комунального
господарства на 2009 — 2014 роки умови
для фінансування з державного бюджету
інвестиційних проектів у сфері житлово-
комунального господарства, яка вимагає
співфінансування з місцевих бюджетів. У
разі необхідності внести в установленому
порядку відповідний законопроект.

10. Мінфіну поінформувати Кабінет 
Міністрів про вжиті заходи з урахування 
у проекті Державного бюджету України на
2013 рік пропозицій ради Національного
Конгресу місцевого самоврядування від 
30 липня 2012 року.

11. Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономроз-
витку, іншим центральним органам вико-
навчої влади разом із всеукраїнськими
асоціаціями органів місцевого самовря-
дування опрацювати та подати Кабінетові
Міністрів пропозиції щодо підтримки 
їх статутної діяльності шляхом залучення
до реалізації проектів, виконання програм,
заходів, що сприятимуть розвитку місце-
вого самоврядування, та передбачити на
зазначені цілі відповідні ресурси у проекті
Державного бюджету України на 2013 рік
(строк – до 20 вересня 2012 року).

12. Мінфіну подати Кабінетові Міністрів
пропозиції щодо вдосконалення механізму
стимулювання місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування до збільшення надход-
жень місцевих бюджетів (строк – до 
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Нинішня зима, яка розпочалася потужним
снігопадом на початку грудня 2012 року,
одразу ж ускладнила поїздки селян до міст
та райцентрів. Уже перший зимовий 
«натиск» снігопаду призвів до перебоїв
руху автоперевізників на маршрутах, 
прокладених по сільських дорогах. 

Далі ситуація повільно поліпшувалася 
у залежності лише від метеорологічних
умов, а вже у січні 2013-го дощ і мороз
остаточно погіршили ситуацію на дорогах,
які вкрилися льодовим панциром. Знову 
ж таки, найбільшого паралічу зазнали 
сільські дороги, які навіть розраховувати
не можуть на посипання піском або
сольовою сумішшю. 

У підсумку, більшість віддалених сіл, 
до яких ведуть дороги навіть із твердим
покриттям, залишаються зовсім непридат-
ними та вкрай небезпечними для руху
транспорту.

Раніше, ще років з п’ятнадцять тому, 
«дорожнє питання», яке найбільше заго-
стрювалося також взимку, вирішувалося 
за прийнятою ще у радянські часи тради-
цією: на розчистку снігу залучалася техніка
з машино-тракторних парків колгоспів 
та радгоспів. 

Сьогодні навіть у працюючих сільсько-
господарських підприємствах відсутні 
екскаватори та бульдозери, не кажучи 
вже про іншу спецтехніку. За таких умов 
зимова пора із снігопадом та завірюхою
стає катастрофою для селян і головною
турботою для місцевої влади.

Покращити стан розчистки доріг кому-
нальної власності від снігових заметів
можна лише за умови поєднання зусиль
органів місцевого самоврядування 
та виконавчої влади на місцях, оскільки 
техніка відповідних служб застаріла, 
технічна база непридатна або взагалі 
відсутня. Тому українське село сьогодні 
самотужки не в змозі вирішити питання
розчистки та прибирання доріг від снігу, 
не кажучи вже про посипання шляхового
полотна пісково-сольовою сумішшю. 
Тим паче, що далеко не кожна терито-
ріальна громада має діючі комунальні 
підприємства, оснащені відповідною 
спецтехнікою. 

Однією із пропозицій щодо вирішення 
вищеозначеної проблеми може стати
об’єднання зусиль усіх територіальних 
громад, які разом із районною владою
створюватимуть комунальні підприємства,
забезпечивши їх відповідною спецтехнікою. 

Ñ²ËÜÑÜÊ² ÄÎÐÎÃÈ -
ÏÐÎÁËÅÌÀ Ì²ÑÖÅÂÎ¯ ÂËÀÄÈ?

Якщо сувора зима у місті стає проблемою комунальників, 
то у селах вона найбільше шкодить територіальним громадам. 
А з огляду на те, що більшість сільських доріг знаходиться у комунальній власності, 
то турбуватися про їх стан доводиться нам – представникам місцевої влади.

Сергій Сокальський
– Глибочицький сільський голова
– Член правління Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад
– Голова Житомирського 
регіонального 
відділення 
Всеукраїнської 
асоціації сільських 
та селищних рад
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Це забезпечить позитивний результат 
як в окремому населеному пункті, так
і в межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці (району). 

Сьогодні вирішувати подібні зимові 
проблеми в межах, наприклад, нашої 
Глибочицької сільради, куди входять 
аж чотири населених пункти, відверто
складно. 

Глибочицька сільська рада розташована на
площі 4 тис. 450 га. Проживає на території
4020 осіб. Сільрада розташована в 
Житомирському районі на східній околиці 
м. Житомир вздовж автомагістралі міжна-
родного значення М-06 Київ-Чоп за 7 км
від обласного центру. Адміністративний
центр сільської ради знаходиться у селі
Глибочиця, а перша історична згадка про
нього сягає 1571 року.

Глибочицька сільська рада має три школи
та два дитячих дошкільних навчальних 
заклади. На її території розташовані: 
спортивний комплекс та два стадіони, три
бібліотеки, клуб, музей, будинок культури,
три храми, амбулаторія сімейних лікарів 
та два фельдшерсько-акушерські пункти.
Два відділення поштового зв’язку, три 
водних об’єкти, два об’єкти громадського
харчування, 16 закладів торгівлі (магазинів)
та дільничний пункт міліції. Також є 
футбольний клуб «Глибочиця».

На східній окраїні села розмістилася 
найбільша в Україні дорожня розв’язка,
збудована у 2009-2011 рр. на перехресті
доріг на Київ, Житомир, Вінницю, Рівне,
згідно програми підготовки України 
до проведення футбольного чемпіонату
Європи «Євро-2012».

Щозими доводиться докладати 
неймовірних зусиль, щоб вирішити 
проблему розчищення снігу на дорогах.

Але це можливо. Так, ще у 2006-му році,
коли мене вперше було обрано сільським 
головою, ми всього за два місяці створили
власне комунальне підприємство 
«Полісся-Сервіс». 

На сьогоднішній день парк підприємства
нараховує наступну техніку: автобус
ПАЗ-672, трактор МТЗ-80 із причепом 
2 ПТС-4, екскаватор ЕО 26-21 та автомобіль
ЗІЛ ММЗ 555. До речі, якраз потужності 
переобладнаного екскаватора нашого 
комунального підприємства ми і вико-
ристовуємо взимку, підвішуючи до нього 
снігоприбиральну лопату. Це дає змогу 
достатньо успішно вести боротьбу із 
сніговими заметами.

Навесні, коли сніг та лід розтануть, настає
пора ремонту та робіт із утримання доріг
комунальної власності, фінансування
яких здійснюється за кошти місцевого
бюджету та субвенцій із державного
бюджету. Вже не кажучи про одвічну
проблему нестачі коштів для ремонту
доріг комунальної власності, змушений
зауважити, що навіть передбачені
субвенціями кошти важко, а то й просто
неможливо, використати для покра-
щення стану шляхів. 

Згідно нормативних вимог, кошти 
субвенцій, що призначаються для 
фінансування капітального та поточного
ремонтів, можуть бути освоєно спеціалі-
зованими будівельними організаціями,
що мають відповідні ліцензії. 

Для виконання таких робіт сільські та 
селищні ради мають встигнути у межах 
одного календарного року спочатку підго-
тувати проект і пройти належні експер-
тизи, а потім ще й виконати відповідні
роботи. Тому неважко зрозуміти, чому 
роботи із капітального та поточного ре-
монтів комунальних шляхів проводяться

здебільшого пізньої осені, а якість та техно-
логічні характеристики таких робіт не завжди 
витримують випробування навіть протягом
одного року. Звісно, завдання із ремонту 
комунальних доріг за рахунок бюджету 
розвитку сільської ради не знімаються, 
але для цього потрібні суми надходжень, 
достатні для виконання такого виду робіт.

Тут якраз і постає питання щодо відчутної
зміни податкового законодавства, що
дасть змогу територіальним громадам 
суттєво збільшити надходження коштів, 
які зможуть бути використані на ремонти
доріг комунальної власності. А керівникам
громад це дозволить значно ефективніше
виконувати взяті перед своїми виборцями
обов’язки. <VASSR

Æèòîìèðñüêà 
îáëàñòü

Óòâîðåíà 75 ðîê³â òîìó 
(22 âåðåñíÿ 1937 ðîêó).

Æèòîìèðñüêà îáëàñòü íèí³ 
çàéìàº 29,9 òèñ.êâ.êì. 
Íàñåëåííÿ îáëàñò³ ñòàíîâèòü 
1 ìëí. 269 òèñ. 431 îñîáà. 
Äî ñêëàäó îáëàñò³ âõîäÿòü 
23 àäì³í³ñòðàòèâí³ ðàéîíè, 
5 ì³ñò îáëàñíîãî 
òà 7 – ðàéîííîãî çíà÷åííÿ. 
Ñ³ëüñüêèõ íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â -1613, 
ñåëèù ì³ñüêîãî òèïó – 42. 
Ñ³ëüñüêèõ ðàä – 579, 
ñåëèùíèõ ðàä – 39
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Історія питання

Україна є однією з найбільших країн, 
розташованих у Східній Європі. Територія
складає близько 603 600 км², з населенням
45,7 млн. (2011), що проживають у 
886 міських поселеннях і в 28 552 селах.
Середня щільність населення становить
близько 76 осіб/км².

Кліматичні умови характеризуються 
чіткими регіональними відмінностями з
високим рівнем опадів на заході та півночі
(близько 1200 мм на рік) і близько 400 мм
на рік на сході і південному сході. 
Сільськогосподарське та промислове ви-
робництво, видобуток корисних копалин 
є важливими галузями економіки України.
Середній рівень доходів у 2011 році
складав приблизно 2,5 тис. грн./ особа /
місяць. У сільській місцевості, де більшість
населення живе на доходи від сільського
господарства, середній дохід значно 
нижчий: 1,7 тис. грн. / особа / місяць.

Україна стала незалежною 1991 року. 
За радянських часів стан інфраструктури
водопостачання і рівень обслуговування 
у містах можна було порівняти з розвине-
ними країнами. У сільській місцевості 

ситуація була зовсім іншою. У той час, 
як у містах водопостачання надавалося як
послуга, у сільській місцевості постачання
води населенню було тісно пов'язане 
з діяльністю аграрного сектора, в основ-
ному колгоспів або радгоспів. Колгоспи 
і радгоспи були двома складовими соціалі-
стичного сільськогосподарського сектора,
які почали з'являтися в сільському госпо-
дарстві СРСР після Жовтневої революції
1917 року, як альтернатива індиві-
дуальному або сімейному фермерству.

Сільське водопостачання слугувало 
стимулом для утримання населення на
селі та залучення до праці у сільському
господарстві. Забезпечення водою було
безкоштовним (дуже рідко – за малу 
фіксовану плату), а витрати на добування
та постачання води покривалися сільсько-
господарськими підприємствами або 
субсидувалися державою.

Після розпаду СРСР сільські громади 
стикнулися з різними проблемними питан-
нями. Фінансування надання комунальних
послуг, утримання та обслуговування 
інфраструктури водопостачання різко 
скоротилося або припинилося взагалі. 
Відсутність коштів призвела до зниження
продуктивності систем водопостачання 
і водовідведення та збільшення кількості
аварійних ситуацій.

Оскільки колишня система управління 
не розвивала місцевого потенціалу 
і не створювала сталих інституційних 
та фінансових механізмів, після 1991 року
розмаїття організаційно-правових 
моделей для водопостачання, особливо на
селі, майже не було. Крім того, досвіду со-
ціальної мобілізації сільського населення
також бракувало.

Після здобуття незалежності повнова-
ження щодо організації надання комуналь-
них послуг, включаючи водопоста-
чання, були передані на рівень місцевого
самоврядування: в села, селища та міста.
Однак, на практиці адміністративні повно-

важення не були підкріплені фінансовими
механізмами. Можна констатувати, 
що і до цього часу органи місцевого само-
врядування не мають достатніх фінансових
ресурсів та необхідної автономії для 
прийняття інвестиційних рішень. 
Як наслідок – не можуть забезпечити 
належний рівень послуг. Місцеві бюджети
значною мірою залежать від трансфертів 
із державного бюджету.

Крім того, треба сказати, що централізова-
ним водопостачанням були забезпечені 
не всі сільські населені пункти. 
До того ж більшість водопровідних систем,
які існують у селах, були побудовані 
40-50 років тому, рідко відновлювалися
або реконструювалися. 

За даними Спільної Моніторингової 
Програми ВООЗ/ЮНІСЕФ, з різних 
причин, за роки незалежності показник
охоплення централізованим водопоста-
чанням у сільській місцевості скоротився 
із 50 до 22 відсотків.

У більшості випадків домогосподарства на-
магалися замінити відсутню або 
неякісну послугу водопостачання, 
поліпшуючи свої власні джерела або 
будуючи нові криниці. Так, з 2000 року
частка населення, що використовує інші
джерела, таких як струмки, криниці, 
неглибокі свердловини, значно зросла.
Близько трьох четвертих від загальної 
кількості сільського населення (приблизно 
11 млн. сільських жителів) усе ще викорис-
товують для питного водопостачання воду
з верхнього водоносного горизонту.

Проблеми та шляхи вирішення

Використання криниць для питного водо-
постачання в Україні пов'язано з низкою
проблем. Витрати на риття індивідуальної
криниці (на глибині 10-15 метрів нижче по-
верхні) і установка обладнання (приблизно
7-8 тисяч гривень) для сільського насе-
лення є досить високими, беручи 
до уваги низький середній рівень доходів у

ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×² ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÈ -
Ð²ØÅÍÍß ÄËß Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Після розпаду Радянського Союзу коштів для утримання та обслуговування централізованих
систем водопостачання в українських селах не було достатньо. Як наслідок – багато водопро-
відних систем занепали і рівень надання послуг став низьким. У сільській місцевості чимало
домогосподарств перейшли на використання інших (поліпшених) джерел питної води. Однак,
відсутність якісних підземних вод вимагає пошуку інших технологічних рішень. 

В`ячеслав Сороковський, 
експерт з питань децентралізації Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»
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сільській місцевості. Крім того, у багатьох
регіонах країни якість води у верхньому
водоносному горизонті підземних вод є
низькою. Це спричинено впливом проми-
словості, сільського господарства, а також
відсутністю належних систем очищення та 
каналізації. Очищення води з приватних
криниць є досить дорогим для сільських
домогосподарств, а інші варіанти забору
води, такі як збір дощової води, не є 
поширеними.

Тому найбільш перспективним технічним
варіантом для питного водопостачання 
є використання систем централізованого
водопостачання, підключених до глибоких
свердловин з доступом до води з 
нижніх підземних водоносних горизонтів.

Хоча проектування та будівництво водо-
провідних систем, заснованих на свердло-
винах, є складним завданням, існують 
ще складніші питання, а саме: організація
сталого управління, фінансування водо-
постачання в сільській місцевості.

Основні проблеми стосуються фінансової
стійкості інвестицій, утримання та обслуго-
вування нових систем водопостачання
через відсутність бюджетного фінансу-
вання. Також спостерігається недостатній
рівень технічних знань та організаційного
потенціалу на місцевому рівні. Зокрема,
традиції щодо залучення та участі грома-
дян серед місцевої влади та населення 
не є розвиненими.

На національному рівні чіткої стратегії 
для розвитку водопостачання в сільській 
місцевості до цих пір ще не визначено. 
У той же час існуюча правова база 
дозволяє здійснювати водопостачання 
за участю громади. 

Подібні громадські ініціативи (проекти)
щодо водопостачання можуть бути 
орієнтовані на об’єднання споживачів
для ведення некомерційної діяльності із
водопостачання у формі обслуговуючого
кооперативу.

Обслуговуючий кооператив

Обслуговуючий кооператив є некомерцій-
ною недержавною юридичною особою. Об-
слуговуючий кооператив є членською
організацією – він ініціюється і створюється
шляхом об'єднання фізичних та / або юри-
дичних осіб. Обслуговуючий кооператив
може бути створений для забезпечення 
такими послугами, як водопостачання 
членів кооперативу, а також інших осіб.

З моменту державної реєстрації 
кооператив набуває усієї повноти наданих 
законом можливостей: укладає угоди, 
відкриває рахунки, набуває майнових 
та немайнових прав.

Членами кооперативу можуть бути як 
фізичні (з 16 років), так і юридичні особи.
На практиці членами сільського коопера-
тиву стають представники домогоспо-
дарств (по одному від кожного), адже
вважається, що члени кооперативу діють
також і в інтересах усіх членів своєї сім’ї.

Право юридичних осіб ставати членами
кооперативу є дуже важливим. 
У такий спосіб можна залучити до участі
підприємства, установи і організації, 
що розташовані на території села і є водо-
споживачами. Під час прийняття рішень 
у кооперативі діє правило: «Один член 
організації – один голос».

Кооператив є власником будівель, споруд,
грошових та майнових внесків його 
членів, виготовленої продукції, доходів,
одержаних від її реалізації та провадження
іншої, передбаченої статутом діяльності,
а також іншого майна, придбаного на 
підставах, не заборонених законом.

Обслуговуючий кооператив може мати 
у власності інженерні мережі, зокрема 
систему водопостачання, за умови 
набуття права власності в установленому
законом порядку.

Кооператив інвестує кошти в інфраструк-
туру і може бути власником об’єктів 
водопостачання. У деяких випадках 
інфраструктура знаходиться у комунальній
власності. Соціальна мобілізація 
відіграє важливу роль для виконання 
проекту громади та залучення бенефіціа-
ріїв, у тому числі їх фінансових внесків.

Діяльність обслуговуючих кооперативів ба-
зується на залученні одержувачів
вигоди (бенефіціаріїв) на всіх рівнях 
планування, реалізації, утримання та 
обслуговування. Такий підхід передбачає
справедливість і участь громадян в усіх
процесах.

Основні результати 
у запровадженні моделі

Модель організації сільського водопоста-
чання через обслуговуючий кооператив
була започаткована у проекті DESPRO у
першій фазі реалізації проекту (2007-2009)
та набула подальшого розвитку впродовж
другої фази DESPRO у 2010-2012 роках. 

За цей період тільки за безпосередньої
підтримки DESPRO модель була впровад-
жена у 43 громадах України: у Вінницькій
(райони: Іллінецький, Калинівський, 
Тульчинський), Сумській (райони: Кроле-
вецький, Конотопський, Роменський) 
та Автономній Республіці Крим (райони:
Бахчисарайський, Ленінський, Нижньо-
гірський).

У переважній більшості відібраних громад
водопостачання було одним із пріоритет-
них питань, тому громади демонстрували
значну потребу у запровадженні саме 
децентралізованого водопостачання.

У кожній громаді було створено обслуго-
вуючий кооператив. Проекти громад із 
водопостачання також покращили знання
та вміння стосовно соціальної мобілізації,
визначення потреб, проектного плану-
вання, моніторингу та фінансування.

Модель децентралізованого водопоста-
чання DESPRO базується на соціальній мо-
білізації та активній участі бенефіціаріїв.
Соціальна мобілізація пов’язана із потре-
бою розбудови потенціалу та процесів
співпраці в рамках громади, щоб вирішу-
вати питання спільної значимості, такі як:
сільське водопостачання, поводження 
з побутовими відходами та інші, що пред-
ставляють суспільний інтерес. Соціальна
мобілізація залучає місцеве населення 
та всі відповідні рівні влади. Завдяки 
соціальній мобілізації можуть бути 
залучені значні фінансові внески бенефі-
ціаріїв у поліпшення комунальних послуг,
таких як водопостачання.

У межах моделі децентралізованого водо-
постачання в рамках DESPRO усі зацікав-
лені сторони є залученими із самого
початку.

Такими зацікавленими сторонами на 
місцевому рівні є наступні:
• Сільська громада як група людей, 

що мешкають на одній території (село,
або навіть частина села), поєднані 
однотипними умовами проживання.

• Обслуговуючий кооператив – 
некомерційна недержавна юридична
особа, членська організація, що 
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створюється шляхом об'єднання 
фізичних та / або юридичних осіб. 
Обслуговуючий кооператив може бути
створений для забезпечення такими
послугами, як водопостачання, членів
кооперативу, а також інших осіб.

• Сільська рада є відповідальною за 
організацію надання публічних послуг,
включаючи водопостачання, на 
відповідній території. Рада також 
відповідає за розподіл фінансів для
виконання заходів, спрямованих, 

зокрема, на водопостачання.
• Районні органи влади (рада та 

державна адміністрація) відповідають
за координацію регіонального 
розвитку та захист спільних інтересів
громад району. Районна влада має 
у розпорядженні певні кошти в рамках 
державних і регіональних цільових
програм. Ці кошти можуть бути 
доступні сільським громадам 
для виконання відповідних програм 
на території села.

Участь громадян
Участь громадян є ключовим фактором 
у рамках представленої моделі. Зокрема,
коли мова йде про прийняття рішень, 
фінансові внески або участь у діяльності
кооперативу. Усі домогосподарства, які
розташовані на території, що охоплюється
системою водопостачання, запрошуються
до членства в кооперативі. Згідно із 
законом, незалежно від розміру внеску в
кооператив, кожен член має один голос. 

-------------------------------
Çàêîí ãàðàíòóº âñ³ì ÷ëåíàì 
êîîïåðàòèâó ïðàâî áåçïîñåðåäíüî
áðàòè ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ òà ïðàâî
êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â 
óïðàâë³ííÿ êîîïåðàòèâó.
-------------------------------

Є приклади, коли соціальна мобілізація
забезпечила основу для реалізації 
моделі «Обслуговуючий кооператив» 
в окремій частині села на початковому
етапі.

Після досягнення успішного результату
решта мешканців села усвідомила вигоди
від даного підходу, що і призвело до 
розширення кооперативу.

Витрати та їх покриття
Із загального обсягу видатків на 
реалізацію проектів громад (включаючи
проектування, інфраструктурні і 
організаційні витрати) під час пілотної
фази (2007-09) частка співфінансування 
з боку DESPRO склала 54% від загальної
вартості проектів, місцеві органи влади 
інвестували близько 17%, у той час, 
як члени громад вклали власні фінансові
ресурси на рівні 29% від загальної 
вартості.

Ще на тому етапі роботи вже було зафіксо-
вано поступове збільшення частки внеску
від отримувачів вигод та органів влади. На
початковому етапі DESPRO пропонував
співфінансувати до 75% від загальної вар-
тості проекту. Проте упродовж стадії реалі-
зації частка місцевих партнерів істотно
зросла: з 25% (запланованих) у 2007 році
до 46% (фактичних) на кінець 2009 року.

-------------------------------
Ó äðóã³é ôàç³ ïðîåêòó (2010-12)
÷àñòêà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â òà ãðîìàä
çðîñëà ³ ðàçîì ñêëàëà áëèçüêî 70%
â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïðîåêò³â, 
ó òîé ÷àñ ÿê ÷àñòêà DESPRO ñêëàëà
â³äïîâ³äíî áëèçüêî 30%.
-------------------------------

Ця позитивна динаміка в заміщенні 
донорських коштів місцевими ресурсами 
в значній мірі може бути пояснена підви-
щенням відповідальності зацікавлених
сторін на місцях, що характеризується 
наступними важливими факторами:
• розмір внеску DESPRO у кожен 

із проектів у більшості випадків 
залишався незмінним;

• часто громади (вже під час реалізації
проекту) вирішували збільшувати обсяг
робіт, які виконувалися, що 
вимагало додаткових коштів;

• у тих громадах, де розглядалося 
питання про розширення завдань про-
екту, населення виявляло готовність
вкладати додаткові кошти у проект;

• у більшості випадків розширення 
обсягів проекту спонукало органи
влади знаходити можливості 
збільшення внеску бюджету та/або 
заміщення частини цього внеску 
фінансовими внесками зі свого боку 
чи з боку спонсорів (наприклад, 
місцевих сільгосппідприємств);

• об’єктивне зростання вартості товарів,
робіт та послуг, частково спричинене
впливом світової фінансової кризи 
(у т.ч. зростання курсу валют), вирішу-
вало проблему не стільки покращення
якості водопостачання, скільки 
доступу до якісної води. Це зумовило
певну мотивацію громадян до участі
у проекті, у тому числі до вкладення
значних фінансових ресурсів.

Операційні та експлуатаційні витрати
мають покриватися за рахунок плати 
за водопостачання. У випадку 
обслуговуючого кооперативу ця плата
надходить у вигляді або членських, 
або періодичних внесків членів обслуго-
вуючого кооперативу.

Розрахунок тарифу на водопостачання має
відбуватися на основі затвердженої уря-
дом стандартної методики. Цей розраху-
нок включає в себе такі компоненти 
витрат, як: виробництво, продаж води, 

а також технічне обслуговування системи, 
амортизацію основних засобів, 
інвестиції та інші. Процедура розрахунку 
та затвердження плати за воду у 
кооперативі відбувається за внутрішніми
правилами.

Платежі, як правило, розраховуються 
за показниками лічильників води, 
які встановлені у 95% домогосподарств 
у пілотних громадах.

Якість послуг
Завдяки реалізованим проектам рівень
якості послуг із водопостачання 
значно зріс.

У більшості пілотних громад вода 
подається зі свердловини (60-100 метрів)
до водонапірної башти, а потім розподі-
ляється між домогосподарствами.

Наслідком покращених технічних та 
організаційних рішень стало цілодобове
водопостачання. Якість води є належною 
і відповідає національним стандартам. 
У більшості випадків установлено 
спеціальне обладнання для автоматичного
вмикання / вимикання насосу з метою 
оптимізації використання ресурсів, 
наприклад електроенергії.

Експлуатація та технічне обслуговування
здійснюється кооперативом. Кооператив
також несе відповідальність за взяття
проб води двічі на рік для контролю 
якості, аналізу та отримання висновку 
від СЕС.

В обслуговуючому кооперативі функції 
експлуатації та обслуговування можуть
бути доручені одному-двом членам 
кооперативу, які мають необхідну 
кваліфікацію; часто це відбувається 
на добровільній основі.

Проведене навесні 2012 року дослід-
ження оцінки споживачами якості послуг 
у громадах, де було реалізовано проекти
протягом 2007-09 років, показало, 
що загальний рівень задоволення 
якістю послуги водопостачання в цілому
перевищує 80%.

Оцінка здійснювалася за такими 
критеріями, як доступ до води, її якість, 
рівень інформування громадян, їх 
залучення до планування питань щодо 
водопостачання і т. ін.

Попит
Підвищений попит на поліпшення якості
послуг створює потенціал для мобілізації
та залучення людей, а також для діяльно-
сті в інших сферах. Проте, якщо попит 
у цільовій групі населення чітко не сфор-
мований, реалізація проекту вимагатиме
додаткових зусиль.
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Рівність для всіх
Рівний доступ різних соціальних груп 
до поліпшення якості послуг був однією 
із цілей у кожній пілотній громаді. 

-------------------------------
Äëÿ ãðîìàäÿí ³ç íèçüêèìè 
äîõîäàìè, çà ð³øåííÿì êîîïåðàòèâó, 
çàñòîñîâóâàëèñÿ ð³çí³ âàð³àíòè ó÷àñò³:
ìåíøèé ðîçì³ð âñòóïíîãî âíåñêó, 
ðîçñòðî÷êà ó âíåñåíí³ ðàçîâèõ àáî 
ïåð³îäè÷íèõ ïëàòåæ³â, íåô³íàíñîâ³
âíåñêè.
-------------------------------

Кожна громада має право встановлювати
власні правила щодо цих питань.

Ключові надбання

Модель водопостачання на основі 
обслуговуючого кооперативу, заснована на
участі громади, є перспективною для реа-
лізації проектів з водопостачання 
в сільській місцевості у ситуації нестачі або
відсутності бюджетного фінансування сіль-
ського водопостачання. Успішне впровад-
ження подібної моделі великою мірою
спирається на соціальну мобілізацію.

Модель обслуговуючого кооперативу 
доводить свою прийнятність для плану-
вання, впровадження та експлуатації, 
заснованих на базі громад систем 
водопостачання в сільській місцевості.

Пілотні проекти із використанням 
зазначеної моделі покращили соціально-
економічне становище громад у 
багатьох відношеннях.

-------------------------------
Ñîö³àëüíà ìîá³ë³çàö³ÿ ï³äâèùóº 
îá³çíàí³ñòü ãðîìàäÿí ùîäî âêëàäàííÿ
âëàñíèõ ðåñóðñ³â ³ êîøò³â ó áóä³âíèöòâî
òà åêñïëóàòàö³þ âëàñíèõ ñèñòåì 
âîäîïîñòà÷àííÿ íàÿâíèìè â íèõ
çàñîáàìè.
-------------------------------

Частка зовнішнього фінансування 
проектів водопостачання за останні роки
значно зменшується. У даний час 20-50%
витрат покриваються за рахунок зовнішніх
донорів. Кошти в основному використо-
вуються для інвестицій в інфраструктуру,
хоча немалий обсяг зовнішньої допомоги 
спрямовується й на підтримку, наприклад,
інформаційне забезпечення, навчання та
візити з обміну кращими практиками.

-------------------------------
Àêòèâíà ó÷àñòü óñ³õ çàö³êàâëåíèõ 
ñòîð³í, ùî ïðîñë³äóâàëà çà ñîö³àëüíîþ
ìîá³ë³çàö³ºþ, ç ñàìîãî ïî÷àòêó 
ñòâîðèëà ï³ä´ðóíòÿ äëÿ òîãî, ùîá 
ïðîåêòíèé ï³äõ³ä áóâ ïðèéíÿòèé ³ 
ï³äòðèìàíèé ìàéæå âñ³ìà ì³ñöåâèìè
îðãàíàìè âëàäè, âêëþ÷àþ÷è îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ì³ñöåâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.
-------------------------------

У результаті участі у проектній діяльності,
усі основні «гравці» посилили свої спро-
можності щодо планування, виконання 
та підтримки проектів у галузі децентралі-
зованого водопостачання.

Висновки та рекомендації

1. Підхід «Обслуговуючий кооператив»
демонструє значний потенціал для 
подальшого застосування і в інших 
регіонах України, з метою розширення
масштабу змін.

2. З самого початку пряма участь, так само
як і консультаційна підтримка відповідних
зацікавлених сторін на місцевому, 
регіональному та національному рівні, доз-
воляє місцевим органам влади дублювати,
просувати і підтримувати підходи за участю
громади відповідної території як у водопо-
стачанні, так і в інших публічних послугах.

3. Для подальшого поширення моделі, 
яка дозволить отримати якісну питну воду
більшій кількості селян, варто:

• детально описати модель та включити
її в правові або методологічні рамки на
національному рівні;

• створити на національному / регіо-
нальному рівнях базу знань, вклю-
чаючи в якості центральної частини,
платформу для обміну отриманими
знаннями і кращими практиками 
в моделі (наприклад веб-сторінка);

• розробити і впровадити навчальні 
модулі щодо реалізації моделі (на 
основі кращих практик) для представ-
ників громад, посадовців місцевого са-
моврядування, державних службовців і
т.д., зокрема, такі як: розвиток 
навичок з визначення потреб; плану-
вання на основі участі; бюджетування,
управління проектом громади; облік 
та звітність; соціальна мобілізація; 
утримання та обслуговування тощо;

• посилити потенціал службовців 
органів влади, передусім районного
рівня, у наданні інформаційно-
консультаційної підтримки громадам 
у різних питаннях для виконання 
проектів (наприклад, вибір найбільш
раціональних технічних рішень, 
розрахунок вартості тощо);

• передбачити в державному і місцевих
бюджетах (наприклад, в рамках 
національної програми «Питна вода»)
цільові кошти на підтримку ініціатив
громад на основі моделі обслуго-
вуючого кооперативу;

• забезпечити підтримку та консульту-
вання органів місцевого самовряду-
вання з питань співфінансування
громадських ініціатив;

• розробити, впровадити та закріпити
на регіональному та місцевому рівнях
систему моніторингу та оцінки для спо-
стереження і оцінки сталості моделі;

• забезпечити координацію та гармоні-
зацію дій донорів у секторі водопоста-
чання, а також регулярний обмін
ідеями, підходами і кращими практи-
ками між проектами, що працюють
над різними компонентами децентра-
лізації. <VASSR
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Початкова ситуація

У 60-х роках у селі була збудована 
невеличка система централізованого 
водопостачання, що охоплювала 5 вулиць.
Після розпаду СРСР вона перебувала на
балансі й обслуговуванні місцевого сіль-
ськогосподарського підприємства ТОВ
«Промінь». З 2006 року, у зв'язку зі збіль-
шенням поголів'я худоби на підприємстві і
нестачею води для виробництва, подавати
воду споживачам підприємство більше не
могло: вулиці були відключені від системи
централізованого водопостачання.

Індивідуальні та групові криниці не 
вирішували проблему, оскільки рівень
води в них значно скоротився за останні
роки, і ця тенденція посилювалась. 
Складність полягала і в тому, що водонос-
ний горизонт пролягає серед гранітів, а це
істотно ускладнює процес буріння нових
свердловин, а також збільшує витрати.

Нестача води впливала не тільки на 
жителів п’яти вулиць, але й на громадські
об'єкти, такі як лікарська амбулаторія 
і дитячий садок.

Рішення і дії

Метою проекту «Будівництво системи 
водопостачання в с. Черепашинці», за 
підтримки DESPRO було покращення 
соціальних та економічних умов для
місцевого населення шляхом будівництва
мережі водопостачання. Перший проект
розпочався 2008 року та завершився 2009.

-------------------------------
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ âèêîíàííÿ 
ïðîåêòó áóëà ñîö³àëüíà ìîá³ë³çàö³ÿ –
îá’ºäíàííÿ ãðîìàäè íàâêîëî 
ñï³ëüíî¿ ìåòè.
-------------------------------

До початку реалізації проекту громада 
с. Черепашинці вже мала істотний досвід
самоорганізації, набутий у процесі органі-
зації поставок газу для села, будівництва
котельні для дитячого садка, благоустрою
сільського кладовища і ремонту культур-
ного центру. Щороку жителі власними 
силами впорядковують 13 гектарів парку
села. Громада також взяла участь 
у будівництві футбольного поля 
і автобусних зупинок.

Безперечно, попередній досвід соціальної
мобілізації став основою для її подальшої
діяльності. Наприклад, з метою зниження
вартості проекту, члени громади взяли 
на себе відповідальність за земельні 
роботи – копання, очищення та запов-
нення траншеї, а також очищення 
території навколо водонапірної башти.

Відповідальність проявилася і в організації
належного контролю за виконанням 
проекту, механізмом здійснення якого
стала Інвентаризаційна комісія, обрана 
на загальних зборах. Її завдання полягало
у забезпеченні прозорості діяльності 
та підзвітності керівного складу ОСН усій
громаді. Отримавши повноваження 
ревізійного органу, члени комісії мали
право бути присутніми під час виконання
будівельно-монтажних робіт, складати
акти перевірки та звітувати за її результа-
тами перед загальними зборами ОСН 
паралельно з його керівним органом.

ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ÏÐÎÅÊÒ²Â ÇÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ 
DESPRO

Наприкінці 2012 року відбулось урочисте відкриття новозбудованих об'єктів 
водопостачання у с. Черепашинці. Завдяки своїй наполегливості 
та відповідальності громада села успішно реалізувала 2 проекти за підтримки DESPRO, 
у результаті чого 100% території села забезпечено централізованим водопостачанням.

Ñåëî ×åðåïàøèíö³

Ñåëî ðîçòàøîâàíå â ìàëüîâ-
íè÷îìó ì³ñö³ ó Êàëèí³âñüêîìó
ðàéîí³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, 
â 18 êì â³ä ðàéîííîãî öåíòðó.
Òàêå âèã³äíå ðîçòàøóâàííÿ
ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ
ðîçâèòêó ñåëà. Ñüîãîäí³ ñåëî
íàë³÷óº 782 äîìîãîñïî-
äàðñòâà ç 1500 æèòåëÿìè, 
äèòÿ÷èé ñàäîê, øêîëó, áóäèíîê
êóëüòóðè. Íà òåðèòîð³¿ ñåëà
ïðàöþþòü 2 ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà — 
ÒÎÂ «Ïðîì³íü» ³ «Â³íí³ôðóò».



Ì²ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍßÌ²ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍßÑ²ËÜÑÜÊÅ ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß

Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä VASSR 25

Важливо, що до складу комісії увійшли 
ті члени громади, які були найбільш 
критично налаштовані щодо проекту; 
від керівництва ОСН до комісії увійшла
лише бухгалтер – для забезпечення 
доступу комісії до бухгалтерської та фінан-
сової документації. Ця практика є гарним
прикладом того, як, беручи на себе певні
повноваження, громада усвідомлює 
важливість відповідальності за їх реаліза-
цію, що повністю відповідає концепції 
децентралізації.

Уважно поставилася Черепашинецька 
громада і до вирішення питання щодо 
обслуговування новозбудованої системи
водопостачання – оскільки вона вперше 
у своїй історії залучала фізичну особу-
підприємця (ФОП) до експлуатації сіль-
ської інфраструктури, перед нею постала
низка питань різного характеру: оформ-
лення з ним договору оренди, отримання
дозвільних документів, визначення 
порядку розрахунку тарифу, ступеня 
відповідальності як підприємця за надані,
так і споживачів за отримані послуги. 
Завдяки постійним консультаціям 
з районною владою та працівниками 
DESPRO ці питання були успішно вирішені.

Унаслідок першого проекту громади було
прокладено 3,05 км мереж для забезпе-
чення якісною питною водою жителів 
5 вулиць (в цілому 88 домашніх госпо-
дарств з 274 жителями), а також двох
об'єктів соціальної інфраструктури – 
амбулаторії та дитячого садка. Важливо 
зазначити, що сільськогосподарське 
підприємство «Вінніфрут» побудувало
власним коштом та передало безкоштовно
до комунальної власності артезіанську

свердловину. Таким чином, збудовані 
мережі було підключено до нової 
свердловини.

Крім того, реалізація проекту привела 
до деяких незапланованих додаткових 
результатів – старі зношені каналізаційні
труби були замінені на нові пластикові.
Такий дух відповідальності громади 
за власний розвиток знайшов підтримку 
у місцевих ЗМІ, де неодноразово 
описувалася історія успіху с. Черепашинці.

Така «реклама» надихнула й інші громади 
використовувати модель соціальної 
мобілізації для вирішення важливих 
громадських завдань. І досі інші села 
звертаються до ОСН та сільської ради 
за порадами та консультаціями.

Подальший розвиток

За 3 роки після першої спроби поліпшити
водопостачання ОСН, відповідаючи на чис-
ленні запити від інших домогосподарств,
вирішили розширити систему водопоста-
чання, охопивши 100% території села.

Після попереднього техніко-економічного
обґрунтування (через геологічні умови
село поділене на дві частини річкою 
і знаходиться на території з великими 
покладами граніту) було вирішено 
створити 4 автономні системи водопоста-
чання, під’єднаних до власних джерел
води. Новий проект було реалізовано 
у 2010-11 роках. Загальна протяжність 
усієї мережі села відтепер перевищує 
14 кілометрів, налічує 4 свердловини, 
3 водонапірних башти та 1 гідроакуму-
люючу станцію.

У зв’язку із розширенням системи водо-
постачання, збільшенням обсягу послуги,
високим рівнем соціальної мобілізації, 
готовності громадян брати участь не тільки
у плануванні послуги, а долучатися до усіх
питань на етапі її надання, громада прий-
няла рішення створити обслуговуючий
кооператив.

Обслуговуючий кооператив за своїм 
організаційно-правовим статусом є більш
гнучким та надійним, ніж ФОП, варіантом
щодо оператора послуги водопостачання,
до того ж обслуговуючий кооператив 
створює кращі умови для участі громадян
у наданні послуги, контролю за нею, 
подальшому плануванні покращень, 
фінансуванні тощо.

Головним є те, що досі залишається 
незмінним, – громада села виявила волю і
готовність зробити свій внесок у позитивні
зміни, взяти відповідальність і ризики на
свої плечі на шляху до наповнення поняття
«децентралізація» реальним змістом.

Інформація про проекти громади 
с. Черепашинці, які були реалізовані 
за підтримки DESPRO

Виконавець проектів – орган самооргані-
зації населення (ОСН)
Власник системи водопостачання – тери-
торіальна громада (комунальна власність)
Надавач послуги – приватний підприємець
Тариф складає – 5,03 грн./м.куб.
Лічільники води – 100% споживачів

Партнери проектів під час їх реалізації:
Черепашинецька сільська рада, 
Калинівська районна державна 
адміністрація, громада села Черепашинці,
ВАТ «Вінніфрут».

Результати реалізації:
• Створення централізованої системи во-

допостачання, що охоплює 100% тери-
торії села:
- Будівництво більше 14 км водопро-
відних мереж
- Введення в експлуатацію 4 свердло-
вин, 3 башти Рожновського та 1 гідро-
акумулючої станції

• Більше 1000 мешканців охоплено 
послугою водопостачання

• Вода підведена до дитячого садочку,
лікарської амбулаторії

Фінансові внески на реалізацію 
двох проектів:
Загальна вартість робіт в рамках двох 
проектів склала 635 тисяч грн. З них:
– Внески громадян – 256 тис грн;
– Внесок DESPRO – 285 тис грн;
– Внесок бюджету – 94 тис грн.

<VASSR

Çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â çà ï³äòðèìêè DESPRO 
ñåëî ×åðåïàøèíö³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ â³äòåïåð íà 100% 

çàáåçïå÷åíî öåíòðàë³çîâàíèì âîäîïîñòà÷àííÿì
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Які особливості прийняття на службу осіб
за строковим договором (контрактом) 
на час відсутності (відпустки) посадових
осіб органів місцевого самоврядування?
На час відсутності (відпустки) посадових
осіб органів місцевого самоврядування
(крім виборних посад) для виконання 
їх повноважень можуть прийматися 
на службу особи за строковим трудовим
договором (контрактом). Тобто, при 
потребі виконання роботи тимчасово 
відсутньої посадової особи (довготермі-
нове відсторонення від посади, хвороба,
відпустка тощо), на час її відсутності може
бути прийнята інша особа на умовах 
контракту (без конкурсу). Особи, прийняті
на роботу в органи місцевого самовряду-
вання на умовах контракту, не складають
Присяги, їм не встановлюється ранг і 
період роботи за контрактом не зарахову-
ється до стажу служби в органах місцевого
самоврядування чи державної служби.

Чи має право орган місцевого 
самоврядування прийняти по трудовій
угоді (недержавна служба) на роботу 
працівника на період, коли оголошена 
вакансія (конкурс – 1 місяць): на тимча-
сово вивільнену посаду (на період дек-
ретної відпустки по догляду за дитиною 
до досягнення нею 3-х річного віку); 
на постійно вивільнену посаду?
Відповідно до статті 10 Закону України 
«Про службу в органах місцевого само-
врядування», на час відсутності (відпустки) 
посадових осіб органів місцевого само-
врядування (крім виборних посад) для вико-
нання їх повноважень можуть прийматися
на службу особи за строковим трудовим 
договором (контрактом). Тобто, при потребі
виконання роботи тимчасово відсутньої 
посадової особи (довготермінове відсторо-
нення від посади, хвороба, відпустка тощо),
на час її відсутності може бути прийнята
інша особа на умовах контракту (без кон-
курсу). Особи, прийняті на роботу на умовах
контракту в органи місцевого самовряду-
вання, не набувають статусу посадових осіб
місцевого самоврядування, не складають
Присяги, їм не встановлюється ранг і період
роботи за контрактом не зараховується 
до стажу служби в органах місцевого само-
врядування. Прийняття на вакантні посади
керівників відділів, управлінь, спеціалістів
місцевих рад здійснюється шляхом призна-
чення відповідно міським, селищним, 
сільським головою на конкурсній основі 
чи за іншою процедурою, передбаченою за-
конодавством України. На період відсутності
основного працівника у зв'язку з відпусткою

по догляду за дитиною до трьох років, 
на займану ним посаду може бути прийнята
інша особа шляхом призначення відповідно
сільським, селищним, міським головою на
конкурсній основі чи за іншою процедурою,
передбаченою законодавством України.

Чи можна встановлювати посадовій особі
місцевого самоврядування режим роботи
з неповним робочим днем?
Так, можна, оскільки на державних служ-
бовців поширюється діюче законодавство
про працю в частині, що не суперечить 
Закону України «Про державну службу». 
За угодою між працівником і власником
або уповноваженим ним органом може
встановлюватись як при прийнятті на
роботу, так і згодом неповний робочий день
або неповний робочий тиждень. Оплата
праці в цих випадках провадиться пропор-
ційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку. Робота на умовах неповного
робочого часу не тягне за собою будь-яких
обмежень обсягу трудових прав працівників.

Чи можна встановлювати посадовій особі
місцевого самоврядування 0.5 посадо-
вого окладу за неповний робочий день?
Тривалість робочого часу посадових осіб
місцевого самоврядування визначається
відповідно до законодавства про працю
України з урахуванням особливостей, пе-
редбачених Законом України «Про службу
в органах місцевого самоврядування».
У випадках, передбачених ст. 56 КЗпП
України, за угодою між працівником і керів-
ником може встановлюватись неповний ро-
бочий день або неповний робочий тиждень.
Чинним законодавством не передбачено
встановлення для посадових осіб органів
місцевого самоврядування 0,5 посадового
окладу.

Чи можна встановлювати у штаті вико-
навчого комітету сільських і селищних
рад 0.5 штатної одиниці спеціаліста – 
землевпорядника? Чи можна працювати
у двох сільрадах водночас на посаді 
землевпорядника по 0.5 ставки в кожній?
Якщо так, то які записи мають бути вне-
сені в трудову книжку?
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», служба
в органах місцевого самоврядування – це
професійна, на постійній засадах, діяльність
громадян України, які обіймають посади в
органах місцевого самоврядування.
Посадовою особою місцевого самовряду-
вання є особа, яка працює в органах місце-
вого самоврядування і має відповідні поса-

дові повноваження. Посадова особа місце-
вого самоврядування має право на оплату
праці залежно від посади, яку вона обіймає,
рангу, який їй присвоєно, та стажу роботи.
Статтею 12 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» та ст. 5
Закону України „Про боротьбу з корупцією»
встановлено обмеження щодо прийняття
на службу в органи місцевого самовряду-
вання та її проходження. Ці обмеження 
зумовлено особливостями служби 
в органах місцевого самоврядування, і вони
мають сприяти забезпеченню ефективної
діяльності з виконання повноважень поса-
дових осіб місцевого самоврядування, 
запобіганню можливим зловживанням ста-
новищем, створенню умов для незалежної
професійної діяльності.

Серед цих обмежень є заборона посадової
особи місцевого самоврядування викону-
вати роботу на умовах сумісництва (крім
наукової, викладацької, творчої діяльності,
а також медичної практики).
Тривалість робочого часу посадових осіб
місцевого самоврядування визначається
відповідно до законодавства про працю
України з урахуванням особливостей, пе-
редбачених Законом України «Про службу
в органах місцевого самоврядування».
У випадках, передбачених ст. 56 КЗпП
України, за угодою між працівником 
і керівником може встановлюватися 
неповний робочий день або неповний 
робочий тиждень. Робота на умовах 
неповного робочого часу не тягне за собою
будь-яких обмежень обсягу трудових прав
працівника. Чинним законодавством
України не передбачено встановлення 
для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування 0,5 посадового окладу.

Чи має право посадова особа місцевого
самоврядування займатися педагогічною
діяльністю в робочий час?
Прикінцевими і перехідними положен-
нями Закону України «Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування» передба-
чено, що дія Закону України «Про дер-
жавну службу» поширюється на органи і
посадових осіб місцевого самоврядування
в частині, що не суперечить Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
та іншим законам України, що регулюють
діяльність місцевого самоврядування. 
Відповідно до статті 16 Закону України
«Про державну службу», державний 
службовець не має права вчиняти дії, 
передбачені статтями 1 і 5 Закону України
«Про боротьбу з корупцією», згідно з яким
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державний службовець або інша особа,
уповноважена на виконання функцій 
держави, не має права займатися підприєм-
ницькою діяльністю безпосередньо 
чи через посередників або підставних осіб,
бути повіреним третіх осіб у справах 
державного органу, в якому вона працює, 
а також виконувати роботу на умовах 
сумісництва (крім наукової, викладацької,
творчої діяльності, а також медичної прак-
тики). Перелік робіт, які не є сумісництвом, 
передбачені додатком до Положення про
умови роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ, організа-
цій, затвердженого наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України
та Міністерства фінансів України від 28.06.93
№43. Відповідно до пункту 3 і 12 додатку
до цього Положення не є сумісництвом,
зокрема, педагогічна робота з погодинною
оплатою праці в обсязі не більш як 240
годин на рік, виконання якої допускається
в робочий час з дозволу керівника держав-
ного підприємства, установи, організації
без утримання заробітної плати.

Яким чином привести у відповідність до
законодавства наказ про присвоєння рангу
державного службовця, якщо ранг було
присвоєно з порушенням законодавства?
Відповідно до Положення про ранги 
державних службовців, ранги керівникам і
спеціалістам органів державної виконавчої
влади, що відповідають посадам третьої-
сьомої категорій, присвоюються за місцем
роботи керівниками цих органів. Згідно 
з пунктом 10 цього Положення присвоєння
та зміна рангу оформляється наказом чи
розпорядженням керівника державного
органу, про що робиться запис у трудовій
книжці. У разі виявлення невідповідності
присвоєного рангу державного службовця
категорії займаної посади, орган, який
неправильно присвоїв ранг, а у разі його
ліквідації – правонаступник, або орган, у
якому в даний час працює держаний служ-
бовець, має видати наказ про приведення
рангу у відповідність до законодавства,
тобто змінити невірно присвоєний ранг на
ранг у межах відповідної категорії посад.

Хто має право позбавити присвоєного
рангу посадову особу органу місцевого
самоврядування та утримувати кошти 
із заробітної плати за неправильно 
присвоєний ранг?
Відповідно до Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування»
та методичних рекомендацій щодо засто-
сування постанови Кабінету Міністрів
України від 19 червня 1996 року №658
«Про затвердження Положення про ранги
державних службовців», затвердженого
наказом Головдержслужби від 31 березня
2006 року №106, в розділі 3 пункт 14 пе-
редбачено, що посадова особа місцевого
самоврядування може бути позбавлена
присвоєного відповідно до цього Закону

рангу лише за вироком суду. У разі вияв-
лення порушень Закону при присвоєнні
рангів, вони мають бути усунені рішенням
сесії відповідної ради або розпоряджен-
ням сільського, селищного, міського 
голови, голови районної, районної у місті,
обласної ради.

Які особливості виплати грошової допо-
моги в розмірі 10 посадових окладів поса-
довим особам місцевого самоврядування?
Така допомога виплачується особам, 
які відпрацювали на посадах в органах 
місцевого самоврядування чи на посадах,
віднесених до категорій посад державних
службовців, не менше 10 років. Тобто
йдеться не про стаж служби, обчислений
відповідно до чинного законодавства для
виплати надбавки за вислугу років, а про
періоди роботи на посадах, які віднесені
до категорій посад державних службовців
чи посадових осіб місцевого самовряду-
вання. Наприклад, періоди роботи 
на посадах керівників, їхніх заступників, 
головних інженерів державних підприємств,
установ і організацій (за певних умов); 
у партійних, профспілкових та комсо-
мольських організаціях; наукова робота 
та військова служба зараховуються до
стажу служби в органах місцевого само-
врядування, але до стажу роботи, який 
дає право на одержання 10 посадових
окладів, не включається.

Чи має право посадова особа місцевого
самоврядування на виплату одноразової
грошової допомоги у розмірі 10 посадо-
вих окладів, якщо вона не була йому
вчасно виплачена?
Так, оскільки чинне трудове законодавство
України поширюється на посадових осіб
місцевого самоврядування в частині, що
не суперечить Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування».

Якщо посадовій особі не була 
виплачена вчасно грошова допомога 
у розмірі 10 місячних посадових окладів,
вона повинна бути виплачена адміністра-
цією за вимогою працівника. Враховуючи,
що на посадових осіб місцевого самовря-
дування поширюються норми чинного 
трудового законодавства в частині, що не
суперечить Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» і при
порушенні законодавства про оплату праці
(стаття 233 Кодексу законів про працю
України), працівник має право звернутися
до суду з позовом про стягнення належної
йому заробітної плати без обмеження
будь-яким строком, у разі виникнення су-
перечки між адміністрацією і працівником,
питання вирішується в судовому порядку.

Чи видається грошова винагорода держав-
ному службовцю за сумлінну безперервну
працю в органах державної влади,
якщо людина має стаж роботи в органах

До уваги.
У першому номері журналу «Вісник», у статті 
«Рада –  представницький орган сільської, селищної 
територіальної громади» строку «Сільська, 
селищна, міська рада складається з депутатів, строк
повноважень яких складає 4 роки» слід читати:
«Сільська, селищна, міська рада складається з 
депутатів, строк повноважень яких складає 5 років».

Для довідки:
Конституція України
Стаття 141. (Частина перша статті 141 в редакції 
Закону N 2952-VI від 01.02.2011 ) 
До складу сільської, селищної, міської, районної,
обласної ради входять депутати, які обираються 
жителями села, селища, міста, району, області 
на основі загального, рівного, прямого виборчого
права шляхом таємного голосування. Строк 
повноважень сільської, селищної, міської, районної,
обласної ради, депутати якої обрані на чергових 
виборах, становить п'ять років. Припинення 
повноважень сільської, селищної, міської, районної,
обласної ради має наслідком припинення 
повноважень депутатів відповідної ради.
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державної виконавчої влади та в органах
місцевого самоврядування більше 10 років,
але потім деякий час знаходилася на пенсії
у зв’язку з досягненням граничного віку
проходження державної служби, а згодом її
було обрано на посаду до органу місцевого 
самоврядування?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2003 року №212
«Про затвердження порядку видачі грошо-
вої винагороди державним службовцям 
за сумлінну безперервну працю в органах
державної влади, зразкове виконання 
трудових обов’язків», до стажу державної
служби, який дає право на одержання гро-
шової винагороди, не зараховується, але й
не перериває його, період працевлашту-
вання, якщо він звільнений з державної
служби на підставі п. 1 частини першої ст. 40
Кодексу законів про працю України, період
перебування на обліку в службі зайнятості,
як такого, що шукає роботу, а також стро-
кова військова служба у разі, коли держав-
ний службовець після цього повернувся 
на державну службу. Таким чином, 
період перебування на пенсії у зв’язку з 
досягненням граничного віку перебування
на державній службі не зараховується до
стажу безперервної роботи, і відповідно 
не дає права на виплату винагороди за
сумлінну і безперервну працю.

Чи має право посадова особа місцевого
самоврядування на отримання грошової
винагороди за сумлінну, безперервну
працю з огляду на те, що стаж служби 
в органах місцевого самоврядування
було перервано державною службою?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.02.2003 р. №212 «Про зат-
вердження Порядку видачі грошової винаго-
роди державним службовцям за сумлінну
безперервну працю в органах державної
влади, зразкове виконання трудових обов’яз-
ків», до стажу безперервної роботи (служби)
на посадах державних службовців в одному
або кількох органах державної влади та 
в органах місцевого самоврядування зарахо-
вуються всі періоди роботи (служби) в цих
органах, у тому числі до 1 січня 1994 року, 
на посадах державних службовців, перед-
бачених статтею 25 Закону України «Про 
державну службу», а також на посадах, 
що відносяться в установленому законодав-
ством порядку до відповідних категорій
посад державних службовців, на посадах 
керівних працівників і спеціалістів в апараті
органів, зазначених у частині другій статті 9
Закону України «Про державну службу».

Як зараховується до стажу служби 
в органах місцевого самоврядування 
період роботи на посадах начальника 
військово-облікового столу сільської ради
та головного бухгалтера в централізованій
бухгалтерії сільської ради?
Відповідно до статті 22 Закону України 
«Про службу в органах місцевого само-

врядування», до стажу служби в органах 
місцевого самоврядування зараховується
період роботи на посадах, на які 
поширюється дія цього Закону, а також 
на посадах і в органах, час роботи в яких 
зараховується до стажу державної служби.
Стаж державної служби обчислюється
згідно з Порядком обчислення стажу дер-
жавної служби, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р.
№283 (із змінами та доповненнями). 
Відповідно до зазначеного Порядку 
до стажу державної служби зараховується 
період роботи на посадах керівних праців-
ників і спеціалістів виконавчих комітетів
місцевих рад, їх управлінь, самостійних
відділів, інших структурних підрозділів. 

Відповідно до Положення про військовий
облік військовозобов'язаних та призовників,
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.06.1994 р. №377,
виконкоми сільських, селищних, міських
рад, в яких немає військових комісаріатів,
забезпечують облік, ведення особових 
карток, оформлення бронювання, внесення
до особових карток військовозобов'язаних
змін тощо. Тобто працівники військово-
облікових столів сільських рад не виконують
передбачених Законом України «Про
службу в органах місцевого самовряду-
вання» організаційно-розпорядчих та кон-
сультативно-дорадчих функцій. Постановою
Кабінету Міністрів України «Про упорядку-
вання структури та умов оплати праці пра-
цівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів»
№268 від 9 березня 2006 р. (таблиця №55)
посади начальників (працівників) військово-
облікових столів (бюро) віднесені до 
категорії посад службовців. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» посадовими
особами місцевого самоврядування є
особи, які працюють в органах місцевого
самоврядування, мають відповідні посадові
повноваження у здійсненні організаційно-
дорадчих функцій і отримують заробітну
плату за рахунок місцевого бюджету. 
Керівні працівники і спеціалісти місцевих рад
з прийняттям цього Закону набули статусу
посадових осіб місцевого самоврядування.
Віднесення посад спеціалістів сільських 
(селищних) рад до відповідних категорій
посад в органах місцевого самоврядування
здійснюється згідно зі статтею 14 Закону
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні». Централізовані бухгалтерії при
сільських, селищних, міських радах створю-
ються за рішенням відповідних рад для ве-
дення бухгалтерського обліку у бюджетних
установах та організаціях. За своїм статусом
централізовані бухгалтерії не належать 
до органів місцевого самоврядування, вони
є самостійними бюджетними установами. 
У зв'язку з ліквідацією централізованих 
бухгалтерій їх працівники звільняються з

дотриманням вимог статті 40 КЗпП України і
можуть бути прийняті на вакантні посади
спеціалістів до штату виконавчих комітетів
рад. При цьому оплата праці працівників
має здійснюватися за умовами, визначе-
ними постановою Кабінету Міністрів
України «Про упорядкування структури 
та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокура-
тури, судів та інших органів» №268 від 
9 березня 2006 р. Просування по службі –
це безпосередній перехід з посади служ-
бовця на посаду державного службовця у
період роботи в державних органах, які 
передбачені пунктом 2 Порядку обчис-
лення стажу державної служби, та додатка
до нього, а в разі переходу після 1 січня
1994 року – за умови, що перехід (переве-
дення) відбувся через конкурс. Враховуючи
викладене, до стажу державної служби 
період роботи на посадах начальника 
військово-облікового столу сільської ради
та головного бухгалтера в централізованій
бухгалтерії сільської ради (за умови просу-
вання по службі) не може бути зарахований
до стажу державної служби.

Як зараховується до стажу служби 
в органах місцевого самоврядування 
період роботи на посаді паспортистки
сільської ради?
Відповідно до Порядку обчислення стажу
державної служби, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 03.05.94
№283, та додатка до нього, до стажу 
державної служби зараховуються періоди 
роботи на посадах керівних працівників 
і спеціалістів у виконавчих комітетах місце-
вих Рад депутатів трудящих, Рад народних
депутатів, їх управліннях, самостійних 
відділах, інших структурних підрозділах. 
Зазначений період роботи може бути 
зарахованим до стажу державної служби 
за умови, якщо посада відносилась до
посад спеціалістів і оплата праці здійснюва-
лася як і інших спеціалістів. Це має бути 
підтверджено відповідними документами.

Чи зараховується період служби в Зброй-
них cилах до стажу, який дає право на 
виплату 10 місячних посадових окладів 
у зв’язку з виходом на пенсію посадової
особи місцевого самоврядування?
Відповідно до ч. 11 ст. 21 Закону України
«Про службу в органах місцевого самовряду-
вання», у разі звільнення з роботи в органах
місцевого самоврядування у зв'язку з вихо-
дом на пенсію посадовим особам місцевого
самоврядування виплачується одноразова
грошова допомога в розмірі 10 місячних 
посадових окладів за наявності не менше 
10 років стажу на посадах в органах 
місцевого самоврядування чи на посадах,
віднесених до відповідних категорій посад
державних службовців. Період служби в
Збройних cилах до стажу для виплати 
10 місячних посадових окладів у зв’язку з 
виходом на пенсію не зараховується. <VASSR



Якщо голова ради достроково припиняє
повноваження на вимогу депутатського
корпусу і досяг пенсійного віку, чи випла-
чується у даному випадку грошова допо-
мога у розмірі 10 місячних посадових
окладів при виході на пенсію?
Відповідно до статті 21 Закону України
«Про службу в органах місцевого само-
врядування», у разі звільнення з роботи 
в органах місцевого самоврядування 
у зв’язку з виходом на пенсію посадовим
особам місцевого самоврядування випла-
чується одноразова грошова допомога 
в розмірі 10 місячних посадових окладів 
за наявності не менше 10 років стажу на
посадах в органах місцевого самоврядування
чи на посадах, віднесених до відповідних
категорій посад державних службовців.

Обов’язковою умовою для виплати вказа-
ної допомоги є звільнення посадової особи
з роботи в органах місцевого самовряду-
вання у зв’язку з виходом на пенсію поса-
дової особи місцевого самоврядування.
Відповідно до частини третьої статті 42 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», повноваження сільського,
селищного, міського голови можуть бути
припинені достроково у випадках, перед-
бачених статтею 79 цього Закону, що має
наслідком звільнення його з посади.

Статтею 79 цього Закону визначено, 
що повноваження сільського, селищного,
міського голови, вважаються достроково
припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою

до відповідної ради про складення
ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинуваль-

ним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обме-
ження сумісності його діяльності з
іншою роботою (діяльністю), встанов-
лених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним, 
безвісно відсутнім або оголошення
таким, що помер;

6) його смерті.

Повноваження сільського, селищного,
міського голови можуть бути також 
достроково припинені, якщо він порушує
Конституцію або закони України, права 
і свободи громадян, не забезпечує 
здійснення наданих йому повноважень.
Враховуючи викладене, оскільки звільнення
з роботи у зв’язку з виходом на пенсію 
визначається як підстава щодо припинення
трудового договору, голова ради матиме
право на виплату грошової допомоги в 
розмірі 10 місячних посадових окладів 
за умов наявності не менше 10 років стажу
на посадах в органах місцевого самовряду-
вання чи на посадах, віднесених до 
відповідних категорій посад державних
службовців, звільненні відповідно до пункту
1 частини першої статті 79 та у його заяві про
складання повноважень буде зазначено: 
«у зв’язку з виходом на пенсію посадової
особи місцевого самоврядування».

Інші підстави дострокового припинення
повноважень голови ради не дають права
на виплату зазначеної грошової допомоги.

Чи зберігається за секретарем ради,
звільненим із органу місцевого 
самоврядування у зв’язку з припиненням
повноважень, попередня робота?
Статтею 33 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» визначено, що 
у разі обрання депутата місцевої ради на

виборну посаду у раді, на якій він працює
на постійній основі, трудовий договір 
з ним за попереднім місцем роботи при-
пиняється відповідно до законодавства.
Обраний на виборну посаду у відповідній
раді, на якій він працює на постійній 
основі, депутат місцевої ради, який пере-
буває на службі у військових формуваннях 
чи правоохоронних органах держави, 
прикомандировується до місцевої ради 
із залишенням на цій службі.

З працівником, якого прийнято на роботу
(посаду), що її виконував (займав) депутат
місцевої ради, укладається строковий 
трудовий договір; цей договір розрива-
ється у разі повернення депутата місцевої
ради на роботу, але не пізніш як через три
місяці після припинення повноважень 
депутата місцевої ради.

Депутату місцевої ради, який працював у
раді на постійній основі, після закінчення
таких повноважень надається попередня
робота (посада), а за її відсутності – інша
рівноцінна робота (посада) на тому са-
мому або, за згодою депутата, на іншому
підприємстві, в установі, організації.
Отже, секретарю ради, який є депутатом
відповідної ради, після припинення повно-
важень, але не пізніше як через три місяці,
надається попередня робота (посада).

Який порядок звільнення осіб, 
що обіймають виборні посади в органі
місцевого самоврядування за власним
бажанням?
Звільнення сільського, селищного, 
міського голови
Відповідно до частини третьої статті 42 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», повноваження сільського,
селищного, міського голови можуть бути
припинені достроково у випадках, перед-
бачених статтею 79 цього Закону, що має на-
слідком звільнення його з посади.

Пунктом 1 частини першої статті 79 цього
Закону визначено, що повноваження 
сільського, селищного, міського голови
вважаються достроково припиненими 
у разі його звернення з особистою заявою
до відповідної ради про складення ним
повноважень голови.

Відповідно до пункту 1 частини сьомої цієї
статті, повноваження сільського, селищного,
міського голови припиняються достроково,
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а відповідна особа звільняється з посади з
дня прийняття відповідною радою рішення,
яким береться до відома зазначений факт.

У разі дострокового припинення повнова-
жень сільського, селищного, міського го-
лови з цієї підстави у його трудовій книжці
робиться запис: «Звільнений у зв’язку з до-
строковим припиненням повноважень за
власним бажанням, пункт 1 частини пер-
шої статті 79 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення сесії
ради, його дата і номер та порядковий
номер запису.

Звільнення секретаря сільської, селищ-
ної, міської ради
Відповідно до статті 50 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
повноваження секретаря сільської, селищ-
ної, міської ради можуть бути достроково
припинені за рішенням відповідної ради.

У разі дострокового припинення повнова-
жень секретаря сільської, селищної, місь-
кої ради у зв’язку з поданою заявою за
власним бажанням у трудовій книжці ро-
биться запис: «Звільнений у зв’язку з до-
строковим припиненням повноважень за
власним бажанням, частина п’ята статті 50
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» із зазначенням дати, рі-
шення сесії ради, його дати і номера,
порядкового номеру запису.

Інші посадові особи місцевого самовряду-
вання, які займають виборні посади, звіль-
няються за власним бажанням відповідно
до статті 38 Кодексу законів про працю.

Який порядок звільнення осіб, 
що обіймають виборні посади в органі
місцевого самоврядування у зв’язку 
з закінченням повноважень?
Звільнення сільського, селищного, 
міського голови
Згідно із статтею 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
повноваження сільського, селищного,
міського голови закінчуються в день від-
криття першої сесії відповідної сільської,
селищної, міської ради, обраної на наступ-
них чергових місцевих виборах, або, якщо
рада не обрана, з моменту вступу на цю
посаду іншої особи, обраної на наступних
місцевих виборах.

У разі закінчення строку повноважень 
у трудовій книжці сільського, селищного,
міського голови робиться запис: «Звільне-
ний у зв’язку із закінченням строку повно-
важень, частина перша статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», рішення сесії ради, його дата 
і номер та порядковий номер запису.

Звільнення секретаря сільської, селищ-
ної, міської ради
Відповідно до статті 50 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
секретар ради обирається радою з числа 
її депутатів на строк повноважень ради 
за пропозицією відповідного сільського,
селищного, міського голови. Повнова-
ження секретаря сільської, селищної, 
міської ради можуть бути достроково 
припинені за рішенням відповідної ради.

У разі закінчення строку повноважень 
у трудовій книжці секретаря сільської, 
селищної, міської ради робиться запис:
«Звільнений у зв’язку із закінченням строку
повноважень, частина перша статті 50 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», рішення сесії ради, його
дата і номер та порядковий номер запису.

Звільнення заступників сільського, 
селищного, міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради
Відповідно до статті 51 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
після закінчення повноважень сільської, се-
лищної, міської, районної у місті ради, сіль-
ського, селищного, міського голови, голови
районної у місті ради її виконавчий комітет
здійснює свої повноваження до сформу-
вання нового складу виконавчого комітету.

Повноваження заступника (заступників)
сільського, селищного, міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради
та керуючого справами (секретаря) виконав-
чого комітету закінчуються після сформу-
вання нового складу виконавчого комітету.

У разі звільнення заступника (заступників)
сільського, селищного, міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів
ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету у зв’язку із закін-
ченням строку повноважень у їх трудовій
книжці робиться запис: «Звільнений 
у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень, частина перша статті 51 Закону
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», рішення сесії ради, його дата 
і номер, порядковий номер запису.

Чи має звільнятися з посади заступник
міського голови у зв’язку з закінченням
строку повноважень ради?
Згідно зі статтею 10 Закону України 
«Про службу в органах місцевого само-
врядування», прийняття на посади заступ-
ників сільського, селищного, міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, керуючого справами (секре-
таря) виконавчого комітету сільської, 
селищної, міської ради здійснюється шля-
хом затвердження відповідною радою.

Відповідно до статті 51 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчим органом сільської, селищної,
міської ради є виконавчий комітет ради,
який утворюється відповідною радою 
на строк її повноважень. Після закінчення
повноважень ради, сільського, селищного,
міського голови її виконавчий комітет 
здійснює свої повноваження до сформу-
вання нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету 
визначається відповідною радою. 
Персональний склад виконавчого комітету
сільської, селищної, міської ради 
затверджується радою за пропозицією
сільського, селищного, міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється
у складі відповідно сільського, селищного,

міського голови, заступника (заступників)
сільського, селищного, міського голови, ке-
руючого справами (секретаря) виконав-
чого комітету, а також керівників відділів,
управлінь та інших виконавчих органів
ради, інших осіб.

Відповідно до пункту 3 частини першої
статті 26, утворення виконавчого комітету
ради, визначення його чисельності, 
затвердження персонального складу, вне-
сення змін до складу виконавчого комітету
та його розпуск є виключною компетен-
цією сільських, селищних, міських рад.

Враховуючи викладене, звільнення 
особи з посади заступника міського 
голови у зв’язку з закінченням строку 
повноважень може мати місце у разі 
формування нового складу виконавчого
комітету, в якому зазначена особа не 
затверджена. <VASSR
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Відповідно до частини 3 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» (далі – Закону), рішення ради
приймається відкритим (у тому числі 
поіменним) або таємним голосуванням.

Таємне голосування обов'язково 
проводиться у випадках, передбачених
пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 
і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону.

Пунктом 16 статті 26 Закону передбачено,
що виключно на пленарних засіданнях
сільської, селищної, міської ради вирішу-
ється питання прийняття рішення щодо 
дострокового припинення повноважень
сільського, селищного, міського голови 
у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до частини третьої статті 
42 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», повноваження 
сільського, селищного, міського голови 
можуть бути припинені достроково у 
випадках, передбачених статтею 79 цього
Закону, що має наслідком звільнення 
його з посади.

Пунктом 1 частини першої статті 79 цього
Закону визначено, що повноваження 
сільського, селищного, міського голови
вважаються достроково припиненими 
у разі його звернення з особистою заявою
до відповідної ради про складення ним
повноважень голови, припинення його
громадянства, набрання законної сили 
обвинувальним вироком щодо нього, 
набрання законної сили рішенням суду
про притягнення його до адміністративної
відповідальності за корупційне право-
порушення, порушення ним вимог щодо
обмеження сумісності його діяльності з
іншою роботою (діяльністю), встановлених
цим Законом, визнання його судом 
недієздатним, безвісно відсутнім або 
оголошення таким, що помер, його смерті.

Відповідно до пункту 1 частини 7 статті 79,
повноваження сільського, селищного,
міського голови у вище перелічених 
випадках припиняються достроково, а 
посадова особа звільняється з посади з дня
прийняття відповідною радою рішення,
яким береться до відома зазначений факт.

Згідно частини 2 статті 79 Закону повно-
важення сільського, селищного, міського 
голови можуть бути також достроково при-
пинені, якщо він порушує Конституцію або
закони України, права і свободи 
громадян, не забезпечує здійснення 
наданих йому повноважень.

При цьому, частина 3 статті 79 Закону 
вказує, що повноваження сільського,
селищного, міського голови за наявності
підстав, передбачених частиною другою
цієї статті, можуть бути припинені достро-
ково за рішенням місцевого референдуму
або за рішенням відповідної ради,
прийнятим шляхом таємного голосування
не менш як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради.

Враховуючи, що частина 3 статті 59 Закону
відсилає нас до пункту 16 статті 26 Закону,
можна припустити, що прийняття рішень

щодо дострокового припинення повно-
важень сільського, селищного, міського 
голови проводиться таємним голосуванням.

Але потрібно враховувати, що в пункті 
16 статті 26 Закону є слова: «у випадках,
передбачених цим Законом». Частиною 
3 статті 79 Закону передбачено, що за 
рішенням місцевого референдуму або
за рішенням відповідної ради, прийнятим
шляхом таємного голосування не менш
як двома третинами голосів депутатів 
від загального складу ради, достроково 
припиняються повноваження сільського,
селищного, міського голови за наявності
підстав, передбачених частиною другою
цієї статті (якщо він порушує Конституцію
або закони України, права і свободи гро-
мадян, не забезпечує здійснення наданих
йому повноважень). Інших випадків, коли
рішення щодо дострокового припинення
повноважень сільського, селищного, 
міського голови приймалися б таємним 
голосуванням, Законом не передбачено.

Тому можна зробити висновок, що в разі
звернення сільського, селищного, міського
голови з особистою заявою до відповідної
ради про складення ним повноважень 
голови, у зв’язку з виходом на пенсію по-
садової особи місцевого самоврядування,
рішенням ради береться до відома факт
дострокового припинення повноважень
сільського, селищного, міського голови, 
а посадова особа звільняється з посади 
у зв’язку з виходом на пенсію з дня 
прийняття відповідною радою рішення.

У разі дострокового припинення повнова-
жень сільського, селищного, міського го-
лови з цієї підстави у його трудовій книжці
робиться запис: «Звільнений у зв’язку з 
достроковим припиненням повноважень, 
у зв’язку з виходом на пенсію посадової
особи місцевого самоврядування, пункт 1
частини першої статті 79 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
рішення сесії ради, його дата і номер 
та порядковий номер запису. <VASSR

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÔÀÕ²ÂÖß

На адресу нашої редакції надійшов лист від пенсіонерки Лідії Іванівні Петренко з смт Старий
Мерчик Харківської області з наступним запитанням: «Який порядок прийняття рішення
ради в разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови в
зв’язку з виходом на пенсію?»
За відповіддю ми звернулися до практикуючого юриста Лариси Білявської

Лариса Білявська,
практикуючий юрист
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Учасники прес-конференції, яка з цієї 
нагоди відбулася наприкінці 2012 року, 
зазначили, що Україна стала останньою 
європейською державою, яка запровад-
жує у себе цивілізовану реєстраційну 
систему. До останнього часу у нас діяла та,
що дісталася у спадок від Радянського
Союзу. Її вважають громіздкою та неефек-
тивною, а головне – вона не відповідає 
вимогам ринкової економіки та сучасного
бізнесу, в тому числі – й аграрного, 
а в багатьох випадках навіть світоглядним 
позиціям сьогодення.

Член Ради Асоціації «Земельна спілка
України» Андрій Мартин зауважив, що
українські громадяни часто-густо потрап-
ляють у тенета заплутаної системи врегу-
лювання питань власності. «Всі ми звикли
до того, що квартиру або будинок реєст-
рують в БТІ. Це, зазвичай, комунальні 
підприємства, але деякі з них уже примуд-
рилися стати комерційними структурами.
За земельні ділянки у нас завжди відпові-
дали органи земельних ресурсів, які вида-
вали державні акти на право приватної
власності на землю, постійного користу-
вання землею, реєстрували договори
оренди земельних ділянок, – сказав 
він. – І якщо комусь доводилося переда-
вати земельну ділянку під заставу, 
в іпотеку, то Міністерство юстиції вело 
відповідний реєстр заборони відчуження
нерухомого майна та реєстр іпотеки. Така
система була громіздкою, розпорошеною
між багатьма органами і службами, тож
навряд чи була зручною».

«Із введенням нового закону всі права 
щодо власності реєструватимуться в одному
місці. Завдяки цьому громадянам буде 
набагато легше розпоряджатися своєю
власністю», – підкреслив Андрій Мартин.
Заступник директора Департаменту 

державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно Державної реєстраційної
служби України Анатолій Лещенко 
зазначив, що процедури реєстрації для
громадян будуть значно спрощені. Так, 
законом встановлені чіткі терміни щодо
проведення державної реєстрації прав 
на нерухоме майно. «Якщо йдеться про 
новосформовану ділянку, – сказав він, –
то в цьому випадку термін встановлений 
у 14 робочих днів. З 1 січня 2014 року 
передбачається його скорочення до 
5 робочих днів. Якщо ж мова йду про реєст-

рацію обтяжень або іпотеки, то вона здійс-
нюється впродовж одного робочого дня.
Якщо ж такі права виникатимуть у
результаті вчинення нотаріальних дій, то 
державна реєстрація здійснюватиметься
одночасно з ними».

За інформацією Анатолія Лещенка, 
з 1 січня 2013 року передбачається 
справляння єдиної фіксованої плати 
по всій Україні. За проведення державної
реєстрації права власності справляти-
меться державне мито в розмірі 119 грн.
Якщо ж мова йде про реєстрацію інших
речових прав чи обтяжень, то плата 
становитиме 51 грн. Також передбачається
справляння плати за надання витягу 
з Державного реєстру речових прав. 

Такий витяг коштуватиме 121 грн.
Особливу увагу Анатолій Лещенко 
привернув до того, що «ті права, які були
зареєстровані раніше, визнаються 

дійсними, і власники земельних ділянок,
житлових будинків, квартир залишаються
їх власниками. І тому їм не потрібно вчи-
няти якихось підтверджуючих дій, пов’яза-
них із переоформленням прав власності».

Земельна реформа в Україні здійснюється
з 1991 року. На сьогодні, за інформацією
директора Ресурсного центру з прав влас-
ності на землю, створеного при Асоціації
«Земельна спілка України», Андрія 
Кошиля, вже половина території держави
перетворилася на приватну власність. 
«За цей період сформувалося близько 
20 млн. земельних ділянок. На жаль, 
не всі вони належним чином оформлені».

Чому це сталося? Впродовж двох десяти-
літь в Україні часто змінювалося земельне
законодавство. За цей час ми бачили вже
три Земельних кодекси. Земельну сферу
регламентують близько 50 законодавчих
актів і понад 500 підзаконних актів. 
До 2002 року ділянки навіть не прив’язу-
валися до єдиної системи координат.

«Таким чином, – резюмував Андрій 
Кошиль, – накопичилася велика кількість
проблем, з якими стикнуться як держава,
так і власники земельних ділянок. 
А це люди, які в більшості проживають у
сільській місцевості. Я маю на увазі близько
7 млн. власників земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення. Таким
людям буде дуже важко розібратися в чин-
ному законодавстві. Тому ми повинні об’єд-
нати свої зусилля для того, щоб надати їм
прості і зрозумілі інструкції, як поводитися 

в тих чи інших ситуаціях, яким чином можна
оформити земельні ділянки. З цією метою 
і було створено Ресурсний центр, який тісно
співпрацює з Проектом USAID «АгроІнвест».

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÇÀÏÐÎÂÀÄÆÓª
ÇÅÌÅËÜÍÎ-ÐÅªÑÒÐÀÖ²ÉÍÓ ÐÅÔÎÐÌÓ

1 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». Фахівці визнають це непересічною подією і кажуть, що такий
крок має суттєво просунути врегулювання правовідносин у сфері власності, зокрема земельно-
реєстраційну реформу в Україні і гармонізувати вітчизняне законодавство у цьому питанні
з європейським. Закон покликаний стати на заваді незаконним операціям з нерухомістю.

Михайло Вернигора,
Національний прес-клуб з аграрних і земельних питань

Ïàâëî Êóëèíè÷ ï³äêðåñëèâ, ùî âæå íåâäîâç³  
ó çåìåëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íà íàñ ÷åêàòèìå âåëèêà ê³ëüê³ñòü çì³í. 

«¯õ áóäå íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ áóëî ç 1 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó, 
êîëè ââîäèâñÿ â ä³þ ÷èííèé Çåìåëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè.

Îñîáëèâó óâàãó Àíàòîë³é Ëåùåíêî ïðèâåðíóâ äî òîãî, ùî 
«ò³ ïðàâà, ÿê³ áóëè çàðåºñòðîâàí³ ðàí³øå, âèçíàþòüñÿ ä³éñíèìè, 

³ âëàñíèêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, æèòëîâèõ áóäèíê³â, êâàðòèð çàëèøàþòüñÿ
¿õ âëàñíèêàìè. ² òîìó ¿ì íå ïîòð³áíî â÷èíÿòè ÿêèõîñü ï³äòâåðäæóþ÷èõ ä³é,

ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïåðåîôîðìëåííÿì ïðàâ âëàñíîñò³».
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За словами учасників прес-конференції, 
у найкращій ситуації будуть ті громадяни
нашої держави, які вже мають зареєстро-

вані у земельному кадастрі ділянки з 
присвоєними їм кадастровими номерами.
Інша річ, якщо хтось завчасно не зміг цього
зробити. «Це дійсно досить серйозна 
проблема, – сказав Андрій Мартин. – Дуже 
багато сільських жителів не мають держав-
них актів на земельні ділянки, якими 
володіють. Все, що в них є, це, в кращому
випадку, рішення про приватизацію 
земельної ділянки, яке ухвалювала 
сільська рада».

Андрій Мартин пояснив, що таким 
сільським жителям спочатку доведеться
законтактувати із землевпорядними 
організаціями і замовити їм відповідну
технічну документацію. «Має прийти 
землевпорядник, поміряти земельну 
ділянку, визначити її межі, внести інфор-
мацію про неї до земельного кадастру.
Тільки тоді їй буде присвоєно кадастровий
номер, і після цього на неї вже можна буде
реєструвати свої права».

Андрій Мартин припустив, що перші місяці
наступного року для реєстраційної системи
виявляться найтяжчими. Вона тільки набу-
ватиме досвіду роботи, налагоджуватиме
взаємодію з органами земельних ресурсів,
які здійснюватимуть ведення Державного
земельного кадастру.

Натомість приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Оксана 
Мироник зауважила, що така реєстраційна

робота не є новою для її колег. Вони 
займаються нею з 1998 року, відколи 
в Україні з’явилися перші електронні 
реєстри. «Ми готові до роботи із системою.
З нами протягом року працювала інфор-
маційна служба Міністерства юстиції, 
проводили практичні заняття. Ми постійно
співпрацюємо з технічними службами, 
які створюють і оновлюють цей реєстр».

Головний юридичний радник Проекту
USAID «АгроІнвест» Павло Кулинич також
підтвердив, що в нашій країні достатньо
фахівців, аби надавати реєстраційні 
послуги на високому рівні. Для цього було
навчено понад 2 тис. державних реєстра-
торів, до цієї роботи залучаються понад 
6 тис. державних та приватних нотаріусів.

Павло Кулинич зосередив увагу і на мож-
ливих проблемах, які можуть виникати
найближчим часом. «Наприклад, з 1 січня
в наше законодавство вводиться таке по-
няття, як «сформовані земельні ділянки».
Це земельні ділянки, які вже пройшли про-
цес державної реєстрації і отримали ка-

дастровий номер. Однак, в Україні 
є велика кількість земельних ділянок 
без кадастрового номера. Це – земельні 
ділянки, які були надані у власність чи 
у користування до 2004 року. Чи визнача-
тиме закон право громадян і юридичних
осіб на такі земельні ділянки після 1 січня
2013 року? Визнаватиме, але не повною
мірою. Адже земельні ділянки, які не мають
кадастрового номера, вважаються неповні-
стю сформованими. Тому до завершення 
їх формування власники таких ділянок змо-
жуть лише володіти і користуватися ними.

А якщо у них виникне потреба розпоряди-
тися такою ділянкою – продати, подару-
вати, передати в оренду тощо, – тоді
доведеться завершити її формування. Воно

передбачає замовлення у землевпорядній
організації виготовлення 
відповідної землевпорядної документації, 
на підставі якої відомості про земельну 
ділянку будуть занесені до Державного 
земельного кадастру з присвоєнням 
ділянці кадастрового номера».

Павло Кулинич підкреслив, що вже невдовзі
на нас у земельному законодавстві чекатиме
велика кількість змін. «Їх буде набагато
більше, ніж було з 1 січня 2002 року, коли
вводився в дію чинний Земельний кодекс
України. За своїми масштабами ці зміни 
цілком справедливо можна кваліфікувати як
земельно-реєстраційну реформу».<VASSR

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ
íà íåðóõîìå ìàéíî Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè 

Àíàòîë³é Ëåùåíêî çàçíà÷èâ, 
ùî ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ äëÿ ãðîìàäÿí áóäóòü çíà÷íî ñïðîùåí³.

«Òàêèì ÷èíîì, – ðåçþìóâàâ Àíäð³é Êîøèëü, – 
íàêîïè÷èëàñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïðîáëåì, 

ç ÿêèìè ñòèêíóòüñÿ ÿê äåðæàâà, òàê ³ âëàñíèêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. 
À öå ëþäè, ÿê³ â á³ëüøîñò³ ïðîæèâàþòü ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³.
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Під час зустрічі з журналістами голова 
Держземагентства Сергій Тимченко 
запевнив, що Національна кадастрова 
система почне впроваджуватися 
з 1 січня 2013 року. Цього ж дня набере 
чинності закон «Про Державний земельний
кадастр».

Ці дві події вельми важливі для України,
оскільки наша держава здавна вважається
аграрною. 

-------------------------------
Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî áëèçüêî 25%
âñ³õ ÷îðíîçåì³â ñâ³òó ñêîíöåíòðîâàí³ 
ó íàñ. Ïðîòå, ñàìå çåìåëüíå ïèòàííÿ 
â íàø³é êðà¿í³ äîòåïåð ââàæàºòüñÿ 
÷è íå íàéñåêðåòí³øèì. Îòðèìàòè
áîäàé ÿêóñü ³íôîðìàö³þ ïðî çåìåëüí³
ä³ëÿíêè òå æ ñàìå, ùî ä³ñòàòè äîñòóï 
äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³. Çðîáèòè 
öå ìîæíà ëèøå ó äâîõ âèïàäêàõ:
ïåðøèé – äàòè õàáàðà ÷èíîâíèêó, 
à äðóãèé – ñàìîìó ñòàòè ÷èíîâíèêîì ³
âçÿòè ï³ä îõîðîíó çåìåëüíó òàºìíèöþ.
-------------------------------

Зі слів Сергія Тимченка виходить, що 
чиновницькому свавіллю тепер покладено
край. У рамках Національної кадастрової
системи запускається публічна кадастрова
карта. А це значить, що тепер будь-хто 
з нас через Інтернет може отримати 
потрібну інформацію про всі земельні 
ділянки в межах України. Вона, зокрема,
містить дані про розмір земельних ділянок
та їх межі, місце розташування, форму
власності, цільове призначення, якість
ґрунтів.

Питання «навіщо це потрібно?» більш ніж
риторичне. Хоч і повільно, але наша країна
таки просувається до земельного ринку. 
І тому вже зараз треба готуватися до 
можливих операцій з купівлі-продажу 
земельних ділянок.

Зрештою, навіть за наявного земельного
мораторію відбувається рух землі. 
Земельні ділянки передаються у спадок,
даруються, здаються в оренду. І кожному
власнику землі важливо знати, яким 
капіталом він реально володіє, як ліпше

ним розпорядитися, аби бажані гектари
дали якомога більше прибутку.

Доступ до бази даних отримають нота-
ріуси, комерційні банки, які здійснюють
кредитні операції, іпотечні заклади, органі-
зації, які проводять землевпорядні роботи.
Вміщеною у неї інформацією можуть 
скористатися й відомства, які опікуються
містобудуванням, водними та лісовими ре-
сурсами,

У цьому сенсі Україна не виглядає першо-
прохідцем. Скоріше навпаки – ми вияви-
лися в числі останніх європейських країн,
які наважилися на створення системи 
Державного земельного кадастру.

Виходячи з усього, Сергій Тимченко 
належить до числа людей, для яких навіть
недоліки за певних обставин можуть 
перетворюватися на переваги. Під час
прес-конференції він сказав, що така наша
«кадастрова» непоспішність» у підсумку
зіграла позитивну роль. Вибудовуючи 
систему Державного земельного кадастру,
Україна змогла якнайкраще скористатися
досвідом інших країн та послугами ліпших
закордонних експертів.

ÄÅÐÆÇÅÌÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
Â²ÄÊÐÈÂÀª ÇÅÌÅËÜÍ² ÒÀªÌÍÈÖ²

Наприкінці 2012 року Державне агентство земельних ресурсів України 
презентувало Національну кадастрову систему, 
над створенням якої фахівці працювали понад 20 років.
З цієї нагоди в Києві відбулася прес-конференція.

Михайло Вернигора,
Національний прес-клуб з аграрних і земельних питань
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За лаштунками потужних інформаційних
шарів, за допомогою різноманітних 
варіантів пошуку, серед 50 мільйонів 
ділянок, кожному до снаги легко і просто
віднайти свою власну ділянку або ж
інформацію про інші наділи. 

Проте, не всі громадяни залишилися 
задоволені результатами занурення у 
віртуальні глибини публічної кадастрової
карти. Близько п’яти тисяч відвідувачів
сайту Держземагентства, де розміщена ця
інформація, виявили неточності, накладки
тощо стосовно своїх земельних володінь,
про що вони повідомили органи земельних
ресурсів, заповнивши електронну 
заявку. Більшість помилок вдалося 
виправити одразу. Однак, є такі похибки 
та неузгодження, які потребують звірки 
з відповідними документами або навіть
звернення до судових інстанцій.

Цілком закономірно, що публічна 
кадастрова карта стала об’єктом обгово-
рень та критичних публікацій у засобах 
масової інформації за численні неточності 
і помилки. Так, у електронних ЗМІ, з поси-
ланням на відомого еколога, широкого
розголосу набула інформація стосовно
того, що межі 90 відсотків об’єктів запо-
відного фонду не винесені в натуру, що 
далеко від істини. Насправді, на сьогодні 
у 223 із 568 об’єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення 
встановлено межі в натурі та видано
правовстановлюючі документи на землю. 

За належного фінансування цих робіт,
яким опікується Міністерство екології 
та природних ресурсів, землевпорядні 
організації як державні, так і приватні
спроможні у стислі терміни завершити ці
роботи. Асигнування на проведення робіт
із встановлення меж заповідників місце-
вого значенням – на плечах відповідних 
регіонів. Однак, навіть за хронічного браку
коштів межі в натурі вже встановлено
у 1417 із 7551 заповідників місцевого зна-
чення. За доброї волі місцевої влади та фі-
нансового забезпечення, необхідного для
проведення землевпорядних робіт, цілком
реально ці заповідні території незабаром
побачити на публічній кадастровій карті.
Після чого відтяти ласий шматочок запо-
відних територій, як і прибережних смуг,

буде практично неможливо. Адже пуб-
лічна кадастрова карта є своєрідним дзер-
калом, у якому не лише можна побачити
чітко окреслені земельні ділянки, але й 
обриси непрозорих схем землевідведення.
Причини накладок, похибок криються у
першоджерелах – правовстановлюючих
документах, які формувалися протягом 
десятиріч. Рішення ж щодо виділення зе-
мельних ділянок приймали місцеві органи
влади. А ось контроль за використанням та
охороною земель покладено на Держсіль-
госпінспекцію, яка виявляє порушників за-
конодавства і за потреби передає справи
щодо розслідування та прийняття відпо-
відних рішень до правоохоронних органів.

Так що дієві і потужні механізми для 
ефективної боротьби з проявами корупції
у держави є. Створювати спеціальні комі-
сії, що потребуватимуть виділення певних
коштів, навряд чи доцільно. У свою чергу,
Держземагентство у боротьбі зі зловжи-
ваннями у сфері земельних відносин ро-
бить наголос на прозорості та відкритості.
Сьогодні, попри бюрократичні перепони,
на публічній кадастровій карті відобра-
жено дані про всі земельні ділянки у місті
Києві, на які оформлені права. Відтепер
громадяни мають вільний доступ до пуб-
лічної інформації про землі столиці.

Задля подолання корупції у сфері земель-
них відносин Держземагентство запро-
вадило персоніфікацію відповідальності 
за виготовлення технічної документації 
ліцензіатами, забезпечило надання нових
повноважень державним реєстраторам.
Попри огріхи перших кроків, на шляху 
до досконалості національна кадастрова
система та публічна кадастрова карта
стали ефективними механізмами
у боротьбі зі зловживаннями щодо 
виділення та використання землі.

Крім того, земельне відомство ініціюва-
тиме внесення змін до чинного законо-
давства щодо можливості оприлюднення
персональних даних щодо того, кому без-
посередньо належить та чи інша ділянка
землі, що сприятиме встановленню відкри-
тості та прозорості у земельних відносинах.

Прес-служба Державного земельного
агентства. <VASSR

ÏÓÁË²×ÍÀ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀ ÊÀÐÒÀ – 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²ÇÌ Ó ÁÎÐÎÒÜÁ² 
²Ç ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍßÌÈ Ó ÑÔÅÐ² ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ

З початку року понад 330 тисяч громадян ознайомилися з
інформацією про земельні наділи, яка розміщується та по-
стійно оновлюється на публічній кадастровій карті України.

Створення системи Державного земель-
ного кадастру відбувалося за сприяння 
Світового банку. На виконання відповідних
робіт, що здійснювалися у рамках Проекту
«Видача державних актів на право власності
на землю в сільській місцевості та розви-
ток системи кадастру», було витрачено
близько 50 млн. дол. Лише проведення
аерофотозйомки на площі понад 60,2 млн.
га, створення ортофотопланів та індексних
кадастрових карт коштувало 23,6 млн. дол.

Значних коштів потребувала робота,
пов’язана зі створенням програми та 
закупівлі необхідного обладнання. Його,
зокрема, потребували 672 регіональних
офіси, які вже мають спеціальні канали
зв’язку. За сприяння Світового банку також
облаштовані основний та резервний
центри обробки інформації.

Тепер, зазначається у поширеному серед
журналістів прес-релізі, Держземагентство
переводить усю документацію в цифровий
та електронний вигляд. Ідеться не лише
про ту інформацію, яка надходить зараз, 
а й ту, яка була зібрана раніше і до 
станнього часу зберігалася на паперових
носіях.

Ця робота вважається надто важливою.
Зрештою, це визнають і закордонні 
експерти. За їх оцінками, роботи по 
створенню системи Державного земель-
ного кадастру та його інфраструктури 
складають лише 10-20% від загального 
обсягу робіт. Здебільшого зусилля 
спрямовуються на збір та систематизацію
інформації.

Цю обставину врахував український уряд і
тому виділив на цей вид діяльності 30 млн.
грн. На переконання фахівців Держзема-
гентства, ці гроші дозволять прискорити
наповнення Національної кадастрової 
системи необхідними даними.

Діяльність представників Держземагент-
ства щодо наповнення даними Державного
земельного кадастру високо оцінили між-
народні експерти. Серед них називають і
директора Світового банку у справах
України, Білорусії та Молдови Чімяо Фан.
Втім, робота на цьому не завершується.
Голова Держземагентства запевнив, що у
подальшому Україна піде шляхом світової
практики, коли на базі земельного 
кадастру вибудовується національна 
система геопросторових даних.Тобто, 
на кадастр накладатиметься інформація
про надра, комунікації і мережі, будівлі,
водні та лісові ресурси тощо.

Сергій Тимченко не ідеалізує нинішню 
Національну кадастрову систему. 
Він не виключає, що вже найближчим
часом буде виявлено певні помилки, які 
доведеться виправляти по ходу.<VASSR

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÄÎ ÒÅÌÈ
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– З 1 січня 2013 року ряд повноважень
щодо розпорядження землями держав-
ної власності передаються до Держзема-
гентства України та його територіальних
органів. Що це за повноваження і чи 
поширюються вони на землі сільсько-
господарського призначення?
– 1 січня збулася мрія не одного покоління
керівників Держкомзему, які намагалися
отримати повноваження щодо розпоряд-
ження землями державної власності. 
До нашого земельного законодавства 
внесені зміни, які і наділили Державне
агентство земельних ресурсів цими 
повноваженнями. Вони стосуються лише
однієї категорії земель – сільськогоспо-
дарського призначення. Це означає, 
що від імені держави з початку поточного
року правом розпоряджатися, тобто 
надавати у власність, користування,
оренду, земельними ділянками державної 
власності можуть лише державні органи
земельних ресурсів, до яких відноситься
Держземагентство та його територіальні
органи.

Щоправда, слід зазначити, що Земельним
кодексом передбачений ще один вид 
розпорядження землями державної 

власності, а саме – передача земельних 
ділянок сільськогосподарського призна-
чення до статутного капіталу Державного зе-
мельного банку. Цей вид повноважень
Кабінет Міністрів України залишив за собою.

– Чим обумовлена потреба в такому зе-
мельному нововведенні і наскільки воно
виправдане?
– Досі землями державної власності, 
в тому числі й ділянками сільськогоспо-
дарського призначення, розпоряджалися
органи виконавчої влади загальної компе-
тенції – районні та обласні державні 

адміністрації, Кабінет Міністрів України. 
У випадку, коли ці повноваження здійсню-
вали райдержадміністрації, мали місце
численні порушення чинного законо-
давства. Пояснюється це тим, що доволі
часто районні державні адміністрації 
потрапляли під вплив різних структур, 
які хотіли в будь-який спосіб отримати 
земельні ділянки сільськогосподарського
призначення. Спостерігалися й інші 
випадки порушення земельного законо-
давства. Усі вони не залишалися поза 
увагою Державної земельної інспекції
України, яка донедавна перебувала у
складі Державного земельного агентства
України. Тому, з метою усунення таких 
порушень, Держземагентство і запропо-
нувало централізувати розпорядження 
землями сільськогосподарського призна-
чення, які перебувають у власності 
держави. Їх не так уже й мало – близько 
5-6 млн. гектарів.

– Донедавна Держземагентство України
виконувало контрольну функцію. 
За потреби, воно могло вплинути на 
рішення районних та обласних держадмі-
ністрацій, які стосувалися земель держав-
ної власності. І навіть зупинити дію тих

рішень, які не відповідали державним 
інтересам. Хто тепер буде контролювати
роботу Держземагентства?
– Ви окреслили найслабше місце в цій 
законодавчій новації. Тепер контрольний
механізм став менш ефективним. Звісно,
він діє, бо діяльність усіх органів держав-
ної влади перебуває у сфері прокурорсь-
кого нагляду. Однак, контроль з боку
прокуратури має обмежену сферу 
застосування і не може замінити попе-
реднього, який здійснювали державні 
органи земельних ресурсів. Той мав
професійний характер, адже здійсню-

вався фахівцями-земельниками, до того ж
стосувався детальної оцінки проектів зем-
леустрою, їх відповідності чинному 
законодавству тощо. А тепер виходить,
що Державне агентство земельних 
ресурсів, здійснюючи розпорядження
землями державної власності, які 
відносяться до категорії земель сільсько-
господарського призначення, буде 
контролювати саме себе.

– Чи не перетворить нинішня ситуація
Держземагентство України на безконт-
рольного монополіста на ринку земель?
– Безперечно, концентрація повноважень
відбулася, але вона не набула монополь-
ного рівня. Більше того, я впевнений, 
що з часом Державне земельне агентство
України втрачатиме сферу свого впливу. Це
зумовлено скороченням кількості 
земель, які перебувають у державній 
власності. Зокрема, земель сільсько-
господарського призначення.
Справа в тому, що в Україні триває 
земельна реформа, одним із напрямків
якої є приватизація земель. Частина 
земель державної власності і надалі 
передаватиметься у приватну власність
громадян та юридичних осіб.

ÄÅÐÆÀÂÀ ÏÎÑÈËÈËÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÍÀÄ ÑÂÎªÞ ÇÅÌÅËÜÍÎÞ ÂËÀÑÍ²ÑÒÞ

Це зроблено з метою підвищення ефективності використання 
національного земельного ресурсу. Натомість під час реалізації 
цих намірів можуть виникнути вагомі проблеми. 
Докладніше про них – в інтерв’ю з головним юридичним радником 
Проекту USAID «АгроІнвест» Павлом Кулиничем.

Михайло Вернигора,
Національний прес-клуб з аграрних і земельних питань

Êîíôë³êò ³íòåðåñ³â, ÿêèé ìàº ì³ñöå ó ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, ìîæå áóòè óñóíóòèé øëÿõîì âíåñåííÿ ïåâíèõ çì³í

äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, çîêðåìà äî Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
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– Як за теперішніх обставин розмежову-
ватимуться повноваження між Держ-
земагентством України та Державним 
земельним банком, до статутного фонду
якого Кабінет Міністрів планує передати
землі сільськогосподарського призна-
чення, що перебувають у державній 
власності?
– Питання дуже слушне, однак досі воно
залишається відкритим. Як відомо, такий
банк створений, законом визначені його
повноваження, проте не вирішено ряд
дуже важливих моментів.

Передача земельної ділянки до статутного
капіталу юридичної особи завжди 
асоціюється з її передачею у приватну
власність цієї юридичної особи. 
Державний земельний банк є і надалі 
залишатиметься державною юридичною
особою. Саме тому передача земельних
ділянок до його статутного капіталу 
не означатиме передачу цих земель 
до його власності. Відтак, як ці землі 
будуть асоціюватися з Державним 
земельним банком? На яких правах вони
перебуватимуть у його віданні?

Згідно із законом «Про банки і банківську
діяльність», Державний земельний банк
створюється не тільки як державна 
кредитна установа, але й як оператор 
на ринку земель. Тобто, як суб’єкт, який 
здійснює певні земельні операції. 
Але статутом банку ці повноваження поки
що не підтверджені. І це при тому, що
закон «Про банки та банківську діяльність»
говорить, що Державний земельний банк
здійснює свою діяльність відповідно до 
закону і статуту.

Фактично у визначенні повноважень 
Державного земельного банку статуту 
надано переважне значення. А статут 
затверджується Кабінетом Міністрів
України. І доти, доки діятиме нинішній 
статут Державного земельного банку, 
він залишатиметься замороженою 

юридичною особою. Тобто, такою, що 
не може приступити до виконання своїх
функцій через недоліки в законодавстві.

Питання співвідносин між Державним 
земельним банком та Держземагентством
також не вирішене чинним законодав-
ством. Бо, як я вже казав, землі, що 
передаватимуться до статутного капіталу
Державного земельного банку, залишати-
муться у власності держави, зокрема, землі
сільськогосподарського призначення. 

А згідно із Земельним кодексом, всі землі
державної власності, які відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського
призначення, перебуватимуть у віданні
Державного агентства земельних ресурсів.
Отже, виходить, що навіть після передачі
земельних ділянок до статутного капіталу
Державного земельного банку, вони 
залишатимуться у власності держави. А
тому, формально, правом розпоряджатися
ними будуть наділені державні органи 
земельних ресурсів. А це вже є конфліктом
повноважень.

– У яких випадках землі державної 
власності, в тому числі землі сільсько-
господарського призначення, передаються
у власність або в користування за рішен-
ням Держземагентства України, а в яких
випадках – за рішенням його обласних,
районних та міських управлінь?
– На жаль, Земельний кодекс України 
не розмежовує повноваження Державного
агентства земельних ресурсів та його 
територіальних органів. Хоча і зазначає,
що всі вони мають повноваження щодо
розпорядження такими землями.

Питання має практичне значення, оскільки
земельні ділянки розташовані по всій
Україні і Держземагентство не зможе 
з Києва ефективно управляти ними. 
Очевидно, такі повноваження краще 
можуть реалізовувати місцеві органи
земельних ресурсів.

Перед Новим роком Президент України
видав указ, яким внесені зміни до 
Положення про Державне агентство 
земельних ресурсів. 

Згідно з ними, право здійснювати повно-
важення щодо розпорядження землями
державної власності, які відносяться до 
категорії земель сільськогосподарського
призначення, належать Державному агент-
ству земельних ресурсів та його 
територіальним органам відповідно 
до їх повноважень, визначених у 
встановленому порядку. От тільки цього
«встановленого порядку» досі немає. 
І виходить, що доки його не буде, 
будь-якими землями державної власності 
сільськогосподарського призначення може
розпоряджатися або Державне агентство
земельних ресурсів України, 
або будь-яке його районне чи обласне
управління. У цьому полягає велика 
проблема.

Державне земельне агентство своїм 
рішенням не може розмежувати цих 
повноважень. Бо, згідно з Конституцією
України, право власності на земельні 
ділянки може набуватися в порядку,
визначеному законом. А він не розмежо-
вує ці повноваження. За ситуації, що скла-
лася, будь-який юрист може визначити 
їх такими, що суперечать Конституції.

– Що потрібно, насамперед, зробити 
в ситуації, що склалася?
– Конфлікт інтересів, який має місце 
у діяльності державних органів земельних
ресурсів, може бути усунутий шляхом 
внесення певних змін до чинного законо-
давства, зокрема до Земельного кодексу
України. З цього приводу Проект USAID
«АгроІнвест» підготував низку пропозицій,
які передані до Верховної Ради. Споді-
ваємося, що вони будуть враховані 
нашими законодавцями і це дасть змогу
уникнути багатьох непорозумінь, які зараз
на нас чатують. <VASSR
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– Чому, декларуючи потребу 
в проведенні земельної реформи,
Україна не поспішає з її реалізацією?
– Земельна реформа в Україні триває 
вже протягом 20 років. До неї можна 
віднести всі кроки держави, пов’язані 
із земельними питаннями. Насамперед,
мова про приватизацію – на сьогодні вже
більше половини українських земель стали
приватними.

Але на початку цих процесів не було чіткої
концепції щодо проведення земельної 
реформи та прогнозу її результатів. 
Зараз таке розуміння на державному 
рівні вже доволі чітко окреслилося. 
Тому я переконаний, що така реформа 
не тільки не гальмується, але просувається
досить швидко.

– Разом із тим, Верховна Рада продов-
жила термін дії земельного мораторію
аж до 2016 року. Чому вона пішла на
такий крок?
– Цей крок був досить спонтанним. 
Насправді в Земельному кодексі записано,
що мораторій у нас безстроковий, тобто, 
є чинним до прийняття закону про ринок
земель сільськогосподарського призна-
чення. Тож завершення мораторію 1 січня
2013 року, як це раніше передбачалося,
могло відбутися лише за умови ухвалення
такого законодавчого акту. Ми знаємо 
із перебігу подій у Верховній Раді, що уряд
вийшов із законопроектом, який би врегу-
лював обіг земель сільськогосподарського

призначення, але це питання набуло 
політичного забарвлення і депутати 
проголосували за продовження мораторію. 
Його строк не має жодного значення. 
Бо новий парламент може так само легко
скасувати мораторій і підтримати запро-
вадження ринку земель.

Власне, для цього потрібно врегулювати
досить вузьке коло питань, зокрема: 
яким чином буде організовано обіг земель 
сільськогосподарського призначення, 
які будуть обмеження щодо їх оренди, 
хто зможе такі землі купувати. Тому
думаю, що вже найближчим часом 
парламент повернеться до розгляду 
такого важливого і потрібного закону, 
який називатиметься, скоріш за все, 
«Про обіг земель сільськогосподарського
призначення».

– За умов, що склалися, якою буде 
подальша доля законопроекту 
«Про ринок земель», який уже пройшов
перше читання у Верховній Раді?
– До розгляду у першому читанні закон був
добре підготовлений, з ним можна було
працювати. Але було запропоновано
понад 1 тис. правок та доповнень. Комітет
Верховної Ради, який опікується 
аграрними питаннями, їх розглянув. 
Після цього законопроект почав 
нагадувати скоріше політичний маніфест, 
а не юридичний документ. Там були навіть
суто популістські заяви. Тому добре, 
що його не приймають у такому вигляді.

У цьому законі хотіли звести дуже багато
питань і вирішити їх одним махом. Цього
не сталося, бо саме по собі питання ринку
земель зачіпає чимало різноманітних 
інтересів. Парламент пішов більш логічним
шляхом – розбив закон «Про ринок 
земель» на кілька сегментів. Скажімо,
один із них стосується проведення 
аукціонів. Ухвалений відповідний закон,
до Земельного кодексу внесли зміни з
цього питання і, по суті, було легалізоване
проведення аукціонів. Щоправда, ще 
з 2008 року Земельний кодекс містив 
положення, що всі земельні ділянки,
вільні від забудови, які належать державі

ÌÎÐÀÒÎÐ²É ÍÀ ÏÐÎÄÀÆ ÇÅÌË²
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Напередодні завершення своєї каденції депутати Верховної Ради попереднього скликання
продовжили дію земельного мораторію. Це стало повною несподіванкою для багатьох 
експертів, які опікуються земельними питаннями. Деякі з них навіть стверджують, 
що в такий спосіб була зроблена спроба пригальмувати земельну реформу в Україні. 
Та чи так це насправді?
Це питання ми обговорюємо з директором Ресурсного центру з прав на землю, президентом
Асоціації «Земельна спілка України» Андрієм Кошилем.

Тарас Тернівський,
Національний прес-клуб з аграрних та земельних питань



Підвищення ставок земельного податку 
не призведе до збільшення податкового тиску 
на виробників сільгосппродукції, оскільки 
більшість із них є платниками фіксованого 
сільськогосподарського податку і не платять 
земельний податок на землю, на якій ведуть 
виробництво. Відповідне роз'яснення 
Міністерства фінансів України опубліковано на
сайті Мінфіну. У ньому, зокрема сказано, що
частка земель, які знаходяться в обробці, 
але не є предметом оподаткування, становить
61% від загального фонду сільгоспугідь. 
Крім того, зазначають у Мінфіні, згідно 
з Податковим кодексом, звільнені від сплати 
земельного податку фізичні особи – власники 
земельних паїв, що здають свої паї в оренду. 
«Залишається незмінним мінімальний граничний
розмір орендної плати, а за місцевими органами
влади зберігається право встановлювати пільги
по земельному податку», – сказано в роз'ясненні
Мінфіну. Разом з тим, в міністерстві чекають, що
підвищення ставок земельного податку 
сприятиме раціональнішому використанню 
земельних ресурсів, а також поліпшить 
соціально-економічне положення місцевих рад.
При цьому в Мінфіні звертають увагу, що 
ініціатива щодо підвищення ставок земельного
податку знаходиться на стадії обговорення 
і міністерство готове розглянути всі зауваження 
й пропозиції до цього законопроекту.

Як повідомлялося раніше, Міністерство фінансів
виступило з пропозицією з 1 січня 2014 року 
втричі підвищити ставки податку на земельні 
ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно
від місця розташування). Відповідний 
законопроект «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України» (щодо стягнення плати 
за землю) оприлюднений на сайті міністерства.
Документом пропонується підвищити ставки 
податку на 1 га сільськогосподарських земель
для ріллі, сінокосів і пасовищ з 0,1% до 0,3% 
від нормативної грошової оцінки. Також 
пропонується підвищити ставки податку на 1 га
сільськогосподарських земель для багаторічних
насаджень з 0,03% до 0,09% від нормативної 
грошової оцінки.

Наразі, ініціатива щодо підвищення ставок 
земельного податку знаходиться 
на стадії обговорення. <VASSR
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чи комунальним органам, повинні 
реалізовуватися лише через аукціони,
але законодавчо закріпленого меха-
нізму їх проведення не було.
Також вирішено, що питання консоліда-
ції теж будуть унормовані спеціальним
законом. Закон про особливості обігу
земель сільськогосподарського призна-
чення буде ще одним логічним сегмен-
том цієї цілісної системи.

– Якою тепер буде подальша доля 
Земельного банку? Адже держава
вже взялася за його створення.
– Земельний банк у нас був запровад-
жений згідно із внесеними змінами 
до закону про розмежування земель
державної та комунальної власності.
Там це прописано буквально одним
рядком. Відтак, уряд схвалив поста-
нову про формування банку, у цього-
річному бюджеті були закладені
відповідні кошти – 120 млн. грн. 
Уже затверджений статут Земельного
банку, його наглядова рада. Але досі
не відомо, чим займатиметься ця 
установа. Є загальні заяви міністра 
аграрної політики, керівника Держ-
земагентства, все решта залишається 
таємницею. Отже, потребує наступного
законодавчого врегулювання. Але 
це не питання відміни мораторію, 
це питання державної політики. Хоча
не виключено, що саме на Земельний
банк будуть покладені функції щодо
розпорядження землями сільсько-
господарського призначення.

– Прихильники земельного мораторію
наполягають, що відстоюють інтереси
малоземельних селян – мовляв, після
продажу землі ті можуть залишитися
ні з чим. Але як враховуватимуться 
інтереси тих селян, які хочуть продати
свої земельні наділи? Відомо, що 50%
власників земельних паїв – це 
пенсіонери.
– Вважаю, що думка, буцімто власники
землі категорично проти розгортання
ринку землі, сформована штучно. 
Причому, тими людьми, які мають зиск
від існування мораторію. У нас землю 
в результаті земельної реформи отри-
мали близько 7 млн. громадян, це лише
частина всього населення. Конституція
чітко визначає, що право власності 
дозволяє громадянину вільно розпо-
ряджатися своєю власністю. Мораторій,
який відміняє таке право, можна 
назвати антиконституційним. Згідно з
цією логікою, можна було б заборонити
розпоряджатися квартирами, машинами
чи якимось іншим майном. Економіч-
ного і юридичного сенсу в існуванні
такої заборони просто нема.

Уперше мораторій запроваджувався
тоді, коли ухвалювався новий 

Земельний кодекс. Це був тимчасовий
захід до прийняття відповідного 
законодавства. Але сформувався про-
шарок суспільства, насамперед бізнес-
прошарок, якому існування мораторію
досить вигідне. Тому мораторій багато
разів продовжували і за таких умов 
продовжуватимуть і надалі.

Але чи вигідно це громадянам, які 
отримали землю? У нас уже близько
430 тис. власників земельних ділянок
за цей час пішли з життя і не змогли
реалізувати свого права продати їх. 
Це так звана «відумерла спадщина».

Сьогодні продати землю нелегальним
чином можна і досить легко. Тому суть
зняття мораторію не в запровадженні
обігу земель, купівлі-продажу. Головне
завдання – в легалізації операцій, які 
і так на цьому ринку відбуваються.

– Під час нещодавньої прес-конферен-
ції голова Держземагентства Сергій 
Тимченко теж сказав, що мораторій
варто відміняти одразу, як буде 
схвалений закон «Про обіг земель
сільськогосподарського призна-
чення». Чи цей закон уже готується 
до розгляду у Верховній Раді?
– Так, його готує уряд, також готують де-
путати. Скоріш за все, до Верховної Ради
будуть подані обидва законопроекти.

Концепція такого закону вже зрозу-
міла. Вона є зрозумілою від першого
читання закону «Про ринок земель».
Тож, думаю, його не відкладатимуть 
у довгу шухляду.

– І відміна земельного мораторію
стане очевидним фактом?
– Переконаний, що саме так і буде.

– Чи можете ви спрогнозувати, коли
нова Верховна Рада проголосує за від-
міну мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення?
– Це непростий прогноз. У нас тільки
розпочався процес структуризації 
парламенту, йде формування депу-
татських фракцій, комітетів. Але,
думаю, з точки зору економічної 
доцільності, з позицій аграрного 
бізнесу будь-який парламент змуше-
ний буде повернутися до розгляду
цього питання. Достатньо буквально
одного голосування. У прикінцевих 
положеннях закону «Про обіг земель
сільськогосподарського призначення»
може бути записано, що необхідно
внести зміни до Земельного кодексу 
і відмінити мораторій. Тому коли буде
політична воля і можливість проголосу-
вати в парламенті, то саме таким
чином цей мораторій може піти 
в історію. <VASSR
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Організатори конкурсу

Олена Суходольська,
організатор конкурсу, спеціаліст 
з комунікацій Швейцарсько-
українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні» DESPRO

Децентралізацію визнано одним 
з державних пріоритетів, що 
зазначені у Національному плані
дій на 2010-2014 роки, Програмі
економічних реформ «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава». 

Проте, для успішного здійснення реформ місцевого само-
врядування та територіальної організації влади лише політичної 
волі недостатньо. Адже відродження та розвиток України має роз-
починатися у свідомості людей – мешканців сіл та селищ, малих
та великих міст. Саме тому дуже важливо підготувати людей до
ініціювання та реалізації проектів з покращення 
життя та участі у прийнятті значущих для них рішень. 

За шість років успішної діяльності проекту DESPRO ми випустили
збірку власних кращих практик – опис проектів з покращення 
водопостачання у селах, яким ми надали фінансову 
та консультативну підтримку. Також у 2011 році проект ініціював
конкурс для представників ЗМІ «Об’єднаємо громаду». 
У результаті побачила світ збірка журналістських матеріалів 
з описом кращих практик самоорганізації населення. 
Наш досвід засвідчив, що поширення таких практик стає 
каталізатором активізації громад. 

Збірка «Кращі практики розвитку сільських територій» 
є результатом плідної співпраці Всеукраїнської асоціації сільських
та селищних рад, проекту DESPRO та регіональних ЗМІ. 
Маємо щиру надію, що розповсюдження видання сприятиме 
обізнаності людей у питаннях самоорганізації, а практики, 
що описані на її сторінках, надихнуть людей на впровадження
власних успішних проектів. 

Ми надзвичайно вдячні представникам четвертої влади 
за участь у конкурсі!

Наталія Ключник, 
організатор конкурсу, головний
редактор збірки «Кращі практики
розвитку сільських територій»

Завершився І етап журналістського
конкурсу «Кращі практики 
розвитку сільських територій».
Надзвичайно приємно відзначити,
що сотні журналістів України 
відгукнулися та надіслали на 
розгляд добірки своїх публікацій. 

У них просто неймовірні історії: досягнення сільських 
територіальних громад, їх розвиток, палка любов до свого краю,
бажання змінити все на краще. 
У них біль за соціальну несправедливість та готовність докласти
максимум зусиль задля своєї малої Батьківщини. 
У них справжній патріотизм, велика надія і бажання зберегти 
родинні, культурні цінності, а отже національні, примножити 
економічну складову розвитку села. 
У них гордість за своїх обранців у владі, людей, які не опускають
руки в складних ситуаціях, а шукають шляхи виходу з них.

Тому дуже непросто було обрати кращих з найкращих. 
Адже за умовами конкурсу треба було не тільки презентувати 
досягнення сільської територіальної громади, але й вказати
іншим шляхи вирішення своїх проблем. 
Але, незважаючи на все, підсумок цієї роботи не зміг 
не порадувати нас – неймовірно цікаві приклади розвитку 
територіальних громад, згуртованості в складних ситуаціях 
переконливо свідчать про те, що українське село було, є і буде!

Дякую колегам – журналістам за співпрацю! Впевнена, 
що ми її продовжимо. А результати цього можна буде побачити
вже в наступному виданні серії «Кращі практики розвитку 
сільських територій», у науково-популярному журналі 
«Вісник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад» 
та газеті «Рідне село України». 

Переконана: разом ми робимо добру справу!
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Завданням конкурсу було:

– залучення більш широкого кола журналістів до постійного висвітлення питань стосовно розвитку сільських територій;
– підвищення професійної зацікавленості ЗМІ саме до об`єктивного відображення діяльності органів місцевого самоврядування;
– створення і підтримка позитивного іміджу сільських та селищних рад, територіальних громад, громадських об`єднань, 

які активно працюють у питаннях розбудови сільських територій;
– наповнення інформаційного простору журналістськими матеріалами високого рівня та виявлення найбільш яскравих творчих робіт;
– публікація першої збірки «Кращі практики розвитку сільської території».

Інформація про умови конкурсу була доведена відповідним підрозділам обласних державних адміністрацій, структурним підрозділам
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, поширена через інформаційні агенції. Презентація конкурсу відбулась у більшості
областей України.

Â³ä ðåäàêö³¿. Ó öüîìó íîìåð³ ìè ïðîäîâæóºìî ïóáë³êàö³þ êðàùèõ ñòàòåé, ÿê³ ïðèéøëè íà àäðåñó êîíêóðñó.

Переможці у номінації:

Сільська громада та влада

Олена Павленко «Як із селища зробити місто», Київська область
Іван Коржук «Нове обличчя старої Флеминди», Вінницька область
Лариса Мартиненко «Громадська рада Щорсівщини активізує свою громадськість», Чернігівська область

Гордість нашого села

Анна Гин «История одного чистого леса, построенная на (не)реальных событиях», Харьковськая область
Катерина Матко «Слово про гарну людину», Кіровоградська область
Іванна Гошій «Фермери Пеляки: господарі на три села», Тернопільська область

Здоров’я нації

Андрей Бейник «Новогригорьевка: обыкновенное чудо», Херсонська область
Роман Смілка «Підкорюючи п’ятий океан», Львівська область
Катерина Матко «Розвиток спорту на селі залежить від небайдужих», Кіровоградська область

Збережи себе для України

Вікторія Семененко «Борець за життя», Кіровоградська область
Роман Спілка «Сильні духом», Львівська область
Неоніла Горбенко «Звичайне диво Юрія Пацана», Київська область

Вічні цінності

Радислав Кокодзей «Ті, хто повертає пам’ять», Київська область
Галина Добош «Біблійний сад у місті Марії», Івано-Франківська область
Ольга Супрядкіна «Ковальські жнива на Доброму Полі», Донецька область

Суспільний резонанс

Діна Кушнір «Дослідження. Навколо вода, а пити – катма?», Хмельницька область
Іван Лазоришин «Чукалівське збурення», Івано-Франківська область
Василь Мороз «Напруга на Верховинщині», Івано-Франківська область

Економічний простір

Олександр Омельченко «Досвід проекту «Зелений дім», Закарпатська область
Іван Галущак «Добрі справи Добросина», Львівська область
Марина Шепотило «Галасливе господарство», Житомирська область

У І турі конкурсу взяли участь 78 журналістів, які надіслали 187 робіт. Своєрідним підсумком першого етапу конкурсу стала збірка
«Кращі практики», до якої ввійшли 50 статей, що відповідали умовам конкурсу. З них переможними експертна рада (журі) визнала
21 роботу.



Це вже зараз, подорослішавши, переймає-
мося сніговими заметами автомобільних
шляхів, зниженням ртутного стовпчика
термометра та черговими епідеміями 
застудних хвороб. Зачиняємо на карантин
дитячі садочки та школи, відкриваємо
пункти обігріву, біжимо в аптеки, щоб 
прийняти, як то кажуть, превентивні 
заходи і з острахом очікуємо, а яка ж 
цьогоріч латинська літера буде присвоєна
новому штаму грипу. А колись нам, 
рожевощокій, розпашілій на морозному
повітрі дітворі, ніякі зими не були страшні. 
Головне, щоб снігу було побільше, санчата
швидкі з начищеними до блиску лезами,
гірка, щоб повище та місця вдосталь. 
Так-так, знайти вільну гірку бувало досить

складно, не раз доводилося й стояти
в черзі за право спуститися на санчатах 
та лижах, адже бажаючих було багато.

Усі вихідні, канікули та й вільний від 
навчання в школі час ми проводили на 
повітрі. Йдемо після уроків – гірку хтось
розковзав, а санок немає. Що робити? 
Не довго думаючи, портфель чи пакет із
спортивною формою під, пробачте, м’яке
місце й нумо, аж до смеркання кататися. 
І вже нас, мокрих як хлющі, мало не за
вуха батьки тягнули додому, а нам усе
мало було. І дорослих нерідко можна
було побачити на лижах. Часто разом 
зі своїми чадами вони хвацько каталися й 
на санчатах. З приємністю згадую ті часи...

Вирішили з друзями згадати дитинство,
так би мовити, розім’яти кісточки, відволік-
тися від рутини. У вихідні зустрілися із
твердим наміром покататися на санчатах.
Розпочали їх пошуки, проте зіткнулися 
з проблемою – з’ясувалося, що ні в кого 
з нас і наших знайомих санчат уже давно
немає. Почали згадувати, де й коли ми
бачили останнім часом це «знаряддя 

відпочинку». Виявилося, бачили їх лише
декілька, коли батьки малят у дитячий
садок «транспортували», й одну бабусю
згадали, яка ними чималий вантаж 
перевозила. От і все. Обдивилися й усі 
відомі нам з дитинства найближчі місця
для катання – порожньо, наче в якомусь
моторошному фільмі жахів. Де ж діти,
чому в ясний, погожий день, коли надворі
лише 3 °С морозу, їх не те що на гірці, 
на вулиці не видно?

А що б сказали стародавні греки?

Комп’ютерні ігри, Інтернет, телебачення –
ось найліпші товариші сучасної молоді та
дітвори. Звісно, людство рухається вперед,

розвиток новітніх технологій, науково-
технічний прогрес значно змінили канони
нашого суспільства. Праця людини 
полегшилася, автоматизувалася і її фізичну 
складову все більше замінює розумова.

Наш мозок – ось стратегічний ресурс, 
котрий ми тепер розвиваємо й котрим 
забезпечуємо своє майбутнє. Проте, 
що ж відбувається з нашим тілом? 
Сучасний прототип молодої людини – це
худорлявий, блідий офісний працівник,
обов’язково із зіпсованим зором та 
викривленим від сидіння перед комп’юте-
ром хребтом. Звісно, це перебільшення,
але щось мені підказує, що така реальність
цілком можлива.

Доведено, що стародавні греки були до-
вгожителями й не знали, що таке хвороби.
Їжу вони споживали в основному рос-
линну, м’яса їли мало, тютюн не палили, 
а пили розбавлене вино в маленьких кіль-
костях і тільки в зрілому віці. Одягу носили
мінімум, загартовувалися й постійно пере-
бували в русі. Фізичній підготовці молоді
приділялася значна увага, тому, крім науки
й мистецтва, щодня відбувалися заняття 
з атлетики та гімнастики. А ось у нас якщо
в одному класі й назбирається третина
учнів без довідки про звільнення від 
фізкультури, то раз на тиждень – півтори
години, можливо, щось вони й потре-
нують. Фантазія? Ні, реальність.

Âèð³øèëè ç äðóçÿìè çãàäàòè äèòèíñòâî, òàê áè ìîâèòè,
ðîç³ì’ÿòè ê³ñòî÷êè, â³äâîë³êòèñÿ â³ä ðóòèíè.

Çãàäàëè äàâí³é äèòÿ÷èé çâè÷àé
³ ç’¿æäæàëè ç ã³ðêè íà ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåòàõ.
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ÇÀ ÇÄÎÐÎÂ’ßÌ – ÍÀ ÑÀÍ×ÀÒÀ!
ÏÐÈÂ²Ò Ç² ÑÍ²ÃÎÂÎ¯ Ã²ÐÊÈ

Ех, зимонько-зима!
Скільки тебе чекали, скільки виглядали, як раділи першому снігу за вікном.
І не біда, що принесла нам з собою гостинець –
пекучий та колючий морозець, але ж таки прийшла!
Нагадала нам про сніжні зими з далекого дитинства…

Діна Кушнір,
газета «Край Кам’янецький»



Історія рясніє прикладами, коли нації,
що вели простий, здоровий спосіб життя
мужніли й процвітали. «Наші прабабці 
фізкультурою не займалися», – можете 
не погодитися зі мною. Так, але та важка
праця по господарству, на колгоспних
ланах була найкращим фізичним 
тренуванням. Наші предки, пройшовши
роки війни, голоду та злиднів, передали
нам у спадок неоціненний скарб – наше
життя й здоров’я. Саме їх у найкращій 
якості та кількості повинні успадкувати
наші нащадки. І було б егоїстичним 
марнотратством знищувати своє здоров’я,
не замислюючись, а яке ж життя ми даємо
нашим дітям?

Дірявий човен

Що ми найчастіше обговорюємо в колі
друзів, колег по роботі? Гадаю, всі ви 
погодитеся, що однією із найпоширеніших
тем є здоров’я. Навіть не воно, а його 
протилежний бік – «болячки», як ми їх 
називаємо. І ось уже ми ділимося тим, 
що в кого і як болить, коле, ниє, які ми
знаємо методи та рецепти лікування, і тут
же записуємо телефони знайомих лікарів,
назви облюбованих нами таблеток, мазей і
настоянок. А скільки ж нам років? Суджу
по собі: в моєму оточенні люди у віковому
проміжку від 20 до 50 років. Це не інва-
ліди, не постійні пацієнти клінік, а молоді
особи, в яких ще все життя попереду.
Але в кожного вже щось хворе. 
«У нас здорових людей немає», – часто
можна почути заїжджений вислів. 
То що, тепер стало модно хворіти?

По телебаченню, радіо, в пресі реклама 
лікарських засобів займає чи не третину
всіх пропозицій. Ми навіть без консуль-
тації лікаря вже приміряємо на собі: «Ой,
а оце б спробувати, напевно, допоможе».

Таке пожвавлення популяризації засобів
лікування, за моїми спостереженнями,
розпочалося в останні років п’ять. 
Ні, я тільки радію розвитку сучасної 
медицини, адже не потрібно забувати, 
що саме їй ми завдячуємо зупиненню 
епідемій чуми, віспи та ін.

Саме зараз науковці працюють над 
розробкою новітніх методик лікування
раку, СНІДу та багатьох інших важких 

хвороб. Але чи не здається вам, що ми 
цілком поклалися на медицину. Вона для
нас стала рятівною соломинкою, панацеєю
від усіх фізичних недуг. Щось болить, 
погане самопочуття – ковтнув пігулку, 
й повний порядок.

А розібратися, поміркувати, чому так, 
що я не так роблю зі своїм організмом?
Немає часу… Ми звикли все життя 
лікуватися. Це можна порівняти із латан-
ням дірявого човна. А чому ж не вести
такий спосіб життя, щоб організм не 
доводилося «латати»?

Ми починаємо собою займатися лише
коли зовсім несила: кидаємо палити, 
вживати алкоголь, починаємо стежити 
за своїм раціоном і займаємося своїм
тілом. Але це тільки тоді, коли відчуваємо
страх за життя. А на гастрити, алергії, 
нежиті й усілякі різні, на наш погляд, 
дрібниці навіть не зважаємо. Усі ж хво-
ріють, нам би тільки до пенсії дотягнути – й
уже добре, от і пожили. За такою логікою
помирати швидко – страшно, а ось 
повільно – цілком нормально.

Хвороба – це злочин

Вітчизняний та зарубіжний кінематограф
заполонив наші телеекрани стрічками,
головними й, до речі, позитивними 
героями котрих є люди, що палять, 
пиячуть у компаніях, ведуть нездоровий
спосіб життя. Вони нам подобаються, 
і саме їх ми наслідуємо. Все ж не варто 
казати, що це лише проблема нашого 
мистецтва, культури, влади, суспільства. 
В кожного з нас є власна голова на плечах,
і ми самі, а не хтось, вирішуємо, котрих
принципів дотримуватися та з якими 
цінностями жити. Потрібно починати 
з себе. І, напевно, найперше завдання 
сьогодні – на власному прикладі прище-
пити підростаючому поколінню якщо й 
не самовіддану любов до спорту, то хоча 
б прагнення до активного, здорового 
відпочинку, раціонального харчування 
та зневагу до шкідливих звичок.

Німецький філософ Вільгельм Гумбольт
близько двохсот років тому порівняв хво-
робу зі злочином. І зробив припущення,
що з часом більшість недугів будуть 
розцінюватися як наслідок безкультурності 
й відсталості, тому хворіти буде соромно.
Звичайно, коли ви здорові та повні енергії,
хіба вам не краще працюється та й жи-
веться, врешті-решт? Ви приносите більшу
користь собі, своїм рідним і суспільству.
Хворіти невигідно, це нераціональне 
капіталовкладення. Черговий похід 

в аптеку – біда організму й причина 
«схуднення» вашого гаманця. Чи не краще
ці кошти вкласти в своє оздоровлення?
Відпочивати не на дивані, перед телевізо-
ром чи комп’ютером, а на свіжому повітрі,
зайнятися бігом, плаванням, робити сімейні
вилазки на природу. Нарешті, доки ще 
є сніг – купіть собі лижі, а дітям санчата!

…Замість епілогу, можу додати: хоч ми 
з друзями й знайшли одні на всіх, укриті
іржею санки, проте незважаючи, що нам
вже давно за двадцять і всі ми працюємо,
згадали давній дитячий звичай і з’їжджали
з гірки на поліетиленових пакетах, що про-
даються у кожному магазині. Скажу від-
верто, такого чудового відпочинку, заряду
енергії та позитиву в мене не було давно.
Свіже морозяне повітря, чай з лимоном 
із термоса та активний рух таки творять
дива. Через два дні вік-енду ми поверта-
лися додому здорові й радісні. Мало того,
пообіцяли собі, доки є можливість, 
зробити це нашою традицією, а з весни –
почати бігати. А що ще потрібно людині
для щастя й здоров'я? Тільки відсутність 
лінощів, чого й вам усім бажаю! <VASSR
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Ñêàæó â³äâåðòî, òàêîãî ÷óäîâîãî â³äïî÷èíêó, 
çàðÿäó åíåðã³¿ òà ïîçèòèâó â ìåíå íå áóëî äàâíî. 

Ñâ³æå ìîðîçÿíå ïîâ³òðÿ, ÷àé ç ëèìîíîì ³ç òåðìîñà
òà àêòèâíèé ðóõ òàêè òâîðÿòü äèâà.
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Найцікавіше те, що Збінські – не сільські
люди – городяни. До Костовців переїхали 
з Києва, де мешкали в комуналці. Павло
працював водієм, а Тетяна – кондитером.

– Ми взагалі-то купили хатинку під дачу. 
А бачите, що з того вийшло? – сміється 
господиня, ведучи мене охайним двором 
з басейном, туями, зеленим газоном…
Дача – та й годі.

– Індики з’явилися на подвір’ї не одразу, –
розповідає Тетяна. – Ми шукали себе в 
різних галузях: були і свині, і кури, і
бджоли. До речі, бджоли – єдине, що 
залишилося від колишнього господарства,
бо ця справа перетворилася в мого чоло-
віка на справжнє хобі. Мед отримуємо від
20 сімей. На городі сіємо для них гречку,
яку не обробляємо ніякими хімікатами,
тобто мед виходить екологічно чистий.

Займатися індиками подружжя почало
три роки тому. Спочатку на пробу взяли 
40 птахів – більше не ризикнули, бо чули,
що індики дуже примхливі. Та народна
приказка «перша чарка колом» не 

справдилася. Індичатина, яку виростило 
подружжя, сподобалася не лише їм, 
а й друзям, знайомим. Замовлення 
надходило за замовленням. Тож треба
було розширюватися. Згодом птахів стало
150, потім 200, а зараз Збінські утримують
уже 500 голів. Проте їх не видно і не чути –
ні тобі неприємного запаху, ні галасу.

– Де ж індики?– запитую Тетяну.
– Тут вони, наші хлопці, у приміщенні. 
На двір мають вихід з іншої сторони, – 
пояснює господиня і веде до індичиних
апартаментів.

При моїй появі білі красені з червоним 
намистом на грудях здіймають такий галас,
що їхню господарку вже ледь чути.
– Це вони нас так зустрічають, а коли самі, то
поводяться тихо. Взагалі-то з цими птахами
цікаво, хоча й інтелекту в них навіть менше,
ніж у курки, – посміхається жінка.

Виявляється, самиці та самці утримуються
окремо. Справа в тому, що самці вдвічі
більші за самок (їхня вага доходить 
до 20 кг), і коли в них грають гормони, 
можуть вагою свого тіла завдати шкоди
партнерці. Саме з цієї причини подружжя
не займається розведенням птахів.

– У домашніх умовах спарювати 
клопітно, – пояснює Тетяна. – Самку 
потрібно посадити в ящик, зверху накрити
металевою сіткою і вже потім допускати 
до неї самця. Тому ми купуємо пташенят
на фермі, де їх виводять за допомогою
штучного запліднення.

Для чужих, як для себе

Господарі дотримуються всіх норм 
вирощування і харчування. На одного
птаха, як і має бути, тут 0,5-0,6 кв. метра. 
У пташнику розміщені годівниці та яскраві
поїлки, в які автоматично подається вода.

Є тут і грубка, якою користуються при 
зниженні температури. Для молодих 
індиків вона не повинна бути нижчою 
за 15 градусів. Бо коли птахам холодно,
вони збиваються до купи і можуть розда-
вити один одного. Функцію підігріву вико-
нує ще й підстилка зі звичайної тирси. 
До речі, тирсу підсипають щодня, а раз 
на два місяці замінюють повністю.

За словами Тетяни, клопоту з індиками 
не так-то й багато, головне – знати, як догля-
дати і виконувати всі приписи ветлікаря.

Коли робити щеплення, чим краще году-
вати, Збінські дізнаються від знайомого 
ветеринара. А корм роблять самі. По-перше,
такий у жодному магазині не купиш, бо 
всі складові натуральні – макуха, зернові 
та вітаміни. По-друге, виходить економно:
сухі гранули птахи менше розсипають.

ÃÀËÀÑËÈÂÅ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

Учорашні кияни облаштували в житомирському селі сучасну індичачу ферму.
Попит на продукцію ферми неухильно зростає. Чомусь в Україні займатися розведенням
індиків не прийнято. Родина Збінських з села Костовці Брусилівського району
Житомирської області на власному досвіді довела, що тримати цих птахів – вигідна справа.
На одній індичці за 5 місяців можна отримати до 160 гривень чистого прибутку.

Марина Шепотило

Ãîñïîäàð³ äîòðèìóþòüñÿ âñ³õ íîðì âèðîùóâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ.
Ìàº áóòè çàö³êàâëåí³ñòü ó ðåçóëüòàò³, ó ðîçâèòêó ñïðàâè.

ßêùî º ëèøå áàæàííÿ äî øâèäêèõ ïðèáóòê³â,
òî âçàãàë³ íå âàðòî çà öå áðàòèñÿ.
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Щодня сімейка з півтисячі птахів з’їдає
п’ять мішків такої їжі – по 400 грамів
кожен. На таких харчах самка за п’ять 
місяців набирає 8 кілограмів, а самці 
за 7-8 місяців – понад 15 кілограмів.

Вирощувати, посадивши на штучні 
добавки, гормони, але це не наш варіант.
Ми хочемо без сорому дивитися людям 
в очі, тому й принцип у господарстві 
такий: робити, як для себе.

Обскубти за хвилину

Доглядає за фермою родина самотужки. 
У кожного свої обов’язки. У господаря,
приміром, підйом о п’ятій ранку, щоб 
розкласти їжу в пташнику на весь день.

Справа в тому, що чоловік і досі працює 
в Києві, тому щодня доводиться їздити 
за 80 кілометрів. Протягом дня за птахами
стежить Тетяна: кому корму досипати,
кому тирси. Та й потрібно дивитися, 
щоб серед самців раптом бійки не сталося. 
Індики стають дуже агресивні при вигляді
крові – можуть забити до смерті.

Підготовка тушки на продаж – теж справа
господарки. Для цього є окреме примі-
щення – обробний цех, у який без білого
халата зась. Він чимось нагадує лаборато-
рію. Тут вам і котел для ошпарювання
тушок (до речі, кидати в окріп їх не можна,
вода має бути не більше 60 градусів), 
і машина для общипування пір’я. Завдяки
їй обскубти чималу тушку можна менше,
ніж за хвилину.

– Ви б знали, яка це необхідна річ! – 
говорить Тетяна. – В індиків пір’я трима-
ється дуже міцно. Коли не було машини,
скубли всією родиною. Десять тушок 
обробиш – рук не відчуваєш. Машину ви-
готовили під наше замовлення, серійного
виробництва в Україні поки що немає.

Правильний розрахунок

Конкуренції родина не боїться. Навпаки,
готова ділитися з бажаючими своїми 
знаннями. І мріє, що в них з’явиться 
якомога більше однодумців. Та й загалом,
Павло Збінський переконаний, що за 
розумного підходу будь-яку справу в селі
можна зробити вигідною.

– Для когось індики – це екзотика, а в
наших Костовцях, уявіть собі, екзотикою
стала корова. Жодної немає на все село, –
каже чоловік. – А що заважає людям узяти
п’ять корів і мати з цього зиск? Селянам
уже давно треба змінити своє ставлення

до роботи і не боятися братися за нову
справу. Ми якось вивозили на базар у 
райцентр наших індиків, і не на продаж, 

а щоб показати, якого птаха можна вигоду-
вати вдома. Були такі, хто зацікавився,
брали в нас пташенят, так би мовити, 
на пробу: хто 10, хто 20. Наскільки мені 
відомо, є люди, які навіть збираються 
розширювати господарство. Мені з того
радісно.

Для тих, хто думає, що для започаткування
цієї справи потрібен великий стартовий 
капітал, Павло наводить свої розрахунки.
– Найбільших затрат вимагають маленькі
індичата, – говорить фермер. – Ми 
купуємо птахів, яким доба. Коштують 
вони 25-30 гривень. До місячного віку 
потребують досить ретельного догляду:

спеціальний корм, цілодобове підтри-
мання температури на рівні 36 градусів,
обов’язкові щеплення. За умов викори-
стання високоякісного корму та найкращих
препаратів для щеплення, на утримання
одного пташеняти йде близько 40 гривень.

Далі теж усе залежить від раціону. 
Наші герої своїх індиків годують екологічно
чистим кормом, який коштує 4 гривні за кі-
лограм.

– Але й це не головне. Має бути зацікавле-
ність у результаті, у розвиткові справи.
Якщо є лише бажання до швидких прибут-
ків, то взагалі не варто за це братися, – 
резюмує господар. – Мене часто запи-
тують, як так вдалося розвернутися? 
Секрет нашого успіху в тому, що ми не 
намагаємося обдурити покупця. Птахів 
вирощуємо, як для себе. До речі, в останні
роки, крім індичого м’яса, ніяке інше 
не їмо. Наші покупці це знають, самі нас
знаходять і коло наших клієнтів постійно
розширюється. <VASSR

Ñïî÷àòêó íà ïðîáó âçÿëè 40 ïòàõ³â – á³ëüøå íå ðèçèêíóëè.
Çãîäîì ïòàõ³â ñòàëî 150, ïîò³ì 200,

à çàðàç Çá³íñüê³ óòðèìóþòü óæå 500 ãîë³â.
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Варто зазначити, що питання забезпечення
населення водою – одне із найнагальніших
для Роменщини. І одним із шляхів його 
вирішення стала участь сільських громад 
у реалізації Швейцарсько-українського 
проекту DESPRO. Привітати земляків 
із визначними подіями прибув заступник 
голови облдержадміністрації Олександр
Цупро. Також завітали представники 
проекту DESPRO та керівництво району.

– Головне навіть не те, що в домівки 
прийде вода, хоча це дуже радісна подія, –
наголосив Олександр Цупро. – Головне, що
це ми зробили всі разом: у першу чергу ви,
як громада, наші друзі з проекту 
DESPRO, за підтримки районної і обласної
влади. Приклад такої співпраці має 
слугувати для всіх дороговказом: проблеми,
навіть надзвичайно складні, нам, якщо 
ми разом, під силу.

Про те, що участь у проекті навчає 
єднанню зусиль, спільній роботі, йшлося 
у виступах голови районної ради Сергія 
Хоронька, першого заступника голови 
райдержадміністрації Володимира 
Татарінова, сільських голів Олександра Ше-
ремета і Сергія Філоненка.

– Вітаю вас із перемогою, в першу чергу
над собою, над притаманним вам ставлен-
ням до суспільного питання «а моя хата
скраю», – зазначив Сергій Хоронько. – Ви
об’єдналися і зробили дуже потрібну
справу. Звісно, і районна влада не 
залишилась осторонь гарного починання.
Адже діємо за принципом: допомагати
тим, хто й сам не сидить склавши руки, 
а працює над покращенням свого життя.

– Саме завдяки об’єднанню і самооргані-
зації сільських громад зроблено багато
добрих справ, – підкреслив Володимир 

Татарінов. – Утілення в життя соціальних
ініціатив Президента України, реалізація
обласної Стратегії «Нова Сумщина-2015»
ще більше сприятимуть створенню 
комфортних умов для життя в селі.

– Безумовно, мудрою була умова 
DESPRO, що допомога надаватиметься
лише за умови об’єднання громади, – 
переконаний сільський голова Плавини-
щенської сільської ради Олександр 
Шеремет. – І мешканці Борозенки повною
мірою продемонстрували готовність 
згуртуватися задля вирішення суспільної
проблеми. А ще 6 січня минулого року,
якраз у Різдвяний вечір, довелося 
зустрічати сходження першої зірки, 
мирячи людей, які не могли поділити воду
в колодязі. Нині ж вони мають якісну питну
воду, за результатами лабораторних 
досліджень, одну з кращих у районі.

– Саме завдяки згуртованості громади 
ще в 2004 році проклали 16 км вуличного
газопроводу, зберегли Миколаївський
храм та вирішили інші питання життє-
діяльності нашої громади, – нагадав 
про зроблене односельцями Глинський

сільський голова Сергій Філоненко. – Нині
побудували водопровід довжиною майже
24 кілометри. Попереду ще багато кроків
для покращення життя в селі, і разом ми
здолаємо всі труднощі.

– Левова частка зусиль у реалізації 
проекту належить громадам. Водогін 
довжиною 24 кілометри в Глинську 

є прикладом для всієї України. 
Це – унікальна споруда для села, зроблена
силами громади, – запевнив В’ячеслав
Козак, координатор проекту DESPRO 
в Україні. – Саме на стимуляцію громад 
самостійно, хоча й за підтримки і 
допомоги з боку влади чи неурядових 
організацій, визначати і вирішувати 
суспільно важливі проблеми, планувати
розвиток території і спрямовані зусилля
проекту DESPRO.

З уст керівників кооперативів 
(у Борозенці – Володимира Загорулька, 
у Глинську – Сергія Нудьги) прозвучали
слова щирої вдячності всім, хто долучився
до такої потрібної і важливої справи, 
в тому числі виконавцям підрядних робіт,
владі, проекту DESPRO і, звичайно ж, 
односельцям.

Благословив усіх на подальші добрі 
справи настоятель Миколаївського храму
с. Глинськ отець Віктор.

Окрасою заходу і в Борозенці, і в Глинську
стали виступи аматорів сцени. А кульміна-
цією дійства – пуск води. Цю приємну
місію виконали Олександр Цупро, 
В’ячеслав Козак та юні жителі сіл.

P.S. Під час спілкування з представниками
обласної і районної влади жителі 
с. Борозенка підняли ряд актуальних 

питань інших сфер життя. Зокрема щодо
забезпечення автобусного сполучення 
з райцентром.

– Автобуси їздитимуть, як і їздили, – запев-
нив Олександр Цупро. – Конкуренція між
перевізниками не повинна шкодити 
жителям приміських сіл. Питання буде 
вирішене позитивно. <VASSR

ÍÀ ÊÓÏÀËÀ ÂÎÄÓ ÏÓÑÊÀËÈ

Загальна протяжність водопроводу в с. Глинськ майже 24 км. Вартість реалізації проекту –
1361699 грн.: із районного бюджету – 250 тис. грн., Швейцарсько-українського проекту 
DESPRO – 240 тис. грн., члени кооперативу «Чиста криниця»вклали 871,699 тис. грн.
Загальна протяжність водопроводу в с. Борозенка 4,9 км. Вартість робіт – 635 тис. грн.: 
із районного бюджету – 250 тис. грн., Швейцарсько-українського проекту 
DESPRO – 240 тис. грн., кошти обслуговуючого кооперативу «Вода-Борозенка» – 145 тис. грн.

Павло Ключник,
газета «Вісті Роменщини»

Äî öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ï³äêëþ÷åíî
270 ñàäèá, äâ³ áàãàòîïîâåðõ³âêè, øêîëó, ñ³ëüñüêó ë³êàðñüêó

àìáóëàòîð³þ, äèòñàäîê ³ äâà ìàãàçèíè.
Ðîáîòè ðîçïî÷àëèñÿ â ÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó (ñ. Ãëèíñüê).

Ï³äêëþ÷åíî 112 äâîð³â
³ ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò.

Êîæåí ÷ëåí êîîïåðàòèâó âí³ñ ïî 2 òèñ. ãðí.
Ïðîöåñ áóä³âíèöòâà âîäîïðîâîäó òðèâàâ òðè ì³ñÿö³ (ñ. Áîðîçåíêà).
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По словам Боевского сельского 
председателя М.С. Чеграхчи, сельский
совет подал на конкурс в область проект 
и выиграл его. Областной совет, возглав-
ляемый председателем А.М. Федоруком, 
поддержал инициативу боевчан и на 
реализацию социального проекта 
выделил 75 тыс. грн. Инициативная группа
села обратилась за помощью к 
председателю попечительского совета
Боевского Свято-Покровского храма, 
заместителю гендиректора ПАО «ММК 
им. Ильича» Ю.И. Тернавскому с просьбой
помочь в строительстве. Юрий Иванович 
и прихожане храма живо откликнулись 
и выделили 25 тыс. грн.

Строительство площадки велось силами
предприятия ООО «Экоильичпродукт».
Ограждение для детской площадки 
возводилось за счет средств Боевского
сельского совета (20 тыс. грн.).
– Строили на совесть, – отметил Михаил
Семенович. – Чтобы детям было удобно 
и безопасно играть, площадку покрыли
приличным слоем песка (туда его 
привезено 30 тонн). Площадка возведена
в предельно короткие сроки – за две 
недели. И результат – на лицо: это 
совместный труд органов местного 
самоуправления, власти и громады. За 
это огромное спасибо всем, кто помогал: 
руководству области, кандидату в 
народные депутаты А.Н. Рыженкову, 
руководителям района, директору ПАО
ММК им. Ильича В.С. Бойко, заместителю
его, председателю попечительского 
совета Ю.И. Тернавскому.
Красивой была церемония открытия
«Покровского городка». Жители и гости
собрались у Боевского Дома культуры,
где проходила торжественная и
концертная части празднования Дня села.
Песнопениями порадовал присутствующих
хор духовной музыки «Лоретто»
Мариупольского музучилища под
руководством Л. Голубятниковой, 
удостоенной орденом Княгини Ольги за
возрождение духовной музыки. А далее
ведущий праздника С. Липович,

представив почетных гостей, передал 
микрофон председателю Володарской 
райгосадминистрации, депутату 
областного совета В.В. Балабанову. 
Василий Васильевич с радостью отметил,
что открытие детской игровой площадки –
нерядовое, неординарное событие в
округе. Это уже пятая по счету площадка 
в районе. В следующем году запланиро-
вано строительство следующих двух
детских игровых и двух спортивных 
площадок – мини-футбольных полей. 
Областные и районные власти будут и в 
дальнейшем уделять внимание вопросам
развития села.
Тепло и сердечно поздравили 
собравшихся с Днем села, Покровом
Пресвятой Богородицы и открытием
детской площадки настоятель Свято-
Покровского храма отец Владимир, 
Боевской сельский голова М.С. Чеграхчи,
директор ДП «Ильич-Агро Донбасс»
В.И. Артеменко.
А Ю.И. Тернавский говорил о значительной
помощи областных руководителей. 
В частности, А.М. Федорука, который 
побывал в июне в селе и пообещал под-
держать инициативу селян в строительстве
детской игровой площадки, и слово свое
сдержал. Поблагодарив за поддержку при-
сутствующего на празднике 
В.В. Балабанова, Юрий Иванович сказал,
что в его ближайших планах – дальнейшая

помощь селу – это строительство Дома ми-
лосердия (с парикмахерской, ателье, вра-
чебным кабинетом и детским кафе).
В праздничный день заместитель
директора ПАО «ММК им. Ильича»
вручал подарки. Компьютер был подарен
Боевской воскресной школе. Поощрены
также победители выставки-конкурса 
декоративно-прикладного искусства 
«Мій рідний край» – талантливые 
школьники Боевской, Малиновской, Ново-
григорьевской ООШ. А затем наступил вол-
нующий и главный момент – открытие
площадки с перерезанием ленточки.
После этого руководители и дети с 
родителями поспешили на площадку. 
Ребятишки попали словно в сказку. 
На площадке их ожидали яркие, красивые
качели, высокие горки, карусельки, 
песочница. У детей светились счастьем
лица. Вместе с ними радовались 
и взрослые. К примеру, с внучкой Яной
пришла сюда жительница села Галина
Алексеевна Смоляная. «У меня 
пятеро внуков, и все живут в Боевом, –
сказала она. – Я очень рада, что теперь
есть у нас такая современная, 
симпатичная детская площадка. Раньше,
когда не было, мы ездили в Мариуполь 
и мечтали о том, чтобы наши дети могли
играть так же, как и городские. Спасибо
всем, кто постарался сделать отдых наших
детишек полноценным!» <VASSR

ÏßÒÀß Â ÐÀÉÎÍÅ,
ÄÀ ÊÀÊÀß!

На праздник Покровы ребятишки села Боевого и сел Боевского сельского совета 
Володарского района Донецкой области получили прекрасный подарок, о котором,
пожалуй, мечтали долгие годы их родители и даже бабушки и дедушки, – замечательную
игровую площадку. Точнее, настоящий городок. Это уютное местечко радости и здоровья,
где каждому найдется занятие. Карусели, горки, качели, песочница…

Татьяна Сергиенко,
заведующая отделом социальной политики редакции газеты «Заря Приазовья»
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Наше знакомство началось с яблок, 
выращенных его собственными руками –
сочных, ароматных, красивых, наполнен-
ных светом, словно само солнце спрята-
лось под их кожицей.

И так вышло, что первый вопрос задал сам
собеседник…

– Ну, как, чувствуете разницу между этим
яблоком и привозным, из Польши, 
Голландии – тем, что на рынках торгуют?

– Никакого сравнения! Такое богатство
вкусовых оттенков… Поделитесь секретом
столь вкусных яблок.

– Главный секрет – они родные, на нашей
земле выращенные, причем с любовью. 
А это дорогого стоит.

– У вас, Валерий Викторович, наверняка
сорта какие-то особые…
– Сорта обычные. В моем саду преобла-
дают Флорина, Айдоред, Джонаголд,
Ренет Симиренко, Голден Делишес
(яблоко-груша). Но есть и эксперименталь-
ные – Росавка, Эдера, у них превосходный
товарный вид. И вкус, конечно, тоже. 
Я отдаю предпочтение именно таким 
разновидностям.

– Что для вас наиболее важно в яблоке:
вкус, аромат, эстетичность?
– Яблоко, как, впрочем, и любой другой
плод, – это неделимое целое. Весь спектр
качеств ценен. Если хоть одна из этих 
составляющих «хромает», значит, яблоко,
как говорится, не состоялось. Все зависит
от точного соблюдения технологии выра-
щивания яблони.

– Уход – это и есть формирование ее 
качеств?
– Безусловно. Дерево – живой организм,
оно реагирует на внимание, заботу и, 
конечно же, на своевременность выпол-
нения всех агротехнических приемов. 
Но нельзя забывать и о том, что каждое
растение – это индивид, который надо 

выращивать и воспитывать по всем 
правилам науки. Это не оговорка – 
именно воспитывать.

– Слышу учительские нотки… Знаю, 
ваша супруга Валентина Анатольевна – 
директор Солнцевской школы, так что 
без педагогики в садоводстве, ясное
дело, никак… А если серьезно, какую
роль в вашей профессии играет семья?
– Конечно, в чем-то наши с женой про-
фессиональные интересы пересекаются. 
Дети и молодой яблоневый сад – это не
просто фигура речи, здесь есть свой 
глубинный смысл. У супруги, правда, забот
и кроме сада предостаточно. А вот 
сыновья пошли по стопам вашего 
покорного слуги, тут уж, действительно,
без моего влияния не обошлось.

Старший сын Владимир, ему двадцать
шесть лет, окончил тот же институт, 
что и я когда-то, – Крымский сельсько-
хозяйственный. Живет в Крыму, занима-
ется садоводством. На три года моложе 
средний сын Владислав, он сейчас 
работает вместе со мной в нашем 
фермерском хозяйстве. И младший, 
шестнадцатилетний Виктор – студент
Крымского агротехнологического 
колледжа. Как только приезжает на 
каникулы, я его сразу подключаю к делу –
для подкрепления теории практикой. 
Так что мой сад в надежных руках.

– Как вы пришли к фермерству? 
Почему занялись именно садоводством?
– Дата создания нашего предприятия 
(31 октября 1991 года) объясняет многое:
провозглашена независимость Украины,
предпринимательству – зеленая улица, 
хозяйничай на родной земле – и флаг тебе
в руки, как говорится. Я работал начальни-
ком цеха садоводства в известном в то

время на всю область совхозе «Радянська
Донеччина». И тут вдруг открываются
такие перспективы… Решение о создании
нашего фермерского хозяйства было 

принято на первой сессии райсовета, 
так что мы, по сути, оказались в рядах 
зачинателей нового дела в районе.

Брался за животноводство, растениевод-
ство. Было время – арендовал триста 
гектаров, влезал в кредиты… За эти 
двадцать лет прошел через множество
преград и проверок. Наработал опыт 

ßÁËÎÊÈ ÍÀ ËÀÄÎÍßÕ

Фермерское хозяйство «Дахнов и сыновья» – единственное в своем роде.
Аналогичных сельхозпредприятий в Старобешевском районе пока больше нет
и вряд ли появятся в ближайшем будущем. Уж больно хлопотное, а главное,
дорогостоящее дело затеял Дахнов со своими детьми, продолжателями семейной династии.
Дело это называется коротко – сад.

Любовь Костенко

Ïèòîìíèê ïî âûðàùèâàíèþ ïëîäîâûõ ñàæåíöåâ
ñòàë áàçîâîé îñíîâîé ìîåãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñ îäíîé ñîòêè çåìëè â ãîä ðåàëèçóåòñÿ
îêîëî 7-10 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ñàäîâûõ äåðåâöåâ.



выживания, а главное – сохранил 
хозяйство. Методом проб и ошибок, 
в конце концов, нашел оптимальный 
для себя вариант.

Питомник по выращиванию плодовых 
саженцев стал базовой основой моего
предприятия. Он занимает всего одну
сотку, но это тот случай, когда говорят: мал
золотник да дорог. 
В год реализую около 7-10 тысяч молодых
садовых деревцев. Есть лицензия на это.
Гарантия качества – стопроцентная.
Сейчас у меня двадцать семь гектаров
пашни, одиннадцать из которых отведено
полевым культурам: ячменю, пшенице,
подсолнечнику; пятнадцать занимают 
яблони, на оставшихся землях – питомник.
Как видите, приоритеты отдаю 
садоводству.

– Понимаю так: все хлопоты по уходу 
за садом лежат на вас с сыном?
– Ну, а как же иначе. Такова фермерская
доля – работа круглый год без выходных 
и отпусков. Зимой – тем более: ведем 
обрезку сада, это очень важная часть 
агротехники. Как-никак, двадцать тысяч
деревьев надо обработать.

– В чем специфика ухода за плодовым
деревом?
– Все агротехнические приемы 
необходимо проводить строго по науке,
буквально день в день. Опоздал на 
сутки – урожая не жди.

– Высокого урожая…
– Естественно. Ради низкого и заводиться
не стоит. Потому-то садоводством никто не
хочет заниматься: капитальных 
вложений оно требует довольно значи-
тельных, а вот отдача приходит не сразу.
Боятся наши бизнесмены вкладывать
деньги в долгосрочные проекты и, на мой
взгляд, очень много теряют. Сад – благо-
дарное дело, если находится в руках 
специалиста.

– Валерий Викторович, вы известны 
в кругах садоводов-любителей как 
человек, хорошо знающий специфику
своего дела. К вам обращаются за 
консультациями жители Комсомольского,
Старобешева, Донецка, других городов
области. А какие урожаи вы собираете 
в собственном саду?
– Я посадил его весной 2008 года. 
Яблоньки пока еще очень молоды.
По большому счету, начнут плодоносить
лишь этим летом, но кое-какие результаты
уже есть. Помните, наша беседа началась
с дегустации яблок 2011 года? 
Это – первые вестники будущего урожая.
Раз плоды соответствуют своим лучшим
качествам, значит, с агротехникой в саду
все в порядке.

– Вопрос по просьбе читателей: можно 
ли вырастить полноценное яблоко без
применения химии? Ведь наши деды-
прадеды без всякой химии обходились…
– Зимние сорта – нельзя. Химическая защита
плодовых деревьев от вредителей и болез-
ней – первое правило для садовода. Но 
следует знать: ядохимикаты имеют период
распада. Самый длительный – сорок дней, 
а есть такие препараты, что уже через не-
делю от них не остается на плодах и следа.

Я приобретаю химикаты в надежных, 
проверенных фирмах, которые наравне 
с производителем несут ответственность
за их качество. Потому могу гарантиро-
вать, что мое яблоко пойдет только 
на пользу.

Важно не то, что применяется химический
препарат, а насколько он «чист», то есть
безвреден для здоровья потребителя, 
не содержит ли тяжелые металлы. Сомни-
тельных фирм по выпуску псевдохимика-
тов с более низкой ценой, к сожалению,
немало. Выбор зависит от садовода, его
компетентности и профессионализма.

– И его порядочности…
– Безусловно! <VASSR
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Ñåé÷àñ ó ìåíÿ äâàäöàòü ñåìü ãåêòàðîâ ïàøíè, 
îäèííàäöàòü èç êîòîðûõ îòâåäåíî ïîëåâûì êóëüòóðàì: 

ÿ÷ìåíþ, ïøåíèöå, ïîäñîëíå÷íèêó; ïÿòíàäöàòü çàíèìàþò ÿáëîíè, 
íà îñòàâøèõñÿ çåìëÿõ – ïèòîìíèê.
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Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÇÀÊËÀÄ²Â ÎÑÂ²ÒÈ

Мирненский детсад получает постоянную
поддержку и содействие поселкового 
совета, которым руководит Н.А. Лавре-
нюк. Благодаря ему, только в этом году на
нужды садика было выделено 93 тысячи
гривен. На эти деньги приведена в надле-
жащее состояние групповая комната: отре-
монтирован и утеплен пол, стены обшиты
гипсокартоном, установлены подвесные
потолки, а также – металлопластиковая
дверь в помещение. Также усовершенство-
вана душевая: в ней появились новенькие
окна и двери, приобретена емкость на
тонну воды, насосная станция и водонагре-
ватель, а также специальные поддоны. 
Поэтому уже сейчас детвора с удоволь-
ствием здесь купается. Как утверждает 
заведующая детсадом В.П. Тимашова, 
Николай Арсентьевич не оставляет без 
внимания проблемы дошкольного 
учреждения и всегда старается решить их.

А вот большую материальную поддержку
детворе староласпинского садика 
оказывает щедрый спонсор, который 
не пожелал афишировать своего имени.

Когда члены родительского комитета 
обратились к нему с просьбой помочь 
обновить палас в игровой комнате, 
мужчина приобрел их для всех комнат дет-
сада. А еще, лично осмотрев его 
помещения и ознакомившись с имеющи-
мися там условиями, на свое усмотрение
приобрел линолеум (столько, сколько 
хватит, чтобы покрыть весь пол садика),
стиральную машину – автомат, новую 
ванную, а также два кондиционера 
в игровую и спальню! Благодарности 
детворы, родителей и сотрудников садика
просто нет предела. Еще бы, ведь вряд 
ли им когда-нибудь удалось бы все это
приобрести самостоятельно.

Есть у староласпинцев и другие спонсоры.
Один из них – К.П. Экзархов – оплатил по-
купку и установку металлопластиковой
двери, приобрел для сада топливо на
зиму, выделил средства для ремонта
окон и прочее.

В свою очередь, коллектив Андреевского
детсада, не надеясь ни на кого, преобра-
зил игровые площадки учреждения
своими силами.

Все началось с того, что решением 
педсовета был объявлен конкурс на 
лучшую площадку, и педагоги взялись за
дело. Когда узнаете, с каким материалом
работали андреевцы, ахнете: в ход пошли
старые шины и доски, пластиковые 
бутылки, износившиеся миски и чайники...
Весь этот вроде бы хлам старательно 
стаскивали не только сотрудники детского
садика, но и родители их воспитанников.

– Благодаря фантазии моих коллег Л.М.
Ефремовой и И.Н. Соляник, С.В. Бабченко и
А.В. Кисель, а также В.Ю. Ершовой, – рас-
сказывает заведующая Л.А. Антонова, – на
территории дошкольного учебного заведе-
ния появилась «Дорожка здоровья». 
На ней установлены шины, заполненные
песком, щебнем, шишками и другими мел-
кими предметами. Детки, наступая на них,
разминают и массируют ножки – так 
у них не развивается плоскостопие.

Также из старых металлических качелей
сооружен шатер-навес и замечательный
корабль. Имеется здесь и автомобиль, 
и целый зоопарк (жирафы, олени,
хрюшки) – все сделано из подручных 
материалов и раскрашено яркими, 
веселыми красками, приобретенными 

в складчину, за средства родителей и
самих работников детсада.

Впервые увидев возле родного садика
такие чудеса, андреевские девчонки 
и мальчишки пришли в неописуемый 
восторг. А теперь ходят сюда, как на празд-
ник. Им ведь абсолютно все равно, из чего
именно сооружены детали 
площадок, главное, что играть на них 
весело и интересно. Детвора уже теребит
Людмилу Алексеевну – что еще новень-
кого появится здесь?

– Готовим детям сюрприз, – признается 
заведующая. – Это будет морской остро-
вок с пальмой и галькой (опять-таки для
профилактики плоскостопия). Также хотим
расширить наш «автопарк»: к уже имею-
щемуся автомобилю добавим автобус.

Заканчивая разговор, Л.А. Антонова 
добавила:
– Пожалуйста, назовите в статье еще
наших мужчин-сотрудников: Н.А. Муцко,
В.Н. Силина, Л.А. Пейчева и М.И. Анто-
нова. Разве смогли бы мы без их сильных
и умелых рук воплотить все свои творче-
ские задумки в жизнь?

Как видим, если есть большое желание 
изменить что-то вокруг себя к лучшему,
сделать жизнь детей (и не только) более
интересной и радостной, то поиск
средств – не проблема. <VASSR

ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÍÜÃÈ

К началу нового учебного года педагоги и родители активно готовят не только помещения
школ, но и детских садов. Ремонтные работы и приобретение необходимого оборудования,
понятное дело, требуют немалых материальных затрат. Поэтому администрациям дошколь-
ных учебных заведений приходится изыскивать на эти нужды дополнительные средства. 
Сегодня на примере трех садиков района мы расскажем, откуда берутся деньги на создание
комфортабельных и благоприятных условий для пребывания там детворы.

Юлия Корниенко,
газета «Новая Нива»
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ПІДПИШІТЬСЯ НА «ВІСНИК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД» –
ОТРИМАЙТЕ ПОДАРУНОК!

Як підписатися через редакцію:
Крок 1. Заповніть підписний купон та перерахуйте суму підписки на розрахунковий рахунок, вказаний 
у підписному купоні, в будь-якому відділенні банку.
Крок 2. Купон, разом з копією оплаченої квитанції, надішліть в редакцію за адресою: 
04053 м. Київ, вул. Артема, 73, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. 
Або надішліть факсом: 044-585-90-12.

Увага! Якщо ви з будь-яких причин загубили підписний купон або бажаєте підписатися на декілька екземплярів
журналу, то ви можете отримати купон редакційної підписки, надіславши запит на електронну пошту
vassr.kinst@gmail.com або за тел.: 044-585-90-11, 067-939-97-17 – Костянтин Маркарян.
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Підпишіться на 3 номери і ви гарантовано отримаєте у Подарунок ексклюзивне видання – 
збірку «Кращі практики розвитку сільських територій», у якій знайдете реальні приклади розбудови сільських територій.

Підпишіться на 6 номерів і ви гарантовано отримаєте 2 Подарунки:
aЗбірку «Кращі практики розвитку сільських територій.
aУнікальну можливість розміщення публікації про ваше село, селище або містечко в одному із наступних номерів «Вісника

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад», газеті «Рідне село» або наступному випуску збірки «Кращі практики розвитку
сільських територій».

Про ваш досвід у розвитку вашої територіальної громади стане відомо усій країні, а ваш особистий приклад надихне ваших колег. 
Завдяки цьому Ви знайдете як своїх послідовників, так і тих, хто допоможе вам подолати цей нелегких шлях – 
відродження свого села, селища або містечка.

Підпишіться на 12 номерів (через редакцію) і ви гарантовано отримаєте 3 Подарунки:
aЗбірку «Кращі практики розвитку сільських територій».
aУнікальну можливість розміщення публікації про ваше село, селище або містечко 

в одному із наступних номерів «Вісника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад», 
газеті «Рідне село» або наступному випуску збірки «Кращі практики розвитку сільських територій».

aУчасть у розіграші безкоштовного навчання у «Літній школі місцевого самоврядування», 
організованого за сприяння міжнародних фондів та організацій.

Підписуйтеся на журнал «Вісник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад», 
та давайте розбудовувати нашу державу разом, адже тільки разом ми – сила!




