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ДЛЯ ЧОГО ДЕРЖАВА 
РОБИТЬ РЕФОРМИ?

Якщо пересічні громадяни зна-
тимуть відповідь на це питання,
значить, держава на правильному
шляху. 

Реформи в Україні провадяться
не перший рік. Щороку при-
ймаються нові програми, розроб-
ляються нові концепції. Рефор-
ма освіти, медицини, земельна, 
адміністративно-територіальна, по-
даткова. Геть усе реформується!
Найповільніше, на думку членів
ВАССР, відбуваються зміни, спрямо-

вані на розвиток сільських територій. Можна сказати, що темпи надто
повільні!

У цьому номері особлива увага приділена реформуванню місце-
вого самоврядування. Ми намагались створити інформаційний май-
данчик для публічного обговорення цієї теми. Відтак, офіційна
позиція Президента України щодо реформування місцевого самовря-
дування, проект Концепції, як основний документ, який має доко-
рінно змінити організацію територіальної влади в Україні та його
обговорення – усе це займає левову частку нашого видання. «Слово»
взяла асоціація сільських та селищних рад Житомирщини. Свою по-
зицію висловив Конгрес органів місцевого самоврядування. Запро-
шуємо ознайомитись із ними та приєднатись до обговорення у
наступному номері усіх бажаючих.

Реформування місцевого самоврядування нероздільно пов’язане
з територіальною реформою, з якою Україна запізнилась, на думку
Марини Ставнійчук, на 20 років. Катерина Ващук не вірить, що ук-
раїнське село може загинути. Про реформи висловлюються такі 
експерти – відомі політики та посадовці як Вячеслав Негода, Юрій
Ключковський, Юрій Ганущак та інші.

Є в цьому номері й корисні прикладні речі, такі як агростраху-
вання,юридичні послуги та механізм приватизації земельних приса-
дибних ділянок.

Традиційно представлена рубрика «Кращі практики» розвитку 
територій і громад. Програма обміну кращим досвідом – наочний
приклад, своєрідний тренажер, на якому можуть вчитися представ-
ники місцевого самоврядування.

Дякуємо всім, хто долучився до формування цього номера і за-
прошуємо тих, хто має власну думку та бажання взяти участь у обго-
воренні найважливіших проблем сьогодення звертатись до редакції.

З повагою, 
Головний редактор журналу 
«Вісник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад» 
Наталія Ключник



За словами Президента, реформа має 
визначити напрями, механізми, терміни
формування ефективного місцевого само-
врядування та територіальної організації
влади. Вона сприятиме максимальному 
забезпеченню надання якісних і доступних
публічних послуг, укріпленню інститутів 
демократії, захисту інтересів громадян 
в усіх сферах життєдіяльності. 

Глава держави констатував, що нинішня
система самоврядування на місцях є 
неефективною і суттєво стримує розвиток
України, а також заважає євроінтеграції.
«Правове регулювання та сама практика
місцевого самоврядування не задоволь-
няють сучасних потреб України. Зауважу,
що при цьому вони також не відповідають
Європейській хартії місцевого самовряду-
вання. Невиконання ж положень Хартії 
є істотною перепоною на шляху реалізації
курсу на інтеграцію до Європейського 
співтовариства», – наголосив Президент.

На переконання Президента, реформу-
вання місцевого самоврядування має 
відбуватися на засадах децентралізації
владних повноважень, консолідації 
ресурсного забезпечення та стратегічного
планування розвитку територіальних 
громад. Віктор Янукович наголосив, 
що необхідно припинити дублювання 

повноважень, функцій та завдань органів
місцевого самоврядування різних рівнів.

Необхідна широка дискусія щодо Концепції
реформи місцевого самоврядування

Необхідно розпочати широку дискусію 
навколо напрацьованого проекту 
Концепції реформи місцевого самовряду-
вання. Глава держави зазначив, що за його
дорученням було організовано роботу 
з підготовки Концепції реформи самовря-
дування, до якої долучилися найкращі 
фахівці, науковці, незалежні експерти, 
а також представники громадських 
організацій. Сьогодні вже готовий проект
цього документа.

«Вважаю за необхідне розпочати на всіх
рівнях широку дискусію навколо 
напрацьованого проекту Концепції 
реформи місцевого самоврядування, 
забезпечити врахування всіх пропозицій,
що будуть висловлені нашими співгрома-
дянами», – наголосив Віктор Янукович.

Вирішення проблем розвитку сільських
громад має стати окремою темою для
держави

Окремою темою для держави та місцевої
влади є вирішення проблем розвитку 
сільських громад, реалізація перспектив
формування економіки сільських 
територій. Про це заявив Президент
України. Глава держави наголосив, 
що в Україні понад 28 тисяч сільських 
населених пунктів, у яких проживає 
третина населення нашої держави. 

За його словами, у сільськогосподарському
виробництві зайнято майже 5 мільйонів
осіб, що становить 34% від загальної 
кількості населення, яке проживає 
в сільській місцевості.

Водночас, проблеми сільських територій
не обмежуються лише розвитком 
агропромислового комплексу. «Село, 
у першу чергу, – це середовище і спосіб
життя людей, а вже потім – сфера 
виробництва», – зазначив Глава держави.

Створення сучасних умов життя на селі 
в соціальному, культурному і духовному
розумінні – найперше завдання для місце-
вої влади. «Саме тому земельна, медична,
освітня реформи, реформа соціального 
забезпечення мають працювати на підви-
щення якості життя селян», – підкреслив
Віктор Янукович.

«Комплексний і збалансований розвиток
сільських територій – це усталений стан-
дарт для Європейського Союзу і орієнтир
для державної регіональної політики в
Україні», – заявив Глава держави. 

Зростання доходів та якості життя на селі
Президент назвав одним із базових приорі-
тетів державної політики. Цьому має слугу-
вати збільшення орендної плати за вико-
ристання землі великими підприємствами-
орендарями. «Одне з найважливіших 
завдань Уряду, органів влади всіх рівнів –
забезпечити створення нових робочих
місць у сільській місцевості, залучити 
молодих спеціалістів до розбудови села,
підтримувати розвиток сільгосппідприємств,
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Реформа місцевого самоврядування є необхідною та довгоочікуваною для України. 
Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів. 
Сьогодні настав час практичних дій для створення належних умов такої реформи.

< Віктор Янукович



фермерства, в тому числі сімейного», – наголосив
Президент.

Глава держави доручив Уряду в межах діючих
бюджетних програм забезпечити повноцінне 
фінансування заходів, спрямованих на підтримку
фермерів-початківців, сприяти створенню 
та розвитку сімейних ферм на селі. 

«Реалізація цих завдань створить умови для 
досягнення стратегічних цілей, якими я вважаю
збільшення товарності сільськогосподарського
виробництва та забезпечення внутрішнього
ринку продовольством високої якості», – сказав
Віктор Федорович.

Він підкреслив, що тільки через об’єднання 
зусиль держави та виробників сільгосппродукції,
через розвиток кооперації – споживчої, збутової, 
обслуговуючої, кредитної, через відродження
підприємницької активності можна підвищити
економічну результативність сільськогосподар-
ського виробництва, досягти високих соціальних
стандартів життя на селі.

Глава держави також наголосив на важливості
дієвої підтримки розвитку кооперації на селі.
«Влада має гарантувати державну допомогу 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на етапах їх створення», – зазначив
Віктор Янукович. «Влада має гарантувати підтримку
на етапі просування сільськогосподарської продук-
ції на ринок, створити сприятливі умови для набли-
ження товаровиробника сільськогосподарської
продукції безпосередньо до споживача, сформу-
вати сучасні ринкові механізми», – додав він.

Президент також зазначив, що місцевій владі 
необхідно сприяти організації та проведенню 
ярмарків і виставок із продажу сільськогоспо-
дарської продукції та продуктів її переробки, 
налагодити ефективну роботу оптових ринків
сільськогосподарської продукції. 

«Ефективність державної підтримки села 
повинна бути забезпечена впровадженням 
програмно-цільового підходу до розвитку 
сільських територій», – сказав Глава держави.

Пріоритети розвитку сільських територій та 
соціально-економічного розвитку села мають
знайти відображення в новому проекті 
Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року, а також під час розробки
та доопрацювання відповідних регіональних 
стратегій економічного й соціального розвитку. 

«Сучасне українське село повинне мати розви-
нуту інфраструктуру – платформу для залучення
інвестицій та відродження підприємницької 
активності. Її невід’ємною складовою має стати
комплексна розбудова аграрного ринку, розвитку
доріг, транспорту, житлово-комунальної та 
інженерної сфер. І це також повинно бути 
пріоритетом роботи Уряду та місцевої влади», –
наголосив Президент.

Джерело: http://www.president.gov.ua/news

Конгрес місцевого самоврядування висловлює стурбованість заявами окремих
представників вітчизняного політикуму про те, що начебто Концепція реформу-
вання місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні 
написана під диктовку Президента і спрямована на подальшу централізацію 
влади в Україні.

Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні звинувачення і закликаємо, щоб кожний, 
хто бажає висловити свою позицію стосовно реформи місцевого самоврядування 
в Україні, уважно ознайомився із проектом Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, оприлюдненим 
на Інтернет-сайтах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

У проекті Концепції як принципи реформування визначено: верховенство права 
та законності; відкритість, прозорість та громадську участь; повсюдність місцевого
самоврядування; субсидіарність; правову, організаційну та фінансову спроможність
місцевого самоврядування; державну підтримку місцевого самоврядування; 
партнерство між державою та місцевим самоврядуванням тощо.

Також маємо нагадати, що проект Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні пройшов тривалу 
підготовку і широке обговорення громадськості, зокрема під егідою національних
асоціацій місцевого самоврядування. Пропозиції і зауваження представників усіх
регіонів України були враховані й знайшли відображення в остаточній редакції 
проекту Концепції. Цей документ отримав високу оцінку вітчизняних й іноземних
експертів, у тому числі Європейської комісії за демократію через право 
(Венеціанська комісія), представники якої відзначили відповідність Концепції 
вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Проект Концепції був схвалений Конституційною Асамблеєю України і на його 
основі розроблено принцип внесення відповідних змін до Конституції України.

Президент України Віктор Янукович неодноразово підкреслював, що пріоритетним
напрямом реформування політичної системи має стати організація такої системи
місцевого самоврядування, яка максимально забезпечить задоволення інтересів
громадян в усіх сферах життєдіяльності. 21 березня 2013 року на засіданні Ради 
регіонів Віктор Янукович наголосив, що реформування місцевого самоврядування
має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації 
ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних
громад.

Конгрес місцевих та регіональних влад України вважає неприпустимим політичні
інсинуації на тему реформування місцевого самоврядування і територіальної 
організації влади, адже ця реформа, насамперед, потрібна не владі, а місцевим
громадам та людям!

Реформа, на яку українське суспільство очікувало роками, – це іспит на зрілість 
для всієї держави і кожного з нас. Ми впевнені, що складемо його успішно, 
якщо всі разом, усвідомлюючи всю повноту відповідальності, будемо працювати 
в громадах, роз’яснювати та сприяти реалізації реформи. Пропонуємо всім, 
незалежно від політичних поглядів та вподобань, долучитися до конструктивної
співпраці, об’єднатися заради спільного майбутнього.

Співголови Конгресу:
Всеукраїнська асоціація
органів місцевого само-
врядування «Українська
асоціація районних та
обласних рад»
Президент Асоціації
С.І.ЧЕРНОВ

Всеукраїнська асоціація
органів місцевого само-
врядування «Асоціація
міст України»
Президент Асоціації
Ю.Г.ВІЛКУЛ

Всеукраїнська 
асоціація сільських 
та селищних рад
Голова Асоціації
М.І.ФУРСЕНКО
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І. Вступ
Сьогодні Україна стоїть перед нагальною
потребою здійснення широкомасштабної
реформи місцевого самоврядування 
та унормування адміністративно-терито-
ріального устрою, на чому неодноразово
наголошував Президент України Віктор
Янукович. Безперечно, успішна реалізація 
реформи місцевого самоврядування
сприятиме більш ефективній реалізації
Україною політики європейської інтеграції,
розвитку співробітництва з Європейськими
інституціями, насамперед з Радою Європи
та ЄС. 

Під час вступу до Ради Європи 9 листопада
1995 року Україна взяла на себе низку 
зобов'язань, внесених до Висновку 
Парламентської Асамблеї Ради Європи
№190 (1995). Відповідно до цих 
зобов’язань, Верховною Радою України 
15 липня 1997 року було ратифіковано 
Європейську хартію місцевого самовряду-
вання (ЄХМС), причому в повному обсязі.

Відповідно до європейської концепції, 
відображеної в частині першій статті 3 
Європейської хартії, місцеве самовря-
дування означає право і спроможність 
органів місцевого самоврядування 
в межах закону здійснювати регулювання 
управління суттєвою часткою суспільних
справ, які належать до їхньої компетенції,
в інтересах місцевого населення. 

Це відповідає 800-літній вітчизняній 
історичній традиції місцевого самовря-
дування, відображеній, зокрема, в пози-
тивному 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 
місцевого самоврядування, переважна
більшість з близько 12 тисяч територіальних
громад України – а саме територіальні 
громади сіл, селищ і міст районного 
значення – через їх надмірну подрібненість

та надзвичайно слабку фінансову базу 
залишаються неспроможними 
до виконання всіх 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 і до цього – надмірне
навантаження на державний бюджет
через необхідність фінансувати також 
діяльність органів самоврядування.

Відносно спроможним є лише самовряду-
вання міст обласного значення, оскільки
воно базується на більш-менш достатній
фінансовій, інфраструктурній та кадровій
ресурсних основах.

Указом Президента України від 17 березня
2010 року №355/2010 з метою впровад-
ження системних економічних реформ,
спрямованих на вихід із фінансової та 
економічної криз, на забезпечення 
сталого економічного розвитку України 
як передумови зростання добробуту 
її населення, утворено Комітет з еконо-
мічних реформ, який 2 червня 2010 року 
представив Програму економічних реформ
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, 
ефективна держава». Згадана програма
охоплює широкий набір стратегічних 
перетворень в державі. 

З метою оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади, усунення 
дублювання їх повноважень, підвищення
ефективності державного управління 
9 грудня 2010 року було видано Указ 
Президента України №1085/2010, 
який визначив нову схему організації та
взаємодії центральних органів виконавчої
влади. Наступним етапом проведення 
адміністративної реформи має бути 
регіональний та місцевий рівень, 
що сприятиме підвищенню ефективності
діяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування 
та чіткому розмежуванню повноважень
між ними. Одночасно це обумовлює 

необхідність розробки Концепції 
реформування місцевого самоврядування
та її Дорожньої Карти.

Відповідно до позитивного зарубіжного
(наприклад, литовські самоврядні райони
або польські ґміни) та історичного 
вітчизняного (волості в земському 
самоврядуванні) досвіду побудова само-
достатніх в ресурсному відношенні, тобто
спроможних, громад може бути здійснена
лише на відповідній територіальній основі.

Таким чином, завдання Концепції 
формування в Україні спроможного 
місцевого самоврядування євро-
пейського зразка полягає у визначенні:
• оптимальної територіальної основи

спроможних територіальних громад;
• оптимальної системи місцевого 

самоврядування таких територіальних
громад;

• повноважень з надання публічних 
послуг, які мають бути передані 
органам місцевого самоврядування 
територіальних громад;

• ресурсної бази територіальних громад.

Виходячи з формату спроможного 
місцевого самоврядування базового рівня,
може бути визначено формат місцевого
самоврядування субрегіонального 
та регіонального рівня, а також формат
відповідних державних адміністрацій 
та територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади.

При розробленні згаданого документу є
доцільним врахувати наступні документи:
Програму економічних реформ 
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава», Закон України 
«Про Загальнодержавну програму рефор-
мування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2009-2014 роки», інші
акти Президента та Уряду України, а також
рекомендації Ради Європи щодо розробки
Національної Стратегії (Дорожньої Карти)
реформування місцевого самоврядування
в Україні на 2010-2013 роки.

ÊÎÍÖÅÏÖ²ß 
ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Проект Концепції реформи місцевого самоврядування став результатом спільної роботи
влади та органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, відомств, міжнародних організацій.
Він являє собою опис комплексної реформи, яка охоплює територіальну основу органів
місцевого самоврядування всіх рівнів, у тому числі виконавчі комітети регіональних 

(обласних) та районних рад, розподіл завдань між органами місцевого самоврядування 
різних рівнів, глибинну реорганізацію місцевої державної адміністрації.
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Концепція повинна визначити бачення 
реформи на середньотермінову перспек-
тиву з метою забезпечення ефективної
системи місцевого самоврядування 
відповідно до вимог Європейської хартії
місцевого самоврядування і охоплювати
такі сфери:
• інституційна реформа місцевого 

самоврядування;
• адміністративно-територіальна 

реформа;
• децентралізація та делегування 

повноважень;
• фінансова децентралізація;
• державний нагляд за діяльністю 

органів місцевого самоврядування;
• інтегрування реформи місцевого 

самоврядування у більш загальну 
реформу публічної адміністрації;

• інфраструктура та житлово-комунальні
послуги.

ІІ. Побудова спроможних територіальних
громад

2.1. Оптимальна територіальна 
основа місцевого самоврядування 
територіальних громад

Спроможні територіальні громади 
створюються навколо населених пунктів,
що є традиційними центрами 
економічного притягання для навколишніх 
поселень через розташування там робочих
місць, ринків, медичних та освітніх 
закладів, храмів тощо. 

Більшість таких населених пунктів 
були районними центрами в УРСР 
до укрупнення районів на межі 
1950-х-1960-х років.

Оптимальною територіальною основою
місцевого самоврядування базового рівня
є територія, на якій забезпечується 
15-20 хвилинна доступність будь-якого
мешканця до послуг швидкої допомоги,
пожежної допомоги, міліції, а також до
школи. За розрахунками, це може бути 
забезпечено в межах 20-кілометрової 
відстані до адміністративного центру 
територіальної громади. 

У більшості областей уже проведено 
моделювання таких спроможних 
територіальних громад та визначено:
• їхні адміністративні центри; 
• перелік населених пунктів, що мають

увійти до складу кожної територіальної
громади; 

• географічні межі кожної з терито-
ріальних громад та здійснено їх 
нанесення на географічну карту.

За результатами проведених робіт, очіку-
вана кількість спроможних територіальних
громад в Україні складе біля 1400 громад
(скорочення орієнтовно у 8 разів).

2.2. Система місцевого самоврядування
спроможних територіальних громад

Кожна територіальна громада, незалежно
від кількості і статусу населених пунктів,
що входять до її складу, обирає єдиного 
голову, єдину раду і формує єдиний 
виконавчий комітет ради. Ці органи 
місцевого самоврядування приймають 
та виконують місцевий бюджет 
територіальної громади, управляють 
її комунальною власністю, забезпечують
надання визначених законодавством 
публічних послуг громадянам.

Крім того, кожен населений пункт, який
входить до складу територіальної громади
(винятком може бути адміністративний
центр територіальної громади та 
поселення з кількістю населення менше
встановленої межі), обирає сільського 
голову, що представляє інтереси 
населеного пункту при виконавчому 
комітеті ради територіальної громади 
та інтереси виконавчого комітету 
в населеному пункті, а також забезпечує 
документообіг між громадянами 
та органами місцевого самоврядування 
територіальної громади. На рівні 
населеного пункту може також форму-
ватися орган самоорганізації населення.

Крім того, в адміністративних центрах 
територіальних громад мають бути 
розташовані підрозділи державних 
органів, зокрема:
• державного казначейства;
• міліції;
• протипожежної служби;
• санітарно-епідеміологічної служби;
• соціального захисту населення 

(виплата пенсій, субсидій, компенсацій,
забезпечення надання пільг);

• ветеринарної служби.

2.3. Повноваження з надання публічних
послуг, які мають бути передані органам
місцевого самоврядування спроможних
територіальних громад 

Такими повноваженнями є:
• місцевий економічний розвиток 

(залучення інвестицій, розвиток 
підприємництва);

• розвиток місцевої інфраструктури
(доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, 
електропостачання і водовідведення,
інформаційних мереж, об’єктів соці-
ального та культурного призначення);

• планування розвитку території 
громади (стратегічне та генеральне
планування, зонування);

• вирішення питань забудови території
(відведення земельних ділянок, 
надання дозволів на будівництво, 
прийняття в експлуатацію будівель);

• середня, дошкільна та позашкільна
освіта;

• швидка медична допомога, первинна
охорона здоров’я, профілактика хвороб;

• культура та фізична культура – 
утримання та організація роботи 
будинків культури, клубів, бібліотек,
стадіонів, спортивних майданчиків;

• соціальна допомога через 
територіальні центри;

• благоустрій території;
• житлово-комунальні послуги – 

централізоване водо-, теплопоста-
чання і водовідведення, вивезення 
і утилізація відходів, утримання житла
комунальної власності;

• організація пасажирських перевезень
на території громади;

• утримання доріг комунальної власності
в поселеннях;

• громадська безпека (дільничні мілі-
ціонери і патрульно-постова служба).

2.4. Ресурсна база спроможних територі-
альних громад

Місцеве самоврядування спроможних 
територіальних громад є повсюдним.

Ресурсною основою спроможної терито-
ріальної громади є територія в її адмі-
ністративних межах (як у межах забудови
населених пунктів, так і поза ними) 
з відповідними трудовими та земельними
ресурсами, розташованими на цій 
території об’єктами нерухомого майна,
об’єктами інфраструктури, які належать 
до комунальної власності громади.

Рада відповідно до законодавства 
визначає порядок управління земельними
ресурсами, іншими об’єктами комунальної
власності територіальної громади, 
а виконавчі органи відповідно до 
встановленого радою порядку продають
їх, надають в оренду, використовують 
під проекти місцевого економічного 
розвитку, які збільшують надходження 
до місцевого та державного бюджетів.

Основними джерелами наповнення 
місцевого бюджету є місцевий податок 
на землю в адміністративних межах 
громади (як у межах, так і поза межами 
населених пунктів) та місцевий податок 
на нерухоме майно з оподаткуванням 
усього майна, єдиний податок, збір 
за місця для паркування транспортних 
засобів, туристичний збір, які регулюються
радою в межах визначених законом 
ставок. 

Крім того, для забезпечення виконання 
делегованих державою повноважень
(освіта, охорона здоров’я, культура 
і фізична культура, соціальний захист) 
до місцевих бюджетів спрямовується 
частина податку на доходи фізичних осіб,
яка розраховується за відповідними фор-
мулами, визначеними постановою Уряду.
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Держава надає дотації вирівнювання 
територіальним громадам, які цього 
потребують, а також цільові субвенції 
на здійснення заходів відповідно до 
державних програм. Кількісний склад
спроможних територіальних громад (біля
1400) дає можливість забезпечити прямий
зв'язок усіх бюджетів місцевого самовря-
дування з державним бюджетом України.

Інфраструктурний ресурс територіальної
громади складають розташовані на її тери-
торії будівлі, що перебувають у комунальній
власності і використовуються чи можуть
бути використані для розміщення органів
місцевого самоврядування, освітніх та ме-
дичних закладів, закладів культури, фізичної
культури та соціальної допомоги; об’єкти
житлово-комунального господарства.

У разі неповноти існуючої інфраструктури
для забезпечення базових потреб держава
надає територіальній громаді відповідну
допомогу для спорудження необхідних
об’єктів.

Ресурсом для формування корпусу квалі-
фікованих працівників органів місцевого 
самоврядування та місцевих осередків дер-
жавних органів є працівники ліквідованих
органів місцевого самоврядування на тери-
торії укрупненої територіальної громади. 

Держава надає територіальним громадам
допомогу в підвищенні кваліфікації праців-
ників органів місцевого самоврядування.

2.5. Система виборів депутатів рад 
та голів територіальних громад

Депутати рад територіальних громад 
обираються за мажоритарною системою 
в одномандатних виборчих округах.

Голови територіальних громад обираються
за мажоритарною системою у виборчому
окрузі, межі якого співпадають з межами
територіальних громади. Вони головують
на засіданнях рад територіальних громад 
і очолюють їхні виконавчі комітети.

ІІІ. Побудова публічної влади
субрегіонального (районного) 
та регіонального рівня

3.1.Територіальна основа публічної 
влади районного та регіонального рівнів

Виходячи з того, що місця надання 
основної частини повноважень місцевого
самоврядування районного рівня перено-
сяться ближче до споживачів відповідних
послуг – на рівень спроможних терито-
ріальних громад, для забезпечення 
належного завантаження органів публічної
влади районного рівня райони можуть 
утворюватися у складі 10-20 спроможних
територіальних громад.

У межі таких районів мають вписуватися
медичні округи, утворювані в процесі 
реформування відповідної галузі. 

Головним завданням районів є, в першу
чергу, забезпечення якісного надання
управлінських та медичних послуг.
Очікується, що кількість районів після їх 
реорганізації може складати біля 100.
Область може включати 3-5 таких районів. 

Адміністративні центри районів 
визначаються в містах, що домінують на
відповідній території та мають розвинуту
інфраструктуру приміщень для розташу-
вання медичних та адміністративних 
закладів. Районні центри, що втрачають
свій статус, набувають статусу центрів 
територіальних громад. 

Державні службовці та службовці 
органів місцевого самоврядування, 
що вивільняються при реорганізації 
районів, працевлаштовуються в органах
місцевого самоврядування територіальних
громад. Територіальною основою публічної
влади регіонального рівня є території 
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя в чинних 
адміністративних межах. 

3.2.Система публічної влади на рівні 
району та регіону

На рівні району формуються органи 
місцевого самоврядування районного
рівня, які включають районну раду, 
її виконавчий комітет.

На рівні району утворюється також 
районна державна адміністрація. 
У районному центрі розташовуються 
територіальні органи центральних органів
виконавчої влади.

На рівні області формуються органи 
місцевого самоврядування обласного
рівня, які включають обласну раду, 
її виконавчий комітет.

На рівні області утворюється також
обласна державна адміністрація. 
В обласному центрі розташовуються
окремі територіальні органи центральних
органів виконавчої влади обласного рівня.

Система публічної влади на рівні Авто-
номної Республіки Крим відповідає чинній
Конституції Автономної Республіки Крим. 
В Автономній Республіці Крим відповідно
до чинного закону діє Представництво
Президента України.

У місті Києві та на території Севастополя 
на основі окремих законів формуються 
органи місцевого самоврядування 
та місцеві державні адміністрації, функції
яких розділені.

3.3. Повноваження органів публічної
влади районного та регіонального рівнів

У зв’язку з перенесенням на рівень 
громад значної частини функцій 
публічної влади з міркувань доцільності
та субсидіарності, основними функціями
місцевого самоврядування районного
рівня мають стати:
• утримання шкіл-інтернатів;
• утримання лікарняних стаціонарів 

загального профілю;
• утримання інших об’єктів спільної

власності територіальних громад 
району (наприклад, будівлі районної
ради);

• розвиток районної інфраструктури –
передусім шляхів районного значення,
пасажирського транспорту.

До найголовніших функцій органів 
місцевого самоврядування обласного
рівня має бути віднесено:
• реалізація програм регіонального 

розвитку;
• забезпечення професійно-технічної

освіти;
• надання високоспеціалізованої 

медичної допомоги;
• утримання інших об’єктів спільної

власності територіальних громад 
області (наприклад, філармонії, 
театри, будівлі обласної ради); 

• розвиток обласної інфраструктури – 
передусім шляхів обласного значення,
міжрайонного та міжобласного 
пасажирського транспорту.

Районні та обласні ради затверджують 
відповідні програми та, відповідно, 
районний і обласний бюджети. 
Для їх виконання утворюються виконавчі
комітети районних та обласних рад.

Органи місцевого самоврядування міст
Києва та Севастополя здійснюють 
повноваження органів місцевого самовря-
дування міст відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Районні та обласні, Київська міська та 
Севастопольська державні адміністрації
виконують контрольно-наглядові та 
координаційні функції. Вони наглядають за:
• дотриманням Конституції та законів

України на території;
• відповідністю публічних послуг, 

що надаються населенню, державним
стандартам;

• виконанням державних програм 
та цільовим використанням коштів
державних субвенцій;

• ефективним використанням об’єктів
державної власності.

Крім того, районні та обласні, Київська
міська та Севастопольська, державні 
адміністрації координують діяльність 
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територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади на відповідних
територіях, а обласні, Київська та Севасто-
польська міські державні адміністрації
координують також діяльність відповідних
районних державних адміністрацій.

3.4.Ресурсне забезпечення органів 
публічної влади районного 
та регіонального рівнів

Основними джерелами наповнення 
районних та обласних бюджетів, 
бюджету Севастополя є частина податку 
на доходи фізичних осіб, що збирається на
відповідній території, а також трансферти 
з державного бюджету.

Основними джерелами наповнення 
бюджету міста Києва є місцевий податок
на землю в адміністративних межах міста
Києва та місцевий податок на нерухоме
майно з оподаткуванням всього майна
в межах визначених законом ставок. Крім
того, до бюджету міста Києва може спря-
мовуватися частина податку на доходи фі-
зичних осіб. Місцеві державні адміністрації
та територіальні підрозділи центральних
органів виконавчої влади відповідних 
рівнів утримуються з державного бюджету.

3.5. Система виборів депутатів районних 
та обласних рад, їх голів 

Депутати районних рад обираються за 
мажоритарною системою в багатомандатних
виборчих округах, межі яких співпадають 
з межами територіальних громад, 
що входять до складу району.

Голови районних рад обираються 
депутатами районних рад. Вони головують 
на засіданнях районних рад і очолюють
їхні виконавчі комітети.

Депутати обласних рад обираються за ма-
жоритарною системою в багатомандатних
виборчих округах, межі яких співпадають 
з межами районів, що входять до складу
області. Голови обласних рад обираються 
депутатами обласних рад. Вони головують
на засіданнях обласних рад і очолюють їхні
виконавчі комітети.

IV. Дорожня карта забезпечення ефектив-
ної організації публічної влади на місце-
вому, районному та регіональному рівнях

1. Розробити і внести на розгляд Кабінету
Міністрів України:

1) законопроекти:
Про місто із спеціальним статусом 
Севастополь.

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, інші зацікавлені центральні 
та місцеві органи виконавчої влади. 
червень 2012 року;

Про адміністративно-територіальний
устрій України.

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, інші зацікавлені центральні 
та місцеві органи виконавчої влади 
за участю Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України», Всеукраїнсь-
кої асоціації сільських та селищних рад,
Всеукраїнської асоціації обласних 
і районних рад. 
липень 2012 року;

Про місцеве самоврядування в Україні
(нова редакція).

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, Нацдержслужба, інші 
зацікавлені центральні та місцеві 
органи виконавчої влади за участю
Всеукраїнської асоціації органів місце-
вого самоврядування «Асоціація міст
України», Всеукраїнської асоціації сіль-
ських та селищних рад, Всеукраїнської
асоціації обласних і районних рад. 
вересень 2012 року;

Про місцеві державні адміністрації 
(нова редакція).

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, Нацдержслужба, інші 
зацікавлені центральні та місцеві 
органи виконавчої влади за участю
Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація
міст України», Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад, Всеукраїн-
ської асоціації обласних і районних рад. 
вересень 2012 року;

Про внесення змін до Конституції України
щодо утворення виконавчих органів 
районних та обласних рад і зміни функцій
місцевих державних адміністрацій (для
подальшого подання в установленому 
порядку відповідно до вимог статті 154
Конституції України).

Мінрегіон, Мін’юст за участю 
Державного Фонду сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні.
Серпень 2012 року;

Про визначення порядку передачі повно-
важень органів місцевого самоврядування
сіл, селищ, міст, районів новоутвореним
органам місцевого самоврядування.

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, інші зацікавлені центральні 
та місцеві органи виконавчої влади за
участю Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування «Асоціація
міст України», Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад, Всеукраїнсь-
кої асоціації обласних і районних рад.
Вересень 2012 року;

Про внесення змін до Земельного кодексу
України щодо права розпорядження зем-
лями відповідно до повноважень органів

виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, визначених Законами
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» (нова редакція), «Про місцеві
державні адміністрації» (нова редакція).

Держземагентство, інші зацікавлені
центральні органи виконавчої влади 
за участю Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України», Всеукраїнсь-
кої асоціації сільських та селищних рад,
Всеукраїнської асоціації обласних 
і районних рад. 
Протягом двох місяців після 
прийняття Законів України 
«Про місцеві державні адміністрації»
(нова редакція), «Про місцеве самовря-
дування в Україні» (нова редакція); 

Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо розмежування 
видатків між бюджетами різних рівнів 
з метою приведення у відповідність 
із Законами України «Про місцеве само-
врядування в Україні» (нова редакція) 
та «Про місцеві державні адміністрації»
(нова редакція), а також запровадження
розрахунку обсягу міжбюджетних 
трансфертів (дотація вирівнювання 
та кошти, які передаються до державного
бюджету) на основі державних 
соціальних стандартів.

Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, 
Мінрегіон, інші зацікавлені центральні
та місцеві органи виконавчої влади 
за участю Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України», 
Всеукраїнської асоціації сільських 
та селищних рад, Всеукраїнської 
асоціації обласних і районних рад.
Протягом шести місяців після 
прийняття Законів України «Про 
місцеві державні адміністрації» 
(нова редакція), «Про місцеве само-
врядування в Україні» (нова редакція); 

Про внесення змін до Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» 
відповідно до змін, внесених 
до Конституції України.

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, Нацдержслужба, інші 
зацікавлені центральні та місцеві 
органи виконавчої влади. 
Протягом двох місяців після прийнят-
тя Закону України про внесення змін
до Конституції України щодо утво-
рення виконавчих органів районних 
та обласних рад і зміни функцій 
місцевих державних адміністрацій; 

Про внесення змін до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
відповідно до змін, внесених до 
Конституції України.

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, Нацдержслужба, інші 
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зацікавлені центральні та місцеві 
органи виконавчої влади за участю 
Державного Фонду сприяння 
місцевому самоврядуванню в Україні.
Протягом двох місяців після прий-
няття Закону України про внесення
змін до Конституції України щодо
утворення виконавчих органів район-
них та обласних рад і зміни функцій
місцевих державних адміністрацій; 

Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та голів громад.

Мінрегіон, Мін’юст за участю 
Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація
міст України», Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад, 
Всеукраїнської асоціації обласних 
і районних рад. 
Грудень 2012 року.

2) проекти постанов Кабінету Міністрів
України:
Щодо утворення при Кабінеті Міністрів
України органу з питань проведення 
реформи місцевого самоврядування під
головуванням Прем’єр-міністра України.

Мінрегіон, інші зацікавлені центральні
та місцеві органи виконавчої влади. 
Вересень 2012 року;

Пpo затвердження Порядку формування,
встановлення та затвердження держав-
них соціальних стандартів і їх фінансового
забезпечення відповідно до нового адмі-
ністративно-територіального устрою.

Мінрегіон, Мінфін, МОН, МОЗ, 
Мінпраці, МКТ за участю Всеукраїн-
ської асоціації органів місцевого само-
врядування «Асоціація міст України»,
Всеукраїнської асоціації сільських та 
селищних рад, Всеукраїнської асоціації
обласних і районних рад. 
Протягом двох місяців після 
прийняття Законів України «Про 
місцеві державні адміністрації» 
(нова редакція), «Про місцеве само-
врядування в Україні» (нова редакція); 

Про затвердження структури місцевих
державних адміністрацій.

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, Нацдержслужба, інші 
зацікавлені центральні та місцеві 
органи виконавчої влади. 
Протягом трьох місяців після 
прийняття Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України
щодо утворення виконавчих органів
районних та обласних рад і зміни
функцій місцевих державних 
адміністрацій». 

3) проекти актів законодавства:
Щодо утворення нових адміністративно-
територіальних одиниць — громад 

відповідно до Закону України «Про 
адміністративно-територіальний устрій
України» з урахуванням результатів 
моделювання громад обласними та 
Севастопольською міською державними
адміністраціями та Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим.

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, інші зацікавлені центральні 
та місцеві органи виконавчої влади 
за участю Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України», Всеукраїнсь-
кої асоціації сільських та селищних 
рад, Всеукраїнської асоціації обласних 
і районних рад.
Протягом двох місяців після 
прийняття Закону України «Про 
адміністративно-територіальний
устрій України»;

Щодо реорганізації районів відповідно 
до Закону України «Про адміністративно-
територіальний устрій України».

Мінрегіон, Мінекономіки, Мін’юст,
Мінфін, інші зацікавлені центральні 
та місцеві органи виконавчої влади.
Протягом одного року після 
прийняття Закону України «Про 
адміністративно-територіальний
устрій України».

3. Забезпечити визначення загальної 
та щорічної потреби в бюджетних 
коштах для проведення реформи 
місцевого самоврядування, у тому числі 
потреби громад в додаткових об’єктах 
інфраструктури, необхідних для 
забезпечення виконання органами 
місцевого самоврядування громад 
визначених законодавством 
повноважень.

Мінрегіон, Мінфін, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласні
та Севастопольська міська держадмі-
ністрації, інші зацікавлені центральні 
та місцеві органи виконавчої влади 
за участю Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України», Всеукраїнсь-
кої асоціації сільських та селищних 
рад, Всеукраїнської асоціації обласних 
і районних рад. 
Починаючи з 2012 року.

4. Передбачити під час підготовки 
проектів Державного бюджету України 
на 2012 та подальші роки кошти 
для проведення реформи місцевого 
самоврядування.

Мінфін, Мінрегіон. 
Починаючи з 2012 року.

5. Забезпечити надання методичної 
допомоги: у здійсненні заходів, 
передбачених Законом України пpo 
визначення порядку передачі повнова-
жень органів місцевого самоврядування

сіл, селищ, міст, районів новоутвореним
органам місцевого самоврядування.

Мінрегіон, обласні та Севастопольська
міська держадміністрації.
Після прийняття Закону України 
пpo визначення порядку передачі 
повноважень органів місцевого само-
врядування сіл, селищ, міст, районів
новоутвореним органам місцевого 
самоврядування.

6. Забезпечити представлення Концепції
реформування місцевого самовряду-
вання в Україні та плану заходів щодо 
її реалізації у комітетах та фракціях 
Верховної Ради України або під час 
парламентських слухань.

Мінрегіон.
Протягом 2012 року.

7. Забезпечити висвітлення в засобах 
масової інформації заходів щодо 
утворення нових адміністративно-
територіальних одиниць — громад 
та реорганізації районів.

Держкомтелерадіо, Мінрегіон. 
Протягом 2013 року.

8. Забезпечити проведення навчання:
працівників облдержадміністрацій 
з питань надання методичної допомоги 
в утворенні нових адміністративно-
територіальних одиниць — громад 
та реорганізації районів.

Мінрегіон.
Протягом 2013 pоку;

працівників райдержадміністрацій 
з надання методичної допомоги 
в утворенні нових адміністративно-
територіальних одиниць — громад.

Мінрегіон, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні та 
Севастопольська міська держад-
міністрації, інші зацікавлені органи 
виконавчої влади. 
Протягом 2012-2013 pоків;

голів новоутворених громад та сільських
старост протягом року після їх обрання.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні та Севастопольська міська
держадміністрації.

9. Провести вибори:

депутатів рад новоутворених громад 
та голів громад 

Не пізніше шести місяців після 
прийняття актів законодавства
щодо утворення громад;

депутатів районних рад
Не пізніше шести місяців після 
прийняття актів законодавства
щодо реорганізації районів.

Джерело: http://www.auc.org.ua/print/509



У квітні на спільному засіданні колегії 
Житомирської обласної державної 
адміністрації та регіональної ради з питань
взаємодії місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самовряду-
вання обговорювали проект Концепції 
місцевого самоврядування в Україні.

В обговоренні взяли участь члени колегії,
члени регіональної ради з питань 
взаємодії місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самовряду-
вання при ОДА, депутати обласної ради,
голови райрад та райдержадміністрацій,
міські голови, голови районних відділень
Всеукраїнської асоціації сільських та 
селищних рад.

Відповідно до Концепції, реформування
місцевого самоврядування має базуватись
на основі Конституції України, законів
України та положеннях Європейської хартії
місцевого самоврядування. 
Про це у своєму виступі наголосив голова 
Житомирського регіонального відділення
ВАССР Сергій Сокальський.

Система місцевого самоврядування 
на сьогодні не задовольняє потреби 
суспільства. Особливо це стосується 
сільських громад, в населених пунктах
яких проживає третина населення нашої
держави, з яких 5 мільйонів осіб зайнято 
у сільськогосподарському виробництві.
Тому створення сучасних умов життя 
на селі – головне завдання для місцевої
влади. 

Сільським, селищним радам потрібні 
не повноваження, а діюча правова база –
Закон України «Про місцеве самоврядування

в Україні», земельне законодавство, Бюджет-
ний та Податковий Кодекси і переданий
соціальний захист населення на місця. 

Проект Концепції являє собою опис 
комплексної реформи, яка охоплює 
територіальну основу органів місцевого 
самоврядування. Вона справедливо 
визначає питання органів місцевого 
самоврядування базового рівня 
основними, а тому розглядає реформу 
територіальної організації на базовому
рівні першим кроком реформи.

У відповідності до Конституції України, 
система органів місцевого самовряду-
вання базового рівня має відповідати 
системі адміністративно-територіальних
одиниць. Відповідно, необхідно 
виключити можливість існування складних
адміністративно-територіальних утворень.

Закон має забезпечити для муніципалітетів
два способи впровадження реформи: 
або шляхом об’єднання (злиття) терито-
ріальних громад в одну більшу громаду, 
або шляхом міжмуніципального співро-
бітництва через утворення союзу громад, 
в якому є один представницький орган 
та його виконавчі органи.

Проект Концепції також зазначає необхід-
ність організувати контроль за діяльністю
органів місцевого самоврядування 
з боку громадян та організацій громадян, 
а не здійснювати його виключно шляхом
адміністративного контролю.

У проекті Концепції також ідеться про 
фінансування самого процесу реформи. 
На думку членів колегії, має існувати 

система стимулів для територіальних 
громад, яка чітко вказує на вигоди 
від укрупнення громади. 

Далі, слід мати кількарічний кошторис 
вартості реформи, а також планування 
ресурсів, необхідних на кілька років 
вперед. Концепцією визнається 
фінансовий вимір реформи, втім документ 
не містить точного викладу того, як саме
буде вирішено питання фінансування 
реформи. Відсутність фінансової 
підтримки може в результаті спонукати
провал самої реформи.

Якщо говорити про функції органів 
місцевого самоврядування, то проект 
Концепції підготовлено, виходячи з того, 
що органи місцевого самоврядування 
повинні на кожному рівні здійснювати 
повний спектр виключних функцій, 
а також з того, що жодне повноваження,
функція чи завдання не повинне дублюва-
тися органами місцевого самоврядування
іншого рівня.

Отже, ми пропонуємо перш за все завер-
шити територіальну реформу, що згідно 
з проектом Концепції насправді становить
перший етап реформи. Повноваження 
органів місцевого самоврядування має 
виконувати об’єднана громада. 

Проте, у місцевих посадовців виникає
страх, що уряд залишить невеличкі 
місцевості самотужки вирішувати свої 
проблеми, а передачу повноважень не
буде компенсовано. Тому слід планувати
стимули на підтримку процесу укрупнення.

Проект Концепції слід доповнити 
фінансовим документом, який міститиме
точний кошторис видатків у місцевих 
бюджетах та альтернативні пропозиції
щодо того, як забезпечити достатні 
ресурси для їх покриття. 

Фінансовий документ має включати 
комбінацію рішень про передачу частини
податкових надходжень держави, 
закріплення податків з податковими 
повноваженнями місцевих влад та 
бюджетні трансферти на конкретні цілі.

Наявність фінансової гарантії – ключове
питання для підвищення готовності 
місцевих влад прийняти реформу, 
а розвиток сільських територій та реформа
органів місцевого самоврядування 
врешті-решт стануть реальністю.<VASSR
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– Федоре Тимофійовичу, Ваша діяльність
так чи інакше пов'язана із самовряду-
ванням, Ви брали участь у роботі комісії
ВР України з питань відродження 
та соціального розвитку села, підготовці 
різних законопроектів з даної тематики.
– Безпосередньо два роки тому працював
директором департаменту у Міністерстві
регіональної політики, будівництва 
житлово-комунального господарства. 
Займався організацією підготовки норма-
тивно-правової бази з розвитку територій. 

До того було 5 проектів нормативно-
правових актів, проекти Законів:
• «Про регіональний розвиток»,
• «Про нову редакцію закону 

про місцеве самоврядування»,
• «Про місцеві державні адміністрації»,
• «Про адміністративно-територіальний

устрій». 

Тоді на посаді міністра працював Володи-
мир Яцуба. Ставилося завдання: подати 
законопроекти до Кабінету Міністрів, 
який їх розглядає і передає до парламенту.
Особливістю цієї процедури було те, 
що дані законопроекти потрібно було 

приймати пакетом, оскільки це взаємо-
пов'язані проекти, наче живий організм,
що повинен формуватися та розвиватися
на новій основі. 

Якщо, наприклад, ввести в дію закон 
у новій редакції «Про місцеве само-
врядування» і не прийняти закон «Про 
адміністративно-територіальний устрій»,
то виходить, що нові форми організації 
діяльності самоврядування будуть 
стосуватися старого адміністративно-
територіального устрою, а вони розрахо-
вані на базу нового. На жаль, ці законо-
проекти до Верховної Ради так і не
потрапили. Хоча профільні міністерства 
їх підтримали, знайшовся один експерт 
і сказав, що до них є зауваження та 
пропозиції. І на засіданні Кабінету Міністрів
Прем'єр-міністр відіслав їх на доопрацю-
вання. Вже пройшло два роки, як про них
забули. І взагалі мова не ведеться ні по 
першому, ні по другому, ні по третьому...

– Що передбачає адміністративно-терито-
ріальна реформа, яким чином вона
пов'язана з реформуванням місцевого са-
моврядування? 
– Насамперед, мова йде про створення
життєздатної адміністративно-
територіальної одиниці базового рівня 
на основі того чи іншого великого села, 
селища або об'єднання кількох сіл. 
Це продиктовано самим життям через
подрібненість територіальних громад, 
відсутність власних можливостей розвитку. 

Як свідчить статистика, із 12 тисяч 
існуючих громад більше половини мають 
чисельність жителів до 3 тисяч чоловік, 
а 4809 менше 500 чоловік. Крім того, 
у більшості із них не утворено виконавчих
комітетів місцевих рад, як це передбачено
чинним законодавством. Так склалося, 
що там майже немає ні бюджетних 
установ, ні комунальних підприємств. 
За таких обставин місцева рада такої 
територіальної громади практично 
не може реалізувати надані їй законом 
повноваження. 

Досить сказати, що 483 територіальні 
громади на 90 відсотків утримуються 
за рахунок державного бюджету. 

-------------------------------
Âèíèêàº ïèòàííÿ: äåðæàâà ³ íàäàë³ 
ïîâèííà äîòàö³ÿìè ï³äæèâëþâàòè 
ì³ñöåâ³ áþäæåòè ÷è ïîâèííà ñòâîðèòè
òàê³ óìîâè, ùîá ì³ñöåâèé áþäæåò 
íàïîâíþâàâñÿ çà ðàõóíîê âëàñíèõ 
ðåñóðñ³â? 
-------------------------------

Якщо ж ми говоримо про другий варіант
розвитку, то це стане можливим лише 
за умови створення відповідного еконо-
мічного базису сільської, селищної ради. 
Ось на це і має бути спрямована 
адміністративно-територіальна реформа.

– Але є умови, без яких неможливо вирі-
шити ці питання...
– Звичайно, має бути державна політика
щодо формування таких адміністративно-
територіальних одиниць. Не просто 
механічне об'єднання для скорочення 
чисельності голів та посадових осіб у системі
самоврядування, а для того, щоб можна
було бачити перспективу цих об'єднань. 

Важливо, щоб об’єднані сільські ради 
були розміщенні на найбільш розвинутих
територіях, де простіше організувати про-
мислову переробку сільськогосподарської
продукції, збудувати фабрику чи інші 
виробничі об'єкти, що працюватимуть 
на місцевих ресурсах, а відтак залучити
працездатне населення до роботи. 
Для цього необхідно визначитися із 
центрами економічного росту на сільських
територіях. 

Зрозуміло, для реалізації цих проектів 
потрібні значні кошти. Тут інвесторами 
можуть виступати місцеві підприємці. 
І, як показує практика, селищна чи сільська
рада готові підтримати такі ініціативи, 
але у неї, по суті, не вистачає для цього
відповідних повноважень. Як результат,
сільському голові доводиться їхати 
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Система місцевого самоврядування, яка склалася нині, не відповідає потребам суспільства.
Причин на те багато. Про найважливiшi з них розповiв народний депутат України ВР України
першого скликання, заступник керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сіль-
ських та селищних рад по роботі з урядовими організаціями Федiр Панасюк.

Розмову вів 
Антон Гончарський

< Федір Панасюк



до обласного центру або до столиці, щоб 
вирішити питання дозволу та реєстрації, 
а на це, через бюрократичні процедури,
витрачаються місяці і навіть роки. 

Тому новим законом про місцеве само-
врядування необхідно чітко розмежувати
повноваження між органами влади. Нині
сільська рада виконує десь на 15 пунктів
більше делегованих повноважень, ніж
власних. А повинно бути навпаки. 
Держава має виконувати свої функції
через відповідні органи державної влади,
не покладаючись на сільські ради.

– Які ще причини гальмують розвиток 
територій?
– Мова йде про фінансовий ресурс. 
Змінивши тільки адміністративно-
територіальний устрій і не внісши зміни 
до податкового, бюджетних кодексів, 
багато ми не доб’ємося – новоутворення
ефективно працювати не буде. 

Для того, щоб був внутрішній фінансовий
ресурс для сільських територій, треба 
не тільки задекларувати, а й виконувати
наступне: все те, що виробляється 
землекористувачем на землі, є його 
прибутком, з якого частина має йти 
до місцевої сільської ради. 

А що ж ми маємо на сьогодні? 
На практиці більшість орендарів, які 
використовують земельні паї селян, 
зареєстровані в обласному центрі 
або у Києві. В результаті виходить, 
що відрахування, податки від прибутків 
до місцевих бюджетів не надходять. 

Як бачимо, все є взаємопов'язаним: 
і адміністративно-територіальна реформа,
і бюджетна, фінансова політика, і система
охорони здоров'я, освіта. Це комплекс 
заходів, реалізація яких дає шанс на якісне
життя. Без цього затівати адміністративно-
територіальну реформу немає сенсу, бо 
ми можемо наштовхнутися на ті проблеми,
що мали місце у 60-х роках минулого 
століття. Тоді об'єднували колгоспи, 
райони, створювали раднаргоспи. Потім
деякі з них довелося роз'єднувати через

спротив та незручності для їх мешканців,
неефективність роботи чиновницького
апарату в нових умовах. І це не дивлячись
на те, що ці заходи здійснювалися 
в умовах надзвичайно високої 
централізації влади.

– Найбільше багатство України – земля. 
Існують побоювання (і не безпідставні),
що коли закінчиться мораторій, її за 
безцінь скуплять вітчизняні олігархи, 
закордонні багатії через підставних осіб, 
і ми втратимо найцінніше, що маємо –
землю. А відтак український хлібороб 
із господаря перетвориться, у кращому
випадку, на найманого працівника, бо
його місце на ринку праці можуть зайняти
емігранти з азіатських чи інших країн.

– Дійсно, така небезпека існує, і ми такої
долі для себе, своїх дітей та внуків, 
звичайно, не бажаємо. Тому маємо зро-
бити усе для того, щоб земельний ринок 
не спрацював проти сільського жителя. 

Він повинен гарантувати перспективу 
розвитку громади, підвищення життєвого
рівня людини. Нині основна увага 
акцентується на збільшенні випуску 
сільськогосподарської продукції. Це добре.

Але у мене виникає запитання: чому ми
беремо за основу тільки збільшення 
валової продукції зерна, м'яса, молока,
яєць, а про підвищення життєвого рівня
сільського жителя ніби забули? 
Наскільки збільшилися доходи селянина,
поліпшилися умови праці, підвищилася
зайнятість населення – усе це залишилося,
так би мовити, за кадром.

– І на завершення розмови прошу 
коротко про кадрову політику. 
Хоча посада голів сільських та селищних

рад є виборною, вона так чи інакше має
відповідати певним критеріям?
– Не є таємницею, що освітній та 
професійний рівень керівників міських 
чи районних рад у силу обставин значно
вищий, ніж у голів сільських та селищних
рад. Тому є просте пояснення: вони мали
можливість здобути кращу освіту, бо так 
чи інакше вже працювали на різних 
керівних посадах. 

Вибір кращого кандидата на голову 
сільської ради в тому населеному пункті, 
в якому немає колективного чи великого
приватного господарства, відповідно
немає ні інженера, ні зоотехніка, тільки,
можливо, вчителі-пенсіонери, впаде, 
скоріш за все на порядного чоловіка 
із середньою освітою. 

Кандидат на посаду, скажімо, раніше 
працював водієм, а може нині є фермером.
У будь-якому випадку йому необхідно
дати мінімум знань, щоб мав уявлення 
про роботу на посаді голови сільської ради
та був уже підготовлений до неї.

Адже професійна підготовка сільських та 
селищних рад дозволила б успішніше вико-
нувати завдання, поставлені перед ними. 

З огляду на це, ми в асоціації виступили 
з ініціативою впровадження системи без-
перервної освіти посадових осіб місцевого
самоврядування сільських територій. Нашу
концепцію такого навчання підтримали 
в міністерстві освіти, аграрної політики,
економіки і регіонального розвитку, але
знайшлися спеціалісти в інших відомствах,
які сказали, що у нас, мовляв, все є і
більше нічого не треба вигадувати. 

Що ж, Бог їм суддя. Якщо бути відвертим,
то за часів Радянського Союзу голова 
сільської ради, по суті, працював при 
голові правління колгоспу, а нині він 
є головною фігурою, посадовою особою 
на селі і відповідає за все. 

Він також повинен уміти формувати думку
громадськості, не втручаючись у політичні
процеси, що є пріоритетом законодавчої 
і виконавчої влади. А хороша професійна
підготовка дозволила б головам сільських
та селищних рад успішніше виконувати 
завдання, поставлені перед ними 
громадою та суспільством. І нам треба
рости до цього. Тоді буде, як то кажуть, 
і хліб, і до хліба, і європейський рівень
життя. <VASSR
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Îäíà iç ïðîáëåì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ç îäíîãî áîêó – â³äñóòí³ñòü ó ïîïåðåäí³ ðîêè ïîñë³äîâíî¿ ïîë³òèêè, 

îá´ðóíòîâàíî¿ ç íàóêîâî¿ òî÷êè çîðó òà æèòòºâîãî äîñâ³äó, 
ïðîâåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ ðåôîðìè, 

âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàä,
ç ³íøîãî – íåäîîö³íþâàííÿ íîâèõ êîíöåïö³é òà çàêîíîïðîåêò³â.
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Власне, влада і пояснює нам, що її зусилля
й будуть спрямовані на побудову ринкової
економіки та на покращення можливостей
місцевого самоврядування. Проте, ця теза
носить винятково теоретичний характер.
Тому для багатьох наших співвітчизників
не зовсім зрозуміло, яким чином вони 
будуть існувати в умовах тієї чи іншої 
моделі, запропонованої державою. Тож
владі треба докласти неабиякі зусилля,
щоб донести до громади своє реформа-
торське бачення. Саме цивілізаційний
шлях впровадження всіх нововведень 
і передбачає, що про них треба говорити
відверто і заздалегідь. 

Натомість, ми спостерігаємо кволі кроки
можновладців та чуємо їхні декларативні
тези щодо непопулярності реформ серед
української спільноти на фоні скептичних
заяв політиків лівого спрямування. 
Як на мене, в інформаційному просторі 
повинен лунати інший сигнал для соціуму,
на кшталт: «вкрай необхідні реформи». 

Реформа, як така, повинна бути гнучкою,
забезпечуватися законодавчою ініціати-
вою та існувати в чіткому правовому полі.

А в соціально-політичному аспекті та 
чи інша реформа аж ніяк не повинна 
стимулювати суспільну кризу. Напрошу-
ється певна аналогія: хто жив за часів СРСР,
добре пам’ятає ідеологеми щодо світлого
майбутнього для радянського народу, 
за однієї умови, що він побудує комунізм…
Потім вимудрували інші гасла: 
розвинутий соціалізм та перебудова.

Нині український люд живе в умовах 
дикого капіталізму, де на його очах 
пройшли всі процеси нечесної приватизації
заводів, фабрик і пароплавів… А тепер
його ще заохочують виявити схвальну 
позицію щодо референдуму з приводу
продажу землі. Як відомо, наші депутати
продовжили мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення ще
на три роки. Начебто напруження знято,
проте, місцями відбувається громадське
обговорення щодо зазначеного питання.
Зазвичай акцент ставиться на тому, 
що все ж землю треба продавати. 

Ось тут і прийшов час звернутися до 
шанованого експертного середовища 
та почути їхню виважену і фахову думку. 

-------------------------------
«Óêðà¿íñüê³ çåìë³, à öå ïîíàä 
12 ì³ëüéîí³â ãåêòàð³â, óæå îðåíäóþòü
³íîçåìö³ ç 30-òè êðà¿í ñâ³òó» – 
âèãîëîñèâ Ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ 
ôåðìåð³â ³ ïðèâàòíèõ çåìëåâëàñíèê³â
Óêðà¿íè ²âàí Òîìè÷. 
-------------------------------

Пан Томич відзначив, що оренда відбува-
ється через юридичні особи, зокрема
суб’єктами цих дій виступають і агрохол-
динги. За його словами, активним гравцем
на земельному українському полі 
збирається стати Китай, який заснував 
спеціальний фонд із бюджетом $ 400 млрд. 

Проте, яка б країна не бажала залучити 
в свою економіку солідні інвестиції? 
Зазвичай, державні мужі вивчають у цій
царині передовий світовий досвід, 
як мінімум, започатковують продуктивний
діалог з прилеглими до нас землями.
Україні у цьому сенсі «щастить»: сусіди, 
як не дивно, сповідують абсолютно 
полярні вектори розвитку. Однак їхня 
економіка чомусь випереджає нашу. 

Можна взяти за взірець польський досвід
реформування, чий приклад переходу 
від соціалістичного устрою до 
капіталістичного вважається успішним. 
Немаловажливим є той факт, що стартові
позиції Польщі, після розпаду СРСР, 
були ще гіршими, ніж в України. 

План реформ, або так звана «шокова 
терапія», запропонована економістом-
теоретиком та міністром економіки
Польщі Лєшком Бальцеровичем, 
впроваджувалася блискавично та пакетом.
Це був шанс, який польський уряд не 
проґавив, і уже за кілька років Польща
стала повноправним членом НАТО та ЄС.
Основна унікальність Бальцеровича в тому,
що він був не політиком, а реформатором.
Різниця в тому, що політику тактично 
важлива громадська думка, а в справж-
нього реформатора на першому місці
стоїть стратегічний результат. Тодішній
прем’єр Тадеуш Мазовєцький хотів бачити
у своєму уряді польського Людвіга 
Герхарда, і йому це вдалося. 

Перетворення соціалістичної економіки 
на капіталістичну почалося з приватизації,
ліквідації монополій, зміцнення націо-
нальної валюти, децентралізації органів
державної влади, залучення інвестицій.
Звідсіль можна зробити висновок, що 
реформаторські потуги є тільки засобом,
який виявляє свою вторинність стосовно
мети. А мета відома – заможне суспільство.
Ось де, на мою думку, той наріжний ка-
мінь, який здатний об’єднати Україну. 

А поки що так звана еліта (провладна 
чи опозиційна), прикриваючись гучними
гаслами про демократію та народовладдя,
відмежувалася від звичайних громадян, 
у прямому сенсі, високими парканами. 
А такий стан речей рано чи пізно спричи-
нить глибоку політичну кризу. Це добре
розуміє й вище керівництво держави.
Слова Президента України Віктора Януко-
вича є тому підтвердженням: «Реальні 
економічні реформи треба починати 
негайно. Незважаючи на складне фінансове
та економічне становище, я впевнений, 
що ми вийдемо з кризи сильнішими 
і зробимо якісний ривок на шляху до
нашої стратегічної мети – через 10 років
увійти у двадцятку найрозвинутіших країн
світу. Це реальний шлях». <VASSR

Â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎÌÓ ÏÐÎÑÒÎÐ² ÏÎÂÈÍÅÍ ËÓÍÀÒÈ ÑÈÃÍÀË: 

«ÓÊÐÀ¯Í² ÂÊÐÀÉ ÍÅÎÁÕ²ÄÍ² ÐÅÔÎÐÌÈ!» 
Ми, як спільнота, під визначенням такого поняття, як «реформа» розуміємо, 
що це – перетворення, тобто, позитивна зміна. Яка, насамперед, 
не повинна розбурхувати в гірший бік сьогоднішні реалії, а навпаки, поліпшувати.

Володимир Бойко
• Лауреат премії Державного 
комітету телебачення 
та радіомовлення.
• Член Національної
спілки журналістів 
України.



Більше того, практика свідчить, що в тих
країнах, у яких цього балансу більшою
мірою досягнуто, людина, її права та 
свободи захищені більше, держава володіє
ефективним інструментарієм публічно-
владного управління, що базується, насам-
перед, на довірі до неї людей, а самі люди
готові і здатні до ефективної участі у 
вирішенні місцевих та державних завдань. 
Такі суспільства й держави — ефективні.

Останні десять років ми постійно говоримо
про необхідність реформи у місцевому 
самоврядуванні. Сьогодні проти неї також
ніхто відкрито не виступає. Однак насправді
чиниться жорсткий чиновницький супротив.
Це підтвердять усі, хто на науковому, екс-
пертному рівнях у різні часи був причетний
до генерування реформи місцевого само-
врядування. Або реформа «заговорюється»,
або більшість її заходів відверто імітуються.

З одного боку, ми усвідомлюємо, що 
частина бюрократичного апарату панічно
боїться самої ідеї реформування системи
органів місцевого самоврядування. 
Оскільки це призведе до втрати ними 
повноважень, руйнування «сірих» схем
землекористування та припинення 
безперешкодного доступу до бюджетів 
різних рівнів. Інша частина також не хоче 
реформи, бо після трансформації системи 
їм доведеться справді забезпечувати якість
публічних послуг населенню, а не прода-
вати довідки та дозволи. 

Отже, очевидно, що зміни у сфері 
місцевого самоврядування, які були запро-
поновані попередніми владами, зазнавали
поразок через відсутність чіткої однознач-
ної політичної волі вищого політичного 
керівництва, безсистемність і половинчас-
тість рішень, непрозорість та відсутність
справжньої відкритості, брак постійного
діалогу з проблемних питань. Однак, 
міжнародний досвід свідчить, що у 
всіх країнах, у яких успішно відбулася 
децентралізація, реформа місцевого 
самоврядування була результатом кро-
піткого пошуку компромісів та відвертого,
публічного діалогу влади, територіальних
громад і громадянського суспільства. 

Нині Президент України Віктор Янукович
зазначає, що «здійснення реформування
місцевого самоврядування має 
відбуватися на засадах децентралізації, 
деконцентрації владних повноважень, 
субсидіарності, консолідації ресурсного 
забезпечення і стратегічного планування

розвитку територіальних громад, що вима-
гає зважених кроків щодо законодавчого
вирішення нагальних проблем місцевого
та регіонального розвитку в контексті дер-
жавної регіональної політики, бюджетної,
податкової та муніципальної реформ із 
дотримання положень Європейської хартії
місцевого самоврядування».

Тому з ініціативи адміністрації Президента
України, спільно з фахівцями Мінрегіон-
буду, представників усіх асоціацій органів
місцевого самоврядування, незалежних
експертів, за підтримки Ради Європи та
Швейцарсько-українського проекту «Під-
тримка децентралізації в Україні» DESPRO
було створено робочу групу з доопрацю-
вання проекту Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні і Плану пер-
шочергових дій з її реалізації, яка фактично
завершила роботу над цими документами. 

У діяльності робочої групи взяли участь 
такі відомі науковці та практики місцевого 
самоврядування, як Анатолій Ткачук, Юрій
Ганущак, Сергій Чернов, Світлана Серьогіна,
Світлана Щербина, Марина Черенкова, 
Віталій Кулик, Микола Фурсенко, Володи-
мир Пархоменко, Олексій Орловський та ін. 

На сьогодні сформувався громадський
консенсус щодо необхідності проведення
реформи місцевого самоврядування та 
визначена загальна модель реформи. Це
засвідчило широке експертне обговорення
проекту Концепції під час публічних захо-
дів у Вінниці, Києві, Харкові та Севастополі.
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ÐÅÔÎÐÌÀ, Ç ßÊÎÞ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÇÀÏ²ÇÍÞªÒÜÑß ÍÀ 20 ÐÎÊ²Â
Здається, немає сьогодні жодної країни, в якій би не точилися дискусії, 
а то й боротьба між центром, регіонами та місцевими громадами. 

< Марина Ставнійчук,
радник Президента України

<

Тоді у нас було б усе – сільська дорога,
сільський медпункт, школа, обслуговуючі

кооперативи, необхідна сільськогоспо-
дарська техніка, ветеринарна лабораторія.
Щодо фінансової кризи, то вона не 
настільки загрозлива, як продовольча криза,
яка вже почала поширюватися світом.
Україна здатна прогодувати інші країни, 
забезпечуючи їх власним продовольством. 

Ми можемо стати однією з найбагатших
країн світу завдяки родючим землям 
та працьовитим людям. Вітчизняна
продукція: хліб, олія, молоко, м’ясо, цукор 
завжди будуть конкурентоздатними. 
На жаль, масове безробіття в українському
селі змусило людей кидати домівки та
дітей і виїжджати за кордон на заробітки.
Україна лише тоді матиме гідне майбутнє,
коли уряд вирішить проблеми села. 

Адже в такому разі українське село зможе
витягти з прірви всю економіку держави.
Аграрний сектор зможе мати гідне 
майбутнє за умови прийняття програми
щодо розвитку українського села на 
державному рівні, як це було зроблено 
напередодні підготовки до чемпіонату 
Європи з футболу «Євро-2012». 

Переконана, що аграрний сектор здатен під-
няти з колін українську економіку. Для цього
необхідно прийняти державну програму на
зразок «Євро-2012», тільки під назвою
«Українське село». У мені не можна вбити
віру в процвітання українського села. Якщо
свого часу навіть татаро-монгольське іго 
не витоптало українську землю, то Україна
приречена бути квітучою державою. 

Ó ÌÅÍ² ÍÅ ÌÎÆÍÀ ÂÁÈÒÈ Â²ÐÓ Â ÏÐÎÖÂ²ÒÀÍÍß ÑÅËÀ
Якби відбулося диво і був би почутий голос селянина, і ті колосальні кошти, які було витрачено
на підготовку до Євро-2012, було направлено на соціальний розвиток сільських територій. 

< Катерина Ващук

<
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Що згідно оприлюдненої Концепції 
планується? Наприклад, планують 
скоротити кількість громад з 31,5 тис. 
до 1,8 тис. І планують відповідно зменшити
кількість районів – з 490 до 150. 
Це власне ті 4 цифри, які я побачив 
в матеріалах. 

Всім зрозуміло, і це було в 2009 році 
напрацьовано тодішньою владою, 
що потрібно почати з розбудови базового
рівня самоврядування громади. 
Для цього потрібно зменшити кількість 
цих одиниць до 1,8 тис. Що це означає? 
Це означає, що громада буде включати 
в себе, відповідно, не менше 5 тисяч 
мешканців. 

-------------------------------
Ãðîìàäà ïîâèííà ìàòè âëàñí³ 
íàäõîäæåííÿ: ó íå¿ äëÿ öüîãî ìàº 
áóòè ÿêàñü âëàñíà áàçà. 
Âîíà íå ìîæå áóòè ò³ëüêè äîòàö³éíîþ.
-------------------------------

Відмінності між кількістю мешканців 
в різних громадах не можуть бути дуже 
великими, як ми спостерігаємо це зараз. 
Тому громадою може вважатись таке 
утворення, яке буде мати якісь відповідні
економічні аргументи, тобто вона має
створюватись на базі якогось економічного
центру, нехай і мікроцентру. Створення 
її в інший спосіб не має ніякого сенсу. 

Достатньо великі розміри громади мають
бути гарантією того, що ті адміністративні
послуги, які надаються на найнижчому
рівні, будуть надаватися суттєво якісніше,
ніж вони надаються зараз. Що людині 
потрібно від влади? Людині потрібний 
відповідний рівень надання адміністра-
тивних послуг, і щоб ця влада, опираючись
на громаду, мала здатність проводити 
таку свою політику, яка б відповідним
чином дбала про життя і благоустрій 
своїх мешканців. 

Крім того, сьогодні ми маємо дуже стро-
кату структуру. У нас є села – 100 чоловік, 
і там – сільрада. Яка там може бути
сільрада, який бюджет може бути 
у цього села, коли там проживають 
100 мешканців? Є, правда, села, сільради, 
які об’єднують декілька сіл, але це скоріш
виняток, ніж правило. А зазвичай, 
у глибинці, є такі села, де проживають
лише пенсіонери, немає кого в сільраду
вибрати. Тому нова структура повинна 
це передбачати, для чого, наприклад,
впровадити посаду сільського старости.

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ ª ÎÄÍ²ªÞ Ç
ÍÀÉÍÀÃÀËÜÍ²ØÈÕ ÐÅÔÎÐÌ ÑÈÑÒÅÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÞ

< Олександр Мосіюк,
експерт Інституту демократії
ім. Пилипа Орлика

<

Оцінку якості реформи і відповідної можливості здійснення можна дати тоді,
коли в парламенті будуть зареєстровані відповідні законопроекти. Поки що цього немає,

тому це просто така загальна розмова концептуального характеру і не більше. 

Якщо раніше представники місцевого 
самоврядування говорили про те, 
що необхідно провести адміністративно-
територіальну реформу і створити основу

місцевого самоврядування, то сьогодні,
коли реформу побачили «вживу», багато
хто став приміряти її на себе. 

-------------------------------
Íàéá³ëüø ñêëàäíå ïèòàííÿ 
çàïðîïîíîâàíî¿ ðåôîðìè – 
öå ñòâîðåííÿ ãðîìàä.
-------------------------------

Це нові, базові для самоврядування 
адміністративно-територіальні одиниці. 
В документі є така норма, що населення
громади має бути не менше 5000 осіб.
Сьогодні в Україні ми маємо близько 
11 тисяч сільських рад, у деяких з них 
налічується по 75 осіб, з яких 15 чоловік є
депутатами цієї ради. А є сільські громади 
з населенням по 7-10 і більше тисяч осіб.
Тобто розбіжність дуже велика. Але тих
сільрад, де мешкає менше 5000 осіб, десь
понад 95%. Одже, значної частини тих 

сільрад після реформи просто не буде, 
має бути утворено біля 4000 нових громад. 
Звичайно, не всім це подобається. Хоча 
за законопроектом можуть утворюватися 
громади і в 3500 чоловік, а інколи (наприк-
лад, в гірський місцевості) і в 1500 чоловік. 

Другою проблемною точкою є утворення
районів. Сучасний поділ є дуже дивним,
оскільки у нас є райони з кількістю 
населення 7-8 тисяч, а інколи є райони 
і в 160 тисяч населення. На районному
рівні вже діють органи державної 
виконавчої влади, прокуратура, податкова
і таке інше. У всіх країнах світу райони 
робляться приблизно однакові. За нашим
проектом, одним із показників береться 
чисельність жителів – десь 70 тисяч. Таким
чином, чисельність районів може бути
зменшена вдвічі. Ясно, що це може не 
подобатися керівництву різних структур,
які зараз знаходяться на районному рівні. 

ÍÎÂÀ ÐÅÔÎÐÌÀ Â²ÄÊÐÈª ÏÅÐÅÄ ÍÀÌÈ ÍÎÂ² ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²!

< В’ячеслав Негода, 
голова секретаріату Спілки лідерів 
місцевих та регіональних влад України 

<

Чи не вперше в історії українського законотворення законопроект стосовно 
адміністративно-територіальної реформи пройшов широке обговорення в регіонах – 
у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі і Луганську.



Ì²ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍßÌ²ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍßÐÅÔÎÐÌÈ
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Сьогодні місцеве самоврядування в дуже за-
недбаному стані. Це пов'язано з відсутністю
необхідних структур, органів та належних
ресурсів для виконання своїх повноважень.
В першу чергу – фінансових ресурсів, влас-
них надходжень. Однак, коли ми спробу-

вали підійти до суті цих проблем, то вияви-
лось, що говорити про серйозне реформу-
вання, як про забезпечення самостійності та
самодостатності місцевого самоврядування
без створення територіальної основи само-
врядування, просто нереально.

Давайте згадаємо, що сьогодні в Україні 
є близько 15 тисяч місцевих бюджетів. 
З такою кількістю бюджетів безпосередньо
державний бюджет працювати не може. 
В результаті з'являються проміжні ланки,
районні та обласні бюджети, які стають 
такими собі засобами тиску на місцеве 
самоврядування. 

-------------------------------
Ñàìîâðÿäí³ îðãàíè ñòàþòü 
çàëåæíèìè â³ä òàê çâàíîãî âèùîãî
ð³âíÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ, õî÷à çà 
Êîíñòèòóö³ºþ ïîâèííî áóòè íàâïàêè.
-------------------------------

З іншого боку, більшість сільських 
та місцевих рад просто не здатні 
забезпечити себе ресурсами. Уявіть собі

сільську раду, на території якої проживає
500 чи 1000 мешканців. До речі, якщо 
поцікавитися у сільських голів, чим вони
займаються, то відповідь буде дана 
з почуттям власної гідності – вони видають
довідки для отримання соціальної 
допомоги, щоб продати худобу і таке інше.
Обсяг їхніх повноважень абсолютно 
неадекватний функціям місцевого само-
врядування. 

Тому ми намагаємося забезпечити так 
званий принцип субсидіарності, тобто 
наближення надання владних послуг 
до громадянина. Для цього, з одного боку,
необхідно укрупнити громаду, а з іншого
боку – забезпечити її необхідною матері-
альною базою, надати їй відповідні владні
повноваження, забравши їх з вищого
рівня, забезпечити достатніми ресурсами. 

Таким чином, зміна в системі 
територіального устрою не є самостійним
кроком, вона є лише складовою у зміні 
забезпечення місцевого самоврядування 
в цілому і засобом досягнення цієї мети. 

ÑÜÎÃÎÄÍ² Ì²ÑÖÅÂÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß 
Â ÄÓÆÅ ÇÀÍÅÄÁÀÍÎÌÓ ÑÒÀÍ²

< Юрій Ключковський, 
заступник голови Комітету Верховної
Ради з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування

<

Реформа адміністративно-територіального устрою не є альтернативою ні податковій 
реформі, ні судовій, ні будь-якій іншій. Більше того, ця реформа не є самоціллю, 
вона спрямована на те, щоб організувати місцеве самоврядування.

Однак цей підхід не вирішував питання
стійкості таких формувань перед демогра-

фічними, політичними, економічними ви-
кликами. 

Особливу загрозу тут становила деяка
штучність утворення центрів громад 
у селах, які є рівними з іншими, що викли-
кало природній спротив жителів інших 
сіл, вміло підтриманий противниками 
реформи. Недоліком також була багато-
варіантність просторових рішень, що 
закладало міну їх перегляду в майбут-
ньому у разі зміни політичної кон’юнктури. 

Запропоновану в нинішніх пропозиціях 
реформи адміністративно-територіального
устрою модель можна назвати соціально-
економічною, за якої у разі наявності 
необхідного переліку суспільних послуг
також ураховується місце зайнятості меш-

канців, можливість кристалізації осередку
економічної активності. 

-------------------------------
Íîâèé âàð³àíò ñë³ä ââàæàòè 
íå îá’ºäíàííÿì ñ³ë, 
à ðîçóêðóïíåííÿì ðàéîí³â
-------------------------------

Громади здебільшого формуються в межах
колишніх районів, ліквідованих у 60-ті
роки. Вказана модель є більш стійкою. 
Це підтверджується тим фактом, що ре-
зультати моделювання громад фахівцями
обласних державних адміністрацій згідно 
з методикою, запропонованою Мінрегіон-
будом у 2008–2009 роках, показали 
високий рівень збігів з моделюванням,
проведеним у самому міністерстві.

Â²ÄÌ²ÍÍÎÑÒ² ÍÈÍ²ØÍÜÎÃÎ Ï²ÄÕÎÄÓ ÄÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÐÅÔÎÐÌÈ Â²Ä ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É Ð.ÁÅÇÑÌÅÐÒÍÎÃÎ

Пропозиції віце-прем’єра Романа Безсмертного у 2005 році полягали у формуванні громад
за соціальною моделлю, тобто за наявності в межах громади повного переліку необхідних
бюджетних установ, що надають суспільні послуги – шкіл, дитячих садків, амбулаторії, 
ФАПів, клубів тощо. 

< Юрій Ганущак

<
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– Вадиме Євгеновичу, як виникла 
ідея створення «Зимової школи»
і яка її основна мета?
– Усі ідеї, які останнім часом у виконавчій 
дирекції переростають у проекти, це, в
першу чергу, потреби членів Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад. Вони
акумулюються із безлічі листів, запитів, теле-
фонних дзвінків у виконавчу дирекцію з різ-
них куточків України. Критична маса однако-
вих проблем сільських територій спонукає
до систематизації потреб і виявлення форми
надання послуг членам асоціації. Можна
сказати, що «Зимова школа» – це системати-
зована відповідь на першочергові запити 
територіальних громад сільських територій.

– Хто вони – перші «студенти» у школі?
– Ми запросили на навчання 35 сільських
голів, керівників асоціацій і розробили 
програму актуальних, вузьконаправлених
відповідей на ті питання, які сьогодні на
часі. Серед них, в першу чергу, такі 
фундаментальні поняття, як місія й система 
місцевого самоврядування, децентраліза-
ція влади, місцева демократія та ін. Ми 
вважали, що законодавчі норми повнова-
жень місцевого самоврядування потре-
бують додаткового пояснення, особливо 
що відноситься до використання цих норм

на практиці. Тому ми акцентували особливу
увагу на повноваженнях органів місцевого
самоврядування, місцевій демократії тери-
торіальних громад сільських територій.

– Але це ж зрозумілі речі, і в законі вони
виписані досить чітко.
– Як виявилось, є багато нюансів, особливо
у практичному аспекті. Так, за підтримки
Анатолія Ткачука – директора з науки 
та розвитку Інституту громадянського 
суспільства, Заслуженого юриста України, 
викладача «Зимової школи», сільські 
голови працювали в кількох групах 
по підготовці проектів рішень місцевої
ради за темами: статут сільської/селищної 
громади та внесення в нього змін;
регламент ради та Положення про комісії
ради та регулювання місцевих податків 
та зборів. Таким чином, сільські голови 
поновлювали та закріплювали знання 
у сфері діяльності органів та роботи 
посадових осіб місцевої влади.

– Які ще відповіді на нагальні питання
одержали учасники «Зимової школи»?
– В першу чергу вони отримали практичні
навички у стратегічному плануванні, 
розвитку сільських територій, забудові 
населених пунктів тощо. Зацікавленність 
викликав огляд містобудівного законодав-
ства. Учасники «Зимової школи» жваво 
обговорювали планування забудови тери-
торій на регіональному і місцевому рівнях.
Крім того, кожен сільський голова мав
можливість коротко презентувати свою
сільську раду, поділитися здобутками,

розповісти про свою власну стратегію 
розвитку та зупинитися на проблемах,
пов’язаних з її реалізацією.

– Нині на всіх рівнях відбувається 
обговорення земельних питань. 
Чи торкнулись їх на семінарі?
– Земля нині основа розвитку сільських 
територій. З впровадженням з 1 січня 

поточного року земельних обмежень 
для сільських територій сільські голови
опинились у скрутних умовах щодо 
можливостей залучення інвестицій у село.
На жаль, до цього часу законодавство 
не дало відповіді на питання, як місцеве 
самоврядування поширюється на території
земель, що знаходяться за межами 
населеного пункту, сільської ради.
Саме з урегулювання цього питання 
законодавцям слід розпочинати розробку
всіх інших нормативно – правових актів,
що стосуються земельних відносин. Тому 
обминути цю тему було просто не можливо. 

Розглядали нове земельне законодавство,
відпрацьовували можливості раціональ-
ного використання земель, механізми
зміни цільового призначення. Наприклад,
з’ясували, що емфітевзис, суперфіцій, сер-
вітут – лебідь, рак та щука земельного за-
конодавства, і ще багато корисних речей,
на кшталт, якими повноваженнями наді-
лена сільська рада у розв’язанні земель-
них питань та як має працювати земельна 
комісія сільської ради. Погодьтеся, розіб-
ратись важко не тільки досвідченому 
сільському голові, який щойно обрався,
але й корифеям із багаторічним стажем. 

– Якщо у сільських рад забрали 
повноваження розпоряджатись землею,
то їх передали іншим органам. 
Що на це каже влада?
– Якраз особливостям взаємодії з владою
був присвячений цілий блок у роботі 
«Зимової школи». Нормативно-правове 

врегулювання проблемних питань у взаємо-
відносинах місцевого самоврядування
сільських територій із органами виконавчої
влади на базі чинної Конституції України,
регулювання питань взаємовідносин 
органів місцевого самоврядування 
сільських територій з виконавчою владою, 
законодавством України та проблеми 
взаємовідносин місцевого самовряду-

«ÇÈÌÎÂÀ ØÊÎËÀ» – 
ÏÅÐØÀ ËÀÑÒ²ÂÊÀ Ó ÂÈÐÎÁËÅÍÍI ÑÏ²ËÜÍÎ¯ ÏÎÇÈÖ²¯

15-17 лютого 2013 року у с. Поляна Свалявського району Закарпатської області стартувала 
«Зимова школа» для сільських, селищних голів та депутатів місцевих (сільських/селищних) рад.
Про основні засади діяльності проекту та їх реалізацію – у коментарях Заступника Голови – 
Керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Вадима Івченка

Розмову вела 
Наталія Ключник

Îðãàí³çàòîðàìè íàâ÷àëüíîãî ñåì³íàðó âèñòóïèëà Âñåóêðà¿íñüêà 
àñîö³àö³ÿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä çà ñïðèÿííÿ øâåéöàðñüêî-

óêðà¿íñüêîãî ïðîåêòó DESPRO «Ï³äòðèìêà äåöåíòðàë³çàö³¿ â Óêðà¿í³».

< Вадим Івченко
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вання сіл та селищ з місцевими державними 
адміністраціями – це далеко не повний перелік 
аспектів, на яких зупинився Федір Панасюк – 
заступник керівника виконавчої дирекції 
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад по
роботі з урядовими організаціями.

– Якби Вам дали можливість визначити рейтинг 
найбільш актуального питання, яке було розглянуто 
на «Зимовій школі», яке б з них, на Вашу думку, 
очолило цей рейтинг, стало переможцем?
– Я думаю, що таких питань було два. 
Перше місце я б віддав практичним аспектам 
застосування окремих приписів антикорупційного 
законодавства. А друге – місцевому розвитку, 
визначенню ресурсів для місцевого розвитку, 
участі громади у місцевому розвитку. 

Тему антикорупційного законодавства ми плануємо 
поставити першою у нашій «Літній школі», план 
якої вже розробляється. Бо та інформація, яку надала 
лектор «Зимової школи» Віра Козіна, настільки
вразила сільських голів, що у деяких з'явилися дуже
сильні сумніви щодо доцільності подальшого 
перебування на своїй посаді. Прикладів тиску на 
сільських голів по території усієї України безліч. 
Свавілля правоохоронних органів по відношенню 
до найменш захищених представників місцевих рад
переходять усілякі рамки здорового глузду.

Безпідставні перевірки фіскальних органів, постійний
пошук ознак корупції у діях сільських голів, секретарів,
землевпорядників, на думку сільських голів, дуже
схожі на «зачистку неслухняних» представників 
сільських громад. Тому це стримує розвиток сільських 
територій. 

– Повернемося до другого місця у нашому уявному
рейтингу питань «Зимової школи» – місцевому роз-
витку, визначенню ресурсів територіальних громад.
Зупиниться, будь-ласка, на ньому більш детально.
– Основна стратегічна ціль Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад – захист та лобіювання 
власних інтересів. Громада – найважливіший важіль 
у становленні територій. Влада – лише інструмент, 
який покликаний служити на благо громади. 
Це мають збагнути представники кожної територіальної
громади села. 

Що і як будувати – має вирішувати громада, а влада 
допомагати і служити їй. Для розвитку територій 
необхідно чітко розуміти, які ресурси є в неї в наявності:
бюджетні кошти, державні субвенції, конкурси 
проектів, залучення інвестицій, можливо, ресурси, 
яких ми ще не бачимо. Дуже фундаментально цю тему
розкрив Ігор Абрамюк – експерт Ради Європи, лектор 
«Зимової школи».

– Якщо підсумувати, «перша ластівка»
«Зимової школи» вдалась?
– Гадаю, про це варто запитати у тих, для кого було 
організоване навчання. А на мою думку, ми розпочали
дуже важливу справу – не підвищення кваліфікації 
або перепідготовку сільських та селищних голів, 
а надання швидкої практичної допомоги у реальному
часі. Це інноваційний підхід у формуванні спільної 
позиції вирішення проблемних питань членів асоціації,
додаткові можливості для розвитку громад. <VASSR
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Підготовка заданих проектів рішень місцевої ради 
за темами: 
– статут сільської/селищної громади та внесення змін; 
– регламент ради та Положення про комісії ради;
– регулювання місцевих податків та зборів;

Підготовка заданих проектів 
рішень місцевої ради за темами: 

– повноваження сільської ради 
у розв’язанні земельних питань;

– діяльність земельної комісії.

Практичні аспекти діяльності органів та посадових осіб
місцевої ради (робота в малих групах).

Стратегічне планування, розвиток територій 
та забудова населених пунктів.

Дискусія учасників семінару. 
Вироблення пропозицій змін до законодавства. 

Відкриття навчального семінару 
«ЗИМОВА ШКОЛА» для сільських, селищних голів 
та депутатів місцевих (сільських/селищних) рад
(15, 16, 17 лютого 2013 року),
село Поляна, Свалявського району, Закарпатської області

Розгляд практичних аспектів застосування 
окремих приписів 

антикорупційного законодавства. 
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Пошук ідеї та підготовка проекту 
для отримання фінансування 
з фонду конкурсу проектів ОМС, інших фондів. 

Перший випуск «ЗИМОВОЇ ШКОЛИ» 
для сільських, селищних голів 

та депутатів місцевих (сільських/селищних) рад

Обговорення удосконалення партнерських взаємовідносин
місцевого самоврядування з органами виконавчої влади 
у питаннях стратегічного планування сільських територій.
Обмін досвідом представників сільських територіальних
громад АР Криму та Івано-Франківської області.

Розглядається основний зміст та предмет регулювання 
законів: «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації», 
«Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про органи самоорганізації населення».

Розгляд питань взаємовідносин органів місцевого 
самоврядування сільських територій з виконавчою 
владою, місцевими державними адміністраціями. 

Представлення сільськими головами 
здобутків своїх територіальних громад.

Визначення проблем розвитку сільських територій
та пошук шляхів їх вирішення.
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Як живеться на селі…

– Пане Олеже, чому саме Поляна була
обрана місцем першого подібного заходу
Всеукраїнської асоціації сільських та 
селищних рад (ВАССР)?
– Гадаю, що подібний вибір – це збіг 
кількох чинників і причин. Звісно, курортна 
Поляна, її вдале розташування щодо 
транспортного сполучення, можливість 
поєднати участь у семінарі з екскурсіями 
і оздоровленням зіграли свою роль. 
Водночас, організатори не могли відмовити
й гостинному запрошенню від Полянського
сільського голови Івана Дрогобецького, 
котрий з перших днів утворення у 2009 році
ВАССР входить до правління асоціації, 
а з минулого року – ще й очолює 
її Закарпатське регіональне відділення. 

До речі, заступник Голови Правління – 
Керівник Виконавчої дирекції ВАССР
Вадим Івченко в останній день роботи 
семінару повідомив про те, що за активну
роботу в Правлінні асоціації і особистий
вклад в розбудову місцевого самовряду-
вання в Україні Прем’єр-Міністр України
Микола Азаров нагородив Івана Дрого-
бецького Почесною відзнакою Кабінету
Міністрів – Подякою. ЇЇ вручив полянсь-
кому сільському голові при закритті 
семінару голова Свалявської райдерж-
адміністрації Георгій Улиганинець. 

Знаємо і про те, що за досягнуті успіхи 
у розвитку і розбудові рідного села Іван
Дрогобецький за кілька тижнів до цього
був удостоєний ще й вищої державної 
відзнаки – ордену «За заслуги» ІІІ-го 
ступеня. Всі представники місцевого 
самоврядування Закарпаття приєднуються
до вітань у зв’язку з подвійною і заслуже-
ною нагородою. 

– Справді, за останні роки частіше можна
почути про різні форми незадоволення
від структур державної влади і навіть 
від правоохоронних органів роботою
сільських голів, а тут – нагороди і 
відзнаки. Та повернемось до семінару,
його лекторів і значення тематики для
розвитку українського села.
– Семінар можна назвати винятковим 
і особливим у багатьох відношеннях. 
По-перше, він був триденним і включав
цілу низку важливих напрямків і тем: вміле
використання законодавчо-нормативної
бази; системне планування; забудова 
і розвиток територій; оцінки ресурсного
потенціалу для розвитку і землекористу-
вання; партнерство і діалог з органами
державної влади; практичні аспекти 
антикорупційного законодавства. 

По-друге, лекційні і практичні заняття
вели одні з кращих і високопрофесійних
експертів і лекторів України. Зокрема,
мова йде про представників Інституту 
громадянського суспільства – президента

Асоціації Агенцій регіонального розвитку
України, екс-заступника Міністра регіо-
нального розвитку і будівництва України,
автора і співавтора багатьох реформних 
законопроектів Анатолія Ткачука та 
екс-заступника директора департаменту
цього ж Міністерства, експерта Ради 
Європи Ігоря Абам’юка, а також – про
інших досвідчених експертів. 

По-третє, підбір слухачів – учасників
семінару, фактично давав найтиповіше
представництво сільських рад з кожного
регіону України, включаючи й Автономну
Республіку Крим. Отже, дискусії і підняті
проблеми цілком можна вважати в якості
регіональних зрізів і бачень ситуації з боку
найобізнанішої сільської еліти, яку 
представляють сільські голови. 

Відзначу також, що «Зимова школа» ВАССР
відбулась за підтримки Швейцарсько-
українського проекту «Підтримка децент-
ралізації в Україні» DESPRO, відомого ще 
й своїми високофаховими розробками
у сфері децентралізації комунальних 
послуг і розвитку сільських територій.

У сільрад і районів – непрості відносини 

– В якому ж стані перебуває нині 
українське село за сукупними оцінками й
аналізом дискусій сільських голів з різних
регіонів України?
– Враження такі, ніби окремі й різні 
шматочки різноколірної мозаїки стали 
раптом видні як єдина і виразна картина.
При цьому – картина не лише нерадісна, 
а в дечому й потворна і зловісна, така, 
що навіює страх за майбутнє. Чому такі 
враження? Все дуже просто. Зміст виступів 
у дискусіях і відвертих розповідях сільських
голів можна умовно поділити на дві части-
ни: те, що суттєво різнить і виокремлює 
регіони України (ментальні, культурні, мовні,
природно-географічні особливості, рівень
занепаду чи розвитку інфраструктури, 
бюджетної сфери й економіки, трудова 
міграція), і те, що всіх об’єднує. 

ÐÎÇÄÎÐ²ÆÆß ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÐÎËßÃÀª ×ÅÐÅÇ ÑÅËÎ

«Українські села – це останні бастіони цивілізаційного і культурного коду 
та розвитку нації», – так вважає Олег Лукша – віце-президент Асоціації міст, селищ і сіл 
«Закарпаття – ХХІ століття». Чому це так – у бесіді з паном Олегом, 
яка відбулася під час проведення «Зимової школи» для сільських,
селищних голів та депутатів місцевих (сільських/селищних) рад.

Розмову вела 
Марина МАРКО

Олег Лукша 
• віце-президент Асоціації міст, селищ і
сіл «Закарпаття – ХХІ століття»
• асоційований член ВАССР.
• директор Міжнародного 
інституту людини і 
глобалістики 
«Ноосфера»
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Так от: найбільше всіх об’єднують, м’яко
кажучи, дуже «непрості» відносини 
з районною й обласною владами, 
принизливі дотаційність і злиденність 
бюджетів, офіційне і ще більше – прихо-
ване безробіття, посилюваний тиск 
на оволодіння природними, у тому числі
земельними ресурсами, які споконвіку 
належали громадам. 

Як приклад відносин держави і сільських
рад – відома проблема земель поза 
межами населених пунктів, але в якості
споконвічного земельного ресурсу 
громади, котрим до розмежування земель
державної і комунальної власності може
одноосібно (!) розпорядитись голова РДА.
А грошей на розмежування і земельне
проектування в сільському бюджеті 
не передбачено… І все описане супро-
воджується ще й спробами виконання 
планів складання протоколів про корупцію
правоохоронними органами, здебільшого
за рахунок контингенту сільських голів. 

У таких умовах не дивно, що величезна
кількість сіл в Україні деградують і навіть
умирають і зникають назавжди.
Що означає подібний розвиток ситуації
для України? За цілою низкою причин,
українські села – це останні бастіони 
цивілізаційного і культурного коду та 
розвитку нації. 

Водночас, сільські громади володіють 
і одними з найкращих у світі родючими
сільськогосподарськими землями, які не
дають спокою багатьом олігархам-можно-
владцям і в Україні, і за кордоном. Чи
можна допустити, щоб був здійснений
подвійний удар – і по економічній безпеці,
і по цивілізаційному та культурному коду
нації через непродуману земельну ре-
форму і руйнацію сіл і громад? Будь-яка
влада, яка сприяє цьому, – зраджує націо-
нальним інтересам України. Саме через ці
виклики і загрози сільські ради і громади
мають об’єднуватись, у тому числі ство-
рюючи місцеві і всеукраїнські асоціації,
щоб спільно відстоювати свої інтереси і
права на життєвий простір і природні ре-
сурси. Нині роздоріжжя майбутнього
України пролягає через село.
З цього роздоріжжя ведуть два шляхи:

один – до остаточного занепаду 
й обезлюднення сіл на радість олігархам 
і недругам; другий – до розвитку і від-
родження квітучої країни та її працьовитого
і гостинного європейського народу 
з глибинною історією споконвічних 
землеробів на власній землі.

У всіх селах України – однакові проблеми

– Чи була виявлена суттєва різниця 
в проблемах і підходах до розвитку сіл,
до прикладу, в Закарпатті та в інших 
регіонах України?

– У відносинах з органами державної 
виконавчої влади, у бюджетних проблемах,
в обрізанні законодавчих повноважень, в
намаганнях різних «інвесторів» заволодіти
природними і земельними ресурсами гро-
мад, ігноруючи інтереси і рішення самих
громад – особливої різниці не відчувалось.
Так як у відсутності системного підходу
районної влади до вирішення проблеми
утилізації побутових відходів, у повному
занепаді сільських доріг, у відсутності 
систем водопостачання і водовідведення 
та очистки стічних вод, у безробітті на селі
та в багатьох інших проблемах.

– В той же час, у західних регіонах України 
і на Закарпатті, зокрема гостей зі сходу,
вразили добротні нові будинки жителів
сіл, приватні магазини і кав`ярні, 
туристичні садиби. Але ж усе це – аж ніяк
не результат успіхів місцевого 
економічного розвитку і діяльності влади. 

На 90 відсотків – це наслідки «точкових»
інвестицій за рахунок коштів тотального
заробітчанства за кордонами багатьох
країн якраз жителів сільських територій.
Справді, лише за офіційними даними НБУ,
в 2011 році в Україну надійшло від 
заробітчан близько 3,2 млрд. дол. 
США лише по банківській мережі. І левова
частка цих точкових інвестицій припадає
саме на західноукраїнські сільські терито-
рії. Але платою за ці інвестиції, пов’язані
з виживанням сіл, є руйнація сімей, без-
батьківське виховання дітей, вимивання 
за кордони кращого трудового потенціалу
країни, запустіння значної кількості земель
навколо сіл, які нікому обробляти. 

У той же час Iван Ларiн, який представляв
Луганську область, зауважив, що в його ре-
гіоні є немало сіл, де за роки незалежності
не з’явилося жодного нового будинку, а
немало будинків взагалі стоять порожніми. 

Запам’яталась і фраза, сказана сільським
головою з села Колонщина на Київщині
Юлією Пелешок при обговоренні проблем
розвитку сіл: «Ніхто до нас не прийде і
нічого не зробить, мусимо сподіватися
лише на себе». 

А представник Івано-Франківщини, 
Вигодський сільський голова Михайло 
Мацелюх наголосив: «Мусимо достукатися
до районної влади, щоб вона не «ділила»
ресурси громади, які і так їй належать, 
залишила нас у спокої і дала господарю-
вати на своїй землі». Важко влучніше 
охарактеризувати нинішні відносини
районної влади і громад на селі.

– А як було представлене сільське 
Закарпаття?
– Дуже достойними і активними чотирма
сільськими головами. Про Полянського
сільського голову Івана Дрогобецького 
вже йшлося. В багатьох дискусіях задавали
тон і спрямування обговорень, виявляли
неабиякі життєвий досвід та юридичну 
обізнаність сільський голова з Дубриничів,
що на Перечинщині, Любов Лавер, 
Велятинський сільський голова з Хустщини
Михайло Петечел, Тибавський сільський
голова зі Свалявщини Михайло Кошеля.
Було надзвичайно приємно, що і під час
виконання практичних завдань, і при 
обговоренні юридично доволі складних 
і дискусійних питань та проблем закар-
патські сільські голови були «на висоті».
Більше того, радо ділилися своїм 
досвідом, запрошували в гості колег 
з інших регіонів України, розповідали 
транскордонне співробітництво 

з сільськими регіонами сусідніх 
Словаччини, Угорщини і Румунії.

– Чим Ви поділилися з учасниками 
«Зимової школи» у Поляні?
– Наша Асоціація «Закарпаття – ХХІ сто-
ліття», яка є асоційованим членом ВАССР,
поділилася успішним досвідом створення 
і організації роботи важливих інституцій
розвитку сільських громад – Ресурсних
центрів, які були засновані кілька років
тому і діють у селищах Великий Бичків,
Вишково і Солотвино та селах Терново 
і Чепа в чотирьох районах Верхнього 
Потисся. Як повідомили організатори 
семінару ВАССР та представники 
Швейцарського українського проекту 
DESPRO, надалі подібні зимові і літні школи
для сільських і селищних голів та депутатів
сільських і селищних рад стануть 
систематичними й проводитимуться 
в різних регіонах України. <VASSR
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– Якось дістала листа електронною 
поштою, а там анкета. Західноукраїнський
ресурсний центр цікавився: «Як ви
розумієте розвиток територіальних 
громад?».

Щоб взяти участь у конкурсі, треба було
відповісти на ряд запитань. Призовий
фонд – безкоштовна участь у семінарі.
Спочатку з недовірою поставилась до цієї

пропозиції – занадто багато шахрайства 
зустрічаємо, на жаль. Потім подумала: 
«А що втрачаю? Трохи часу?». Почала 
писати. Знаєте, граф у тій анкеті виявилося
мені замало….

Довго не було відповіді від організаторів. 
А потім знову лист прийшов з вітанням, 
що перемогла у конкурсі, й запрошення 
на навчання, до Рахова. Звідти я приїхала
іншою людиною. 

Питаєте, чому мене там навчили? 
Основне: як це – працювати командно!
Важливо проаналізувати справжній стан
справ, знайти прогалини. З’ясувати слабку 
ланку в організації роботи, зрозуміти як
її підсилити. 

По приїзді додому заходилася 
втілювати отримані знання. Спочатку 
створили ініціативну групу. Це були 
переважно молоді люди. Згодом з’явилася
громадська організація «Центр громадських
ініціатив с. Узин» Сьогодні до її складу
входить 86 членів.

– З чого розпочали?
З продовження навчання. Тільки тепер 
вже своєї команди. Відгукнулися на про-
позицію поїхати на навчання за кордон. 
Побували в Польщі. Побачили, що кожне

село у Ґміні має свою стратегію розвитку.
Прикро стало: а в нас чого того немає?
Невже так важко це зробити?

Почали у людей питати, які приходили 
до сільської ради за довідками, прості
речі: «Що хочете, щоб у селі було? Дороги,
світло…А як зробити дорогу на вашій 
вулиці, як грошей у бюджеті немає?»
Відповідають: «Обрахувати та й зібрати 
з дворів». «А в нашому селі то можна 
зробити?», – питаю. «Напишіть це», – 
просила. «Та де, донечко! Навіть не думай,
у тебе нічого не вийде», – казали старші
люди. 

Потім пішла до молоді на дискотеку 
(бо вони у сільраду за довідками не 
ходять). Ті, як побачили мене – скривились.
А я так з повагою до них, як до своїх дітей,
кажу: «Дивіться, у селі немає того, того…, 
а ми тут живемо. Як думаєте, як можна 
це зробити?» Покрутили – повертіли
носом мої танцюристи, а далі давай 
відверто говорити. Їх бачення докорінно
відрізнялись від того, що казали старші. 
Я думала, що усе знаю про село. 
Виявилось – ні! Просила: «Напишіть те, 
що говорите». 

– А потім до школи пішла. «Діти, напишіть
твір про те, як через 10 років ви повернетесь

ßÊÙÎ ª ÊÎÌÀÍÄÍÈÉ ÄÓÕ

Невеличке село Узин чекала доля тих сіл, 
які зникли вже з мапи України, якби не … Випадок? Ні! 
Скоріше – бажання, яке мала одна жінка – узинський сільський голова. 
Цю історію Оксана Шалаута – cільський голова с. Узин Івано-Франківської області –
розповідала мені особисто.

Наталія Ключник

< Оксана Шалаута
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у рідне село», – попросила. Повірте, без сліз ці твори читати
було не можливо. Найкращі з робіт були опубліковані в нашій
місцевій газеті – «Громадському віснику». 

Ми зібрали усі реальні пропозиції населення Узина. 
Інформацію проаналізувати і визначили, що маємо зробити. 

Так з’явився стратегічний план розвитку села. На сьогодні 
практично все виконали, окрім вуличного освітлення. 
Школу привели в порядок, газифікацію села здійснили і ще 
багато чого. Кожного року його доповнюємо новими ідеями.

– План склали, а де ж фінансування? Як ви перші проекти 
реалізовували?
– Наведу приклад. Не було в нас автобусної зупинки. 
Зібрали ініціативну групу із представників сільської молоді.
«Йдіть до людей, питайтеся у людей, чи потрібна їм зупинка?».
«Звісно, що так», – відповідали мешканці. «Тоді сільська рада
дає цемент і шифер, а ви що можете?» Хто що міг, те й ніс: 
хто 10 грн., а хто 100 доларів. Жебраками називали. 
Не зовсім приємно то було. 

Проте фіксували все у зошиті, а списки інвесторів зупинки 
вивішували біля сільради. Всі працювали гуртом. 
Так і з’явився об’єкт, який об’єднав людей. 
А потім сама громада почала регулювати процеси.

– Ви давно обіймаєте посаду сільського голови? 
Як змінилося життя у селі за час вашої каденції?
– З 2001 року. Перед тим була секретарем та землевпорядни-
ком. Ходила з «простягнутою рукою» до влади, а ті тільки руками
розводили. Доступу до інформації на той час не було ні в кого. 

Як почула, що можна написати проект і щось зробити для села, 
спочатку думала: «Якась брехня». А потім захопилась. 
Наполегливо писала, писала, писала… 
Перший рік – не вдалось, другий – нема результату. 
Молодь стала мені допомагати. Люди у селі підбадьорювали:
«Не здаємось!» Раз щось не виходить – треба вчитись!

Результат не забарився. Перший у районі на той час виграний
гранд в 100 тис. грн. донорських коштів і 20 тис. грн. 
від громади – був наш. Тоді ми зрозуміли, яким шляхом 
треба йти! З 2003 року майже півмільйона гривень завели 
інвестицій в село. Тепер за мною об’єднана громада! Працює
ініціативна група.

Одна за одною народжувались ідеї. Через конкурс одержали
обладнання: комп’ютер та принтер, факс, 2 комп’ютерні 
столи для молоді. Виділили їм кімнатку, де вони самі зробили
ремонт. Там народжуються і обговорюються нові проекти.
Зараз ми активно співпрацюємо з Західноукраїнським 
ресурсним центром, Івано-Франківською громадською 
організацією «Ділові ініціативи» на базі університету нафти 
і газу, Молодіжною організацією «Екосфера», ГО «Захистимо
Карпати зусиллями громади». 

– Що порадите колегам, які намагаються об`єднати громаду?
– Я хочу запевнити тих, хто ще досі сумнівається, що навіть у тих
селах, де, здається, ні грошей немає, ані ресурсів (маю на увазі
землі чи майна), можна знайти вихід, якщо взятись усім гуртом.

Ми відремонтували школу, сільську раду, провели газифікацію 
і багато чого ще зробили корисного. Основне, щоб у цьому 
процесі були зацікавлені не тільки сільський голова і секретар
ради, але й усі мешканці. Люди кругом однакові. Коли вони 
будуть учасниками всіх змін у селі – результат не забариться!
Спробуйте!<VASSR
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АгроІнвест планомірно реалізовує 
Програму сприяння наданню юридичних
послуг з прав на землю для найбільш 
уразливих верств сільського населення, які 
потребують допомоги для захисту їхніх прав
на землю (офіційно зареєструвати їх право
власності на землю або розв'язати земель-
ний конфлікт чи врегулювати проблему,
пов’язану з орендними відносинами).

Проект прагне, щоб така підтримка 
здійснювалася і після завершення роботи
проекту, тому ця програма реалізується 
у партнерстві з місцевими та національ-
ними правозахисними організаціями,
яким проект надає допомогу, сприяючи 
їх інституційному розвитку та підвищенню
спроможності надавати юридичну 
підтримку вразливим землевласникам.

На сьогодні ця програма розгортається 
в Дніпропетровській, Житомирській,
Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, 

Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій
областях. У цих областях працюють 
партнери проекту, які надають юридичну
допомогу вразливим землевласникам.
Партнерами проекту на сьогодні створено

14 консультаційних пунктів, надано 
1787 консультацій, забезпечене отримання
документів на землю 1156 особами,
розв’язано 91 земельний конфлікт.

У цій діяльності їм надає методичну 
допомогу Ресурсний центр з прав на
землю, створений за підтримки проекту
АгроІнвест при Земельній спілці України. 
Ресурсний центр розробляє дорожні
карти, які наочно показують, які кроки 
необхідно здійснити, щоб вирішити ту 
чи іншу проблему, пов’язану з захистом

прав на землю. Ці матеріали можна знайти 
на Земельному порталі (www.zem.ua), 
де містяться покрокові інструкції з питань
реєстрації земельних ділянок, реєстрації
прав на них та з орендних відносин, 

перелік ліцензованих землевпорядних 
організацій, коментарі до законодавства,
шаблони необхідних документів тощо.

Партнерами проекту є:
Регіональна громадська організація 
«Перший аграрний кластер»; Всеукраїнська
громадська організація «Інститут перехід-
них суспільств»; Херсонська обласна 
організація «Комітет виборців країни»;
Громадська організація «Громадська 
платформа впровадження земельної 
реформи в Дніпропетровській області».

ÏÎÒÐIÁÍI ÞÐÈÄÈ×Í² ÏÎÑËÓÃÈ?
USAID АгроІнвест – це проект технічної допомоги, що фінансується Агентством США 
з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується компанією Кімонікс Інтернешнл. 
Один із напрямків роботи Проекту, спрямованого на допомогу українським селянам –
краще розуміння того, як захищати свої права на землю. 

Àãðî²íâåñò ñïðèÿº íàäàííþ þðèäè÷íèõ ïîñëóã ç ïðàâ íà çåìëþ 
äëÿ íàéá³ëüø óðàçëèâèõ âåðñòâ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ
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У кожному районі області відкриватимуться юридичні клініки, де студенти 
юридичних факультетів під керівництвом досвідчених юристів надавати-
муть консультації селянам щодо земельних питань.

Клініки створюватимуть у рамках проекту USAID «АгроІнвест». Відповідний
договір нещодавно підписано між представниками проекту та Дніпропет-
ровської обласної громадської організації «Громадська платформа впровад-
ження земельної реформи у Дніпропетровській області» на виконання
ґранту «Первинні та вторинні юридичні послуги сільському населенню та
власникам особистих селянських і фермерських господарств у сфері прав
власності на землю у Дніпропетровській області».

Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод підкреслив, що завдяки
проекту селяни матимуть змогу отримати необхідну інформацію, а студенти
та юристи-початківці – практику. А загалом робота Громадської платформи
із земельних питань дає змогу владі отримувати інформацію з місць, вчасно
реагувати на проблеми, що виникають.

Нагадаємо: роз’яснювальну кампанію щодо нових правил реєстрації 
земельних ділянок та інших обтяжень для сільського населення розпочато 
в Україні. Заступник директора департаменту державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно Укрдержреєстру Анатолій Лещенко заспокоїв селян
тим, що з 1-го січня 2013-го року всі речові права, пов’язані із земельними
ділянками, які виникли до набрання чинності нового законодавства, 
будуть дійсними і в новому році.

За його словами, якщо селяни матимуть бажання здійснити певні 
обтяження вже з нового року, власників земельних ділянок реєструвати-
муть у новому електронному реєстрі безкоштовно. <VASSR

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß ÑÅËßÍÀÌ
Студенти-юристи консультуватимуть селян 
Дніпропетровщини щодо перебігу земельної 
реформи та захисту прав у земельній сфері

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÄÎ ÒÅÌÈКонтактна інформація центрів безоплатних 
юридичних послуг, створених партнерами проекту

Західний регіон
Чернівецька область:
м. Чернівці, вул. Нагірна, 1, 2-й поверх, офіс 9, 
РГО «Перший аграрний кластер». 
Телефон «Гарячої лінії»: (037) 290-89-05.

Північний регіон
Житомирська область:
смт Володарськ-Волинський, вул. К. Маркса, офіс 15,
ВГО «Інститут перехідних суспільств». 
Телефон для запису: 050 381-20-92; 097 342-66-20.

Південний регіон
Херсонська область:
м. Херсон, Придніпровський спуск, 1, офіс 8, 
Херсонська обласна організація ВОО «Комітет 
виборців України». Тел.: (0552) 32-50-26;
м. Каховка, вул. Кірова, 2А, 1-й поверх;
м. Білозерка, вул. Карла Маркса, 98, офіс 1. 
Телефон для запису: (05547) 337-68.
Одеська область:
м. Татарбунари, вул. В.Тура, 48, приміщення 
Татарбунарського районного управління юстиції. 
Телефони для запису: (04844) 3-21-48, (048) 706-10-03;
м. Котовськ, пр. Котовського, 16, приміщення 
Котовського міськрайонного управління юстиції. 
Телефони для запису: (04862) 2-36-52.
Миколаївська область:
м. Миколаїв, вул. Морська, 45. Телефони для запису:
(097) 219-00-66, (095) 087-17-85, (0512) 48-05-08;
м. Вознесенськ, вул. Пушкіна, 3, офіс 35. Телефон для
запису: (05134) 3-22-50, моб.: 093 515-76-23.

Центральний регіон
Дніпропетровська область:
м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2.
Телефон: 056 742-80-47. <VASSR
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– Реалізація проекту, яким надається пра-
вова допомога селянам, є дуже корисною
справою. Якщо в місті ще можна якось 
отримати юридичну допомогу, знайти 
захист, отримати консультацію, то в районі
це дуже складно. 

Наприклад, на наш район працює лише 
1 адвокат, який живе не в райцентрі, 
зовсім нема нотаріуса (ні приватного, 
ні державного!). Добре, якщо у когось
є знайомий юрист або знає когось, – то
щось порадить і допоможе. А більшість 
населення – селяни. Їм нікуди було 
звернутись.

З появою безкоштовного адвоката багато
людей, які мали певні питання або 
проблеми, пов’язані з землею, стали 
їх вирішувати. Бо, по-перше, дізналися, 
що потрібно робити. По-друге, стали 
впевненіше себе почувати, бо зрозуміли,
як це робити і де. А по-третє, адвокат і 
сам долучається до роботи, якщо людина
не справляється.

Для громади селища це надзвичайно 
корисно. Те, що в нашому райцентрі 

розмістили офіс обласного проекту – це
взагалі дуже гарна ідея. Всі їдуть до 
Житомира. А закинутий Володарськ 
намагаються оминати. Тому ми всіляко
сприяємо, що треба – допомагаємо. 
Допоможемо 30 листопада провести 
круглий стіл. Коли закінчиться ремонт 

готелю, провести конференцію і тренінг.
Ми розуміємо, що це потрібно людям
зараз. Але це важливо і для розвитку
наших суспільних відносин на майбутнє.
Дякуємо Інституту перехідних суспільств 
і АгроІнвесту за таку хорошу
справу. <VASSR

ÏÐÎÅÊÒ ÀÃÐÎ²ÍÂÅÑÒÓ Â Ä²¯
ÀÁÎ ÓÑÏ²ØÍ² ²ÑÒÎÐ²¯ ÑÅËßÍ

ÓÑÏ²ØÍÀ ÒÀ ÑÏÐÀÂÀ, ßÊÀ ÄÎ ÑÓÄÓ ÍÅ Ä²ÉØËÀ
Ì. ÕÅÐÑÎÍ

Якщо в місті можна отримати юридичну допомогу, 
знайти захист, отримати консультацію, то в районі – складно. 
А куди ж звертатися селянам? 

Валентина Онофріюк,
голова Володарсько-Волинської селищної ради, Житомирська обл.

До Центру вторинних юридичних послуг
(ЦВЮП), що діє у рамках проекту «Земельні
права: консультування, правозахист та 
яскрава просвіта» за підтримки Проекту
USAID АгроІнвест у м. Херсоні, звернулася
жінка з наступною проблемою: у спадок
нею було отримано 2 земельні ділянки с/г
призначення. Оскільки раніше у неї не було

фінансових проблем, за орендною платою
до підприємства, що орендує земельні 
ділянки, вона не зверталася, а орендар
гадав, що таку плату вносити не треба.

Звернувшись до орендаря за отриманням
орендної плати за 2 роки, жінка отримала
відмову, і тоді вона звернулася до
ЦВЮП.Юристами було надано допомогу у
вигляді складення скарги до районної про-
куратури та Херсонської обласної держав-
ної адміністрації.

Не дивлячись на короткі терміни та відсут-
ність, за словами представників підприєм-
ства, коштів, орендна плата успішно була
повернута власниці земельних
ділянок. <VASSR

ÁÎÐÎËÈÑß ÇÀ ÌÅÆÓ
ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁË.
Дві сусідні родини довго сварилися 
з приводу межі. Велася багаторічна війна
місцевого масштабу. Ця війна нічого 
хорошого не давала. Замучили себе, 
сусідів, владу, нас – усіх. Бо робили 
це на емоціях. Ми намагалися допомогти
це вирішити, але марно. 

Юрист проекту надав їм кілька юридичних
консультацій (а вони йому повірили, 
бо ж не місцевий), провів розмови з ними, 
медіації – як це гарно зараз називається,
були звернення до нас, місцевої ради, 
і ми допомогли встановленню жорстких
меж (а раніше це не сприймали, бо 
вважали, що їх землю загарбали) – вони
нарешті заспокоїлися. Сподіваюся, 
що надовго. <VASSR
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ÍÅ ÇÍÀªØ ÇÀÊÎÍ²Â – ÏËÀÒÈ!
ÒÀÒÀÐÁÓÍÀÐÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÎÄÅÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
У процесі виїзних прийомів до Центру
права зверталися мешканці сіл Рибальське
та Баштанівка Татарбунарського району з
питанням про сплату податку на прибуток
в розмірі від 50 до 86 гривень за кожен
гектар землі, який знаходиться в їх 
власності. Таких звернень зареєстровано 6.

У розмовах з клієнтами стало відомо, 
що представники органів місцевого само-
врядування та органів державної влади 
вимагають сплатити податок на прибуток,
при цьому погрожують власникам, які 
не сплатять цього податку, кримінальною
відповідальністю з подальшим вирішен-

ням питання щодо вилучення земельних
ділянок і визнання Державних актів недій-
сними. Крім цього, з квітня-травня поточ-
ного року жодних санкцій, крім погроз
до власників землі, не застосовувалося.

З метою захисту прав власників земельних
паїв було проведено зустрічі з Рибаль-
ським та Баштанівським сільськими 
головам, які пояснили, що всі власники 
земельних паїв, на виконання вимог 
Земельного кодексу України, мають
сплачувати так званий податок на прибуток 
у розмірі не менше 50 гривень за кожен 
гектар, який знаходиться в їх власності. 

Також представники органів місцевого 
самоврядування вказали, що це є також
вимога Татарбунарської районної 
державної адміністрації. Від коментарів 
в органі державної влади відмовилися.

З метою отримання роз’яснення стосовно
вказаного податку було підготовлено 
та направлено заяву до Татарбунарської 
районної державної адміністрації 
та Татарбунарського відділу Саратської 
міжрайонної податкової адміністрації 
з вимогою роз’яснення підстав, законності,
порядку та розрахунку сплати земельного
податку і податку на прибуток власниками
земельних паїв сільськогосподарського
призначення.

20.12.2012 року до Центру права зателефо-
нував заступник голови райдержадмі-
ністрації, який пояснив, що такий податок
не є обов’язковим, а добровільним, ці
кошти залишаються в місцевому бюджеті
на розвиток соціальної сфери на селі. 

Оплату цього податку ніхто не вимагав, 
а якщо в ході перевірки будуть встановлені
такі факти, то винні будуть притягнуті 
до відповідальності. 

Крім цього, запевнив, що відповідь 
буде надано додатково в письмовому 
вигляді і у встановлений законом 
термін. <VASSR

ÇÀÏÎÁ²ÃËÈ ÑÏÐÎÁ² ÐÅÉÄÅÐÑÜÊÎÃÎ ÇÀÕÂÀÒÓ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÏÀÞ
ÊÎÒÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÎÄÅÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒÜ
До громадської приймальні Центру права 
в м. Котовськ у грудні 2012 року звернувся
громадянин Молдови П., житель 
села Станіславка Котовського району, 
з проханням роз'яснити чинне земельне
законодавство України. А справа ось у чому: 
будучи громадянином України, громадянин 
П. отримав право власності на земельну 
ділянку (пай) як працівник КСП, у 2007 році
виїхав на постійне проживання до 
республіки Молдова і на даний час отримав 
громадянство, а орендар відмовляється
укладати договір оренди з ним, мотивуючи
це тим, що, згідно норм чинного законодав-
ства України, власниками земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення 
можуть бути лише громадяни України. 
При цьому настійливо пропонував її 
відчужити на свою користь, залякуючи:
якщо не йому, тоді взагалі держава 
відбере задарма.

Громадянину П. юристами Центру Права
була надана письмова консультація та

роз’яснення, що відповідно до ч. 1 ст. 81
Земельного кодексу України до підстав 
набуття права власності на земельні 
ділянки належить, у тому числі, виділення 
в натурі (на місцевості) належної їм 
земельної частки (паю) у порядку, встанов-
леному Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)». 

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті землі 
сільськогосподарського призначення, 
прийняті у спадщину іноземними громадя-
нами, а також особами без громадянства,
протягом року підлягають відчуженню.
Враховуючи, що вищевказана норма 
Земельного кодексу України встановлює
обов'язковість відчуження тільки у 
випадку прийняття спадщини іноземними
громадянами, громадяни України, які 
набули право на землю з інших підстав 
і отримали на даний час громадянство
іншої країни, не зобов'язані відчужувати

право власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення 
і, відповідно до ст. 78 Земельного та ст. 317
Цивільного кодексів України, мають право
вільно розпоряджатися своїми земель-
ними ділянками, у тому числі укладати 
договори оренди землі.

Але роз’яснення юристів Центру права 
для орендаря було недостатньо, тому 
громадянин П. звернувся до Центру 
повторно, в зв’язку з чим було оформлено
позов до суду та звернення до сільської
ради про розірвання угоди оренди. 
Після звернення до сільської ради
та коли орендар дізнався про підготовлені 
документи до суду, погодився виплатити
борг за оренду земельної ділянки 
за попередній період та зобов’язався 
надалі справно платити орендну плату. 

Таким чином, необхідність подавати позов
до суду відпала і справа була
вирішена. <VASSR



Чому слід оформити документи 
на право власності?

Без цих документів Ви не можете:
• захистити свої права у разі, якщо 

на Вашу землю хтось зазіхатиме;
• відстояти межі своєї ділянки у разі 

суперечки з сусідом;
• передати ділянку дітям, родичам 

(подарувати або передати у спадщину);
• продати ділянку чи здати її в оренду;
• побудувати новий будинок чи 

узаконити наявний.

Важливо знати!
Згідно з Земельним кодексом України, 
Ви можете один раз безоплатно отримати
у власність одну присадибну земельну 
ділянку, площа якої не перевищуе:
• у селі – 25 соток
• у селищі – 15 соток
• у місті – 10 соток

Що робити, якщо земельна ділянка 
фактично є більшою за норму 
безоплатної приватизації?

Якщо Ви фактично володієте присадибною
земельною ділянкою, розмір якої більший
за максимальний розмір ділянки, яка
може бути приватизована безоплатно, 
то іншу частину також можна безоплатно
приватизувати, але вже як земельну 
ділянку для ведення особистого 
селянського господарства.

Наприклад, якщо Ви фактично користуєтеся
земельною ділянкою площею 40 соток 
у селі, то 25 соток можна приватизувати 
як присадибну ділянку для обслуговування
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, а інші 15 соток – під 
ведення особистого селянського 
господарства. Максимальна площа, 
яку можна безоплатно приватизувати 
для ведення особистого селянського 
господарства, складає 2 гектари.

Увага!
Земельний кодекс України встановлює, 
що громадянин може безоплатно 

приватизувати земельну ділянку відповід-
ного виду використання лише один раз. 

Тому, якщо ви скористаєтеся можливістю
приватизувати додаткові сотки землі для
ведення особистого селянського госпо-
дарства, то в майбутньому не зможете 
безоплатно отримати у власність до 2 га
землі для цих цілей. Цей аспект необхідно
врахувати. Можливо, варто підійти до 
питання приватизації землі комплексно.

Що треба зробити, щоб оформити право
власності на земельну ділянку, якою Ви
фактично користуєтеся?

Крок 1
Подайте до відповідної сільської, селищної
або міської ради, на території якої розта-
шована земельна ділянка, заяву із клопо-
танням передати земельну ділянку Вам у
власність. У заяві зазначте: своє прізвище,
ім'я, по батькові, місце проживання, суть
порушеного питання – тобто прохання пе-
редати у власність присадибну земельну
ділянку. На заяві поставте свій особистий
підпис і дату.

Додайте до заяви копії сторінок паспорта
(першої і другої сторінки та сторінки, на
якій зазначена ваша реєстрація), а також
копію довідки про присвоєння вам 
ідентифікаційного номера.

Зверніть увагу, що разом із заявою слід
обов’язково подати технічні матеріали 
та документи, що підтверджують розмір
земельної ділянки.

Важливо знати!
Підтвердити розмір земельної ділянки 
та законність користування нею можна 
за допомогою одного з таких документів:
• державний акт на право користування

земельною ділянкою – такі документи
видавалися протягом 1990-х років;

• витяг із земельно-шнурової книги,
реєстрової книги погосподарської
книги – такі книги велися у радянські
часи сільською, селищною або міською
радою, і витяг з них може надати відпо-
відна рада або його можна отримати,
подавши запит до обласного архіву;

• документ, що підтверджує фактичне
користування земельною ділянкою –
матеріали інвентаризації земель мо-
жуть бути наявними у сільській раді
або районному (міському) управлінні
земельних ресурсів;

• дані бюро технічної інвентаризації – їх
можна одержати за запитом у місь-
кому або районному БТІ.

Якщо Вам особисто важко розібратися 
в документах, попросіть про допомогу
близьких, родичів або сусідів, які вже 
здійснювали оформлення державних актів
на земельні ділянки.

ÇÅÌÅËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍßÇÅÌÅËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

30 Ïðîåêò USAID Àãðî²íâåñò

ßÊ ÏÐÈÂÀÒÈÇÓÂÀÒÈ
ÏÐÈÑÀÄÈÁÍÓ Ä²ËßÍÊÓ

Присадибна ділянка – це земельна ділянка, 
на якій розміщений Ваш житловий будинок, господарські будівлі, город біля будинку.
Чи маєте Ви документ про право власності на присадибну ділянку?
Якщо немає, то треба здійснити оформлення права власності. 



ÇÅÌÅËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍßÇÅÌÅËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍßÊÎÐÈÑÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä VASSR 31

Крок 2
Ваша заява має бути розглянута відповід-
ною сільською, селищною або міською
радою протягом одного місяця.

Рада має ухвалити рішення про 
приватизацію земельної ділянки.

Вам мають надати копію відповідного 
рішення, засвідчену печаткою ради.

Зверніть увагу!
Місячний строк розгляду заяв, на жаль,
часто не додержується, оскільки сесії рад
збираються переважно щоквартально.

Крок 3
Якщо Ваша земельна ділянка не 
зареєстрована у державному земельному
кадастрі, у неї немає кадастрового номеру,
а тому необхідно виконати роботи 
з відновлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та закріпити її межі
довгостроковими межовими знаками 
встановленого зразка.

Зверніться до землевпорядної організації,
яка за договором має розробити 
відповідну технічну документацію 
із землеустрою.

Щоб знайти таку організацію, можна:
• звернутися до сусідів чи знайомих, які

вже оформили документи на землю, та
запитати їх, яка організація це робила;

• звернутися до місцевої ради – як 
правило, на території сільської чи 
міської ради працюють декілька 
землевпорядних організацій;

• звернутися до районного відділу 
земельних ресурсів та дізнатися, 
які організації працюють на території 
Вашого району;

• здійснити пошук у мережі Інтернет.

Якщо Ви або Ваші родичі чи знайомі мають
доступ до Інтернету, докладнішу 
інформацію можна знайти на Земельному
порталі України ZEM.ua

Важливо знати!
Складання технічної документації із 
землеустрою передбачає, що інженер-
землевпорядник має визначити точні межі
земельної ділянки, їх геодезичні коорди-
нати та скласти кадастровий план земель-
ної ділянки. Це необхідно для того, 
щоб внести відомості про межі Вашої 
земельної ділянки до Державного 
земельного кадастру. У подальшому це
дозволить державним органам, за потреб,
відновлювати межі Вашої ділянки і краще
захистити Ваше право на землю.

Увага!
Будь-яка землевпорядна організація 
повинна мати ліцензію на виконання робіт
із землеустрою!

Інформацію про наявність ліцензії Ви 
можете отримати на сайті Державного 
земельного агентства України у розділі 
«Ліцензування» або за допомогою 
Земельного порталу України ZEM.ua

Крок 4
Домовтесь із землевпорядною 
організацією про вартість виконання 
робіт та укладіть відповідний договір.

Будьте уважні при укладенні договору!
Обов’язково повністю прочитайте проект
договору, а якщо якісь із його умов Вам 
незрозумілі, зверніться по допомогу до
юристів (або родичів, сусідів, знайомих).
Зразковий договір Ви зможете знайти 
на Земельному порталі України ZEM.ua

Зверніть увагу!
Необхідно, щоб у договорі були вказані 
конкретні терміни виконання робіт!
Виконання робіт згідно з законодавством
не може перевищувати 6 місяців.

Крок 5
Землевпорядна організація має виконати
геодезичні роботи і розробити технічну 
документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки.
Межі земельної ділянки, за потреби,
мають бути закріплені межовими знаками
встановленого зразка.

Увага!
Вимагайте від землевпорядної організації
надання Вам засвідченої копії, виготовле-
ної землевпорядної документації. У разі
виникнення непорозумінь щодо меж 
земельної ділянки у суді, вона буде 
слугувати доказом.

Куди скаржитись, якщо землевпорядна 
організація несвоєчасно виконує роботи?
На жаль, затримки із виконанням 
землевпорядних робіт є дуже типовою
проблемою, з якою стикаються громадяни
України. Цьому може бути багато причин –
починаючи від неякісної роботи самої 
землевпорядної організації і закінчуючи
неналежною роботою державних органів
земельних ресурсів, від яких залежить вне-
сення інформації про Вашу ділянку 
до Державного земельного кадастру.

Якщо Ви не можете чітко визначити 
проблему, через яку не розробляється 
замовлена Вами технічна документація із
землеустрою, зверніться із клопотанням
про допомогу до:
• Державного агентства земельних ре-

сурсів України – телефонна лінія довіри
0 800 502 528;

• територіального органу Державної 
інспекції України з питань захисту прав
споживачів (адресу та контактні 
телефони можна взнати на сайті
http://www.dsiu.gov.ua).

Важливо знати!
Земельний кодекс України встановлює
обов’язковість погодження меж земельної
ділянки із суміжними власниками та 
користувачами при проведенні кадастро-
вих зйомок. Проте це не означає, що сусід
може безпідставно відмовити у такому 
погодженні, вимагаючи перенесення межі
на свою користь. Усі свої вимоги він має
аргументувати і підтвердити докумен-
тально. Доказами знаходження межі 
земельної ділянки у певному місці можуть
слугувати державний акт на право 
власності на земельну ділянку сусіда, 
матеріали інвентаризації земель, дані БТІ
тощо. А не підкріплену доказами відмову
можна оскаржити у судовому порядку.

Крок 6
Вам слід звернутися до територіального
органу Держземагентства України, яке має
забезпечити заповнення бланку, реєстра-
цію та видачу державного акту на право
приватної власності на земельну ділянку.
За домовленістю між Вами та землевпо-
рядною організацією до цього органу
може звернутися така організація.
Фактично дана стадія, як правило, може
бути найбільш тривалою.

Важливо знати!
На жаль, згідно з чинними нормативними
актами, виготовлення державного акту не
може бути здійснене без оплати вартості
деяких адміністративних послуг, які 
надаються територіальним органом 
Держземагенства України, зокрема:
• державна реєстрація земельної 

ділянки – 93 грн.;
• державна реєстрація державного 

акту на право власності на земельну 
ділянку – 102 грн.;

• перевірка інформації про результати
робіт із землеустрою в електронному
вигляді (обмінного файла) – 60 грн.

Будьте готові до цього!

Крок 7
Після виконання необхідних реєстраційних
дій Ви зможете забрати державний акт 
на право власності на земельну ділянку в 
територіальному органі Держземагентства
України. З цього моменту Ваші права 
на землю будуть захищені, а Ви станете 
повноправним власником своєї землі.

Зверніть увагу!
Згідно з законодавством, після 1 січня 2013
року нові державні акти на право власності
на землю видаватися не будуть. Право
власності на земельну ділянку посвідчува-
тиметься свідоцтвом про право власності
на нерухоме майно. В той же час, уже ви-
дані державні акти не втрачатимуть своєї
чинності. Докладнішу інформацію можна
буде знайти на Земельному порталі
України ZEM.ua <VASSR
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Дослідження базується на даних, 
добровільно наданих 14 страховими 
компаніями.

Ще одна немаловажна деталь – 
дослідження присвячене 2012 андеррай-
тинговому року, який охоплює два сезони
страхування: осінньо-зимовий 2011-2012
роки та весняно-літній 2012. Відтоді 
минуло не так багато часу, а це означає,
що його результати досі залишаються акту-
альними та багато в чому – повчальними.

З цього приводу заступник керівника 
Проекту IFC Ірина Головко висловилася 
однозначно: «З року в рік інтерес 
до агрострахування зростає. Це свідчить 
про те, що аграрний сектор перебуває 
в надійних руках. І якщо щось станеться
непередбачуване, його буде кому 
захистити».

Ірина Головко відзначила, що в посткризо-
вий період агростраховий ринок розвива-
ється «досить стабільно». Приміром, сума
премій позаминулого року склала 136,3
млн., а минулого – 130,4 млн. грн.

Інша справа, що кількість договорів, 
які аграрії уклали зі страховиками, 
зменшилася: якщо 2011 року їх було 2710,
то рік потому – 1936. Та це не випадково.
Ірина Головко пояснила феномен наступ-
ним чином: «якість страхування поліпши-
лася, відповідно воно подорожчало».

Усього минулого андеррайтингового року
було застраховано 727 тис. гектарів. 
Для України з її аграрними можливостями
це вкрай мало. Звідси висновок – «нам є
куди зростати».

Збитковість, за уточненими даними, 
складає приблизно 45%. Для страхового
ринку цей показник є дуже низьким. 
Отже, страхові компанії мали можливість
не лише, як прийнято говорити в таких 
випадках, звести дебет з кредитом, 
але й підрахувати чималі прибутки.

Ірина Головко звернула увагу на особли-
вості осінньо-зимового та весняно-літнього

сезонів минулого андеррайтингового року.
Страхові компанії, для яких аграрний 
портфель є стратегічним, навчилися краще
розуміти сільгоспвиробників. Тому, попри
всі складнощі осінньо-зимового сезону,
надали аграріям якісну страховку.

Аграрії сіялися тоді, як вони самі говорили,
в суху землю. І багато озимих не змогли
сформувати рослину, спроможну перези-
мувати. Подібні катаклізми – не дивина.
Просто 5-10 років тому за обставин, що
склалися, сільгоспвиробники просто 
б дочекалися першого снігу, знайшли 
страховика, котрий не достеменно 
розбирається, в якому стані рослина має
перезимувати, та оформив би страховку. 
А навесні страхова компанія зазнала 
б збитків.

Восени 2011 року аграрії проявляли актив-
ність щодо співпраці зі страховими компа-
ніями, однак страховку отримали лише ті,
у кого посіви були в належному стані. 

Якщо ми подивимося на збитковість 
сезону осінь-зима 2011-2012, то зимові 
ризики стали страховикам досить 
дорогими – скільки премій зібрали, стільки
й виплатили аграріям. І цифра збитковості 
у 45%, про яку згадувалося раніше – 
це середній показник між 100% зимових
збитків і 18% весняно-літніх.

Весна та літо 2012 року не принесли погод-
них сюрпризів ні аграріям, ні страховикам.
Водночас на ринку левову частку складали
контракти, що називається «не виплатні», 
з 50% франшизою. Так, договори уклада-
лися, та вони скоріше носили формальний
характер для отримання форвардних 
контрактів. Тут про якість страхових послуг
говорити не доводиться.

У цілому в 2012 андеррайтинговому році
страховики сплатили аграріям 52 млн. грн.,
що еквівалентно 6,5 млн. дол., у той час 
як ВВП національного агросектору складає
близько 30 млрд. дол. 

Для розуміння – страхові виплати у цей 
період склали 0,022% від ВВП агросектору.

За кількістю укладених договорів лідирує
«Українська аграрно-страхова компанія»
(УАСК) – 648. Це складає 33,5% від загаль-
ної кількості договорів. Другий показник у
страхової компанії «Провідна» – 366 дого-
ворів (18,9%), третій – у страхової компанії
«PZU Україна» – 149 договорів (7,7%).

Лідерські позиції УАСК отримала і в номі-
нації «Зібрані премії». Усього в минулому
андеррайтинговому році вона зібрала
49,7 млн. грн. (38,1%). І це при середній
ставці премії за портфелем у 6,27%. 
На другій позиції опинилася страхова 
компанія «Провідна» (18,4%), на третій –
страхова компанія «Брокбізнес» (7,8%).

Відносно застрахованих площ трійка 
призерів зазнала незначних змін. 
На перше місце за цим показником
вийшла страхова компанія «Провідна».
Площа застрахованих нею посівів склала
126 тис. гектарів або 17,3%. УАСК цього
разу посіла друге місце – 113 тис. гектарів
(15,6%). Третя серед лідерів – «PZU
Україна» – 104 тис. гектарів (14,3%). 

Згідно з дослідженнями Проекту IFC, 
страховий тариф був досить високим 
восени 2011. За озимою пшеницею він
склав 9%, за ячменем – 6%, за рапсом –
7,24%, за житом – 9,24%. Ці показники 
перевищують ті, що були в попередні
роки. Та з урахуванням складності осінньо-
зимового періоду минулого андеррайтин-
гового року їх можна вважати коректними. 

Слід відзначити, що тарифи представлені
як середнє між страховими продуктами на
перезимівлю (які варіюють у межах 4-6%)
та страховими продуктами на повний цикл
виробництва (8-12%). Що стосується 
страхових тарифів за договорами, 
укладеними навесні 2012 року, то тут
цифри перебувають у межах від 4,9% 
для цукрового буряка до 3-4,5% 
за зерновою групою.

Керівник Програми IFC «Розвиток
агрострахування та агрофінансування

в Україні» Гарі Роше відзначив: «Проект IFC
уже кілька років поспіль проводить подібні

Ï²ÄÑÓÌÊÈ 2012 
ÀÍÄÅÐÐÀÉÒÈÍÃÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ

Агростраховий ринок в Україні продовжує розвиватися. 
Про це свідчать результати аналітичного дослідження, проведеного Проектом Міжнародної
фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) «Розвиток агрострахування в Україні». 

Микола Луговий,
Національний прес-клуб «Українська перспектива»
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дослідження, та нинішнє є останнім. 
У подальшому таку роботу повинні 
будуть виконувати державні органи 
та Агростраховий пул».

Чи збережуть минулорічні лідери 
агрострахування свої позиції і цього року?
Відповіді на це питання поки що нема. 
Бо згідно до недавно прийнятого 
закону «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою» кожна страхова компа-
нія, що хоче займатися агрострахуванням,
повинна отримати відповідну ліцензію. 

Проблема полягає в тому, що не всі 
страхові компанії в цьому питанні 
демонструють особливу активність. 
Згідно з даними директора Департаменту
розвитку ринків фінансових послуг та 
фінансового моніторингу Нацкомфінпослуг
Сергія Кузьменка, на сьогоднішній день
лише 7 страхових компаній мають ліцензії
на проведення страхування сільгосппро-
дукції. Лише 4 з них увійшли до складу
Агрострахового пулу. «Відповідно, вони
можуть займатися страхуванням сільгосп-
продукції з державною підтримкою». 

Торік експерти неодноразово поперед-
жали, що пробуксовка із створенням 
Агрострахового пулу може зірвати 
виконання програми субсидованого 
агрострахування з державною підтримкою.

Практика показала – вони були близькі до
істини. Директор Департаменту фінансово-
кредитної політики Міністерства аграрної
політики та продовольства Баграт Ахіджа-
нов зазначив, що в рамках субсидованого

агрострахування було застраховано лише
3,5 тис. гектара. Страхові платежі склали
173,6 тис. грн., а субсидії – 86,8 тис. грн.

«Ці гроші аграрії досі не отримали. 
Вони оформлені як кредиторська 
заборгованість держави перед бізнесом.
Протягом першого кварталу ці гроші 
будуть сплачені», – сказав Баграт Ахіджанов.

Такі низькі показники не бентежать 
генерального директора об’єднання 
страховиків «Аграрний страховий пул» 
Віталія Самарського. За його словами,
вони працювали всього три дні. 
Тим не менше, Пулу вдалося виконати 
програму-мінімум. «І тепер треба прагнути
того, аби виконати програму-максимум».

Віталій Самарський підкреслив, що 
насправді в рамках програми субсидова-
ного агрострахування передбачалося 
застрахувати близько 15 тис. гектарів.
Однак, не всі площі відповідали вимогам,
які розроблені Агростраховим пулом. 
З цієї причини більша частина з них 
не була прийнята на страхування і, 
відповідно, випала із субсидованого 
агрострахування.

Якості роботи в Агростраховому пулі, за
словами радника генерального директора
ОС «Аграрний страховий пул» Романа
Шинкаренка, приділяється велика увага.
Для цього розроблена концепція навчання
спеціалістів страхових компаній. Вона 
передбачає як теоретичну підготовку, 
так і польові роботи. Навчання, зокрема,
торкнеться питань врегулювання збитків,
роботи з клієнтами, управління конфлікт-

ними ситуаціями, розрахунку страхових
відшкодувань.

«Пул хоче зробити так, щоб рівень 
професійної підготовки страхових компа-
ній та спеціалістів був досить високим. 
І ми сподіваємося, що зможемо забез-
печити досить високу якість проведення
страхових процедур та обслуговування 
аграрних клієнтів», – сказав Роман 
Шинкаренко.

Баграт Ахіджанов з оптимізмом дивиться
на розвиток агрострахування в Україні.
Його слова – «краще маленькими 
кроками, але рухатися вперед».

Стійке просування вперед забезпечить
комплекс заходів. Один із них 
стосуватиметься інформаційної компанії,
яку нинішньої весни Агростраховий пул
планує провести в регіонах спільно 
з Міністерством аграрної політики та 
продовольства і Проектом IFC «Розвиток
агрострахування в Україні». Її мета – 
популяризація субсидованого агростраху-
вання з держпідтримкою.

Нинішній рівень агрострахування значною
мірою став можливим завдяки зусиллям
співробітників Проекту IFC, які присвятили
цьому 5 років своєї роботи. Гарі Роше 
пообіцяв, що IFC і надалі сприятиме 
впровадженню сучасного агрострахування
в нашій країні. «Звичайно, незакритих 
питань ще залишилося чимало, – сказав
він. – Та ми відкриті для обговорення, 
готові їх вирішувати в конструктивній 
манері. Тому, думаю, що з часом вони 
будуть вирішені». <VASSR



ÀÃÐÎÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍßÀÃÐÎÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

34 Ïðîåêò USAID Àãðî²íâåñò

– Яку роль Аграрний страховий пул
відіграє в системі державного 
субсидованого агрострахування?
– Створення цього об`єднання передбачено
Законом України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції
з державною підтримкою», який торік 
набрав чинності. Згідно з ним, програма
страхування сільськогосподарської продукції
з державною підтримкою впроваджується
єдиним об’єднанням страховиків – Пулом. 

Головним завданням Пулу є координація
діяльності страхових компаній та сприяння
наданню сільгоспвиробникам якісних 
страхових послуг. До його функцій входить
впровадження нових стандартних страхо-
вих продуктів та організація якісних 
програм перестрахування. 

Подібні страхові пули існують у кількох
країнах. У більшості з них вони створюва-

лися за дорученням уряду. Зокрема, 
це стосується іспанського «Агросегуро»,
турецького ТАРСІМ, російського 
Національного Союзу Агростраховиків. 

Міжнародна практика доводить, що 
успішними бувають лише ті системи 
субсидованого агрострахування, в яких
його учасники – держава та страховики –
постійно координують свої дії. Проте досяг-
нути цього можна лише завдяки створенню
спеціалізованої структури, яка постійно
займається агрострахуванням. Її функції
може виконувати або державна установа,
або Аграрний страховий пул. Україна об-
рала варіант Пулу. Це дозволить приватним
страховим компаніям узяти активну участь
у розвитку системи аграрного страхування
та стати рівноправним партнером уряду.

– Яку роль держава відіграє в діяльності
Пулу?
– У більшості країн з розвинутим агростра-
хуванням роль держави залишається 
суттєвою. Здебільшого вона не обме-
жується тільки наданням субсидій для 
здешевлення премій аграріям. Особливої
ваги набувають розробка та впровадження
стандартних страхових продуктів, 
розробка та прийняття на законодавчому
рівні документів, які прискорюють запуск
програми аграрного страхування, допома-
гають підвищити якість страхових послуг. 

У такому дусі працюємо і ми. Достатньо
сказати, що спільно з Міністерством аграр-
ної політики та продовольства, Нацкомфін-
послуг наш Пул розробляє низку важливих
документів. Нещодавно Нацкомфінпослуг
для громадського обговорення підготував
пакет документів, які стосуються страху-
вання посівів озимих зернових культур 
на весняно-літній період. Сподіваємося,
що у найближчий час вони будуть затвер-

джені. Відтак, страхові компанії, які вхо-
дять до складу Пулу, зможуть розпочати 
активну підготовку до сезону страхування. 

Вже узгоджено питання щодо проведення
для сільгоспвиробників низки освітніх 
заходів. Вони проводитимуться спільно з
Проектом Міжнародної фінансової корпо-
рації (IFC, Група Світового банку) «Розвиток
агрострахування в Україні». Міністерство
аграрної політики та продовольства у цій
справі надає організаційну підтримку. 
Подібні заходи плануємо провести і для
співробітників обласних сільгоспуправлінь.

– Як організована робота та відповідаль-
ність страховиків у Пулі? 
– Пул здійснює свою діяльність у повній
відповідності до Закону України «Про особ-
ливості страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою», 
чинного законодавства та свого Статуту. 

Зараз триває робота по підготовці 
технічних документів, які допоможуть
стандартизувати роботу страховиків 
та надавати страхові послуги однакової
якості. І це при тому, що нові страхові 
продукти будуть пропонуватися чотирма
страховими компаніями. 

Ці документи запроваджують стандартні
вимоги до проведення оглядів посівів,
оцінювання врожайності при врегулю-

ванні збитків, оцінювання ризиків при 
прийнятті посівів на страхування. 
Ми навіть впроваджуємо рекомендації
щодо фотографування посівів.

Для забезпечення якості загального 
страхового портфелю Пул планує створити
службу андеррайтингу. Вже підготовлено
проект регламенту з перестрахування. 
У відповідності до нього, певну частину
своїх ризиків страховики будуть переда-
вати Пулу на перестрахування. Визначений
перестраховик, від імені представників
Пулу, буде перестраховувати такі ризики
на міжнародних ринках перестрахування.   

ÀÃÐÎÑÒÐÀÕÎÂÈÉ ÏÓË.
ÀÊÒÈÂ²ÇÀÖ²ß ÐÎÁÎÒÈ

Наприкінці минулого року розпочало свою діяльність об’єднання страховиків 
«Аграрний страховий пул». Чим буде займатися Пул у поточному році 
і чи вдасться йому активізувати свою роботу? Про це говоримо 
з генеральним директором ОС «Аграрний страховий пул» Віталієм Самарським.

Микола Луговий,
Національний прес-клуб «Українська перспектива»

Çà 3 äí³ ìèíóëîãî ðîêó, â ðàìêàõ ñóáñèäîâàíîãî àãðîñòðàõóâàííÿ 
«Àãðàðíèé ñòðàõîâèé ïóë» çàñòðàõóâàâ 3,5 òèñ. ãåêòàðà çåìëi. 

Ñòðàõîâ³ ïëàòåæ³ ñêëàëè 173,6 òèñ., à ñóáñèä³¿ – 86,8 òèñ. ãðèâåíü.

< Віталій Самарський
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– «Аграрний страховий пул» повинен
стати прикладом партнерства держави 
та приватного сектору, що передбачає
відкриту діяльність та прозорі умови
членства. На яких умовах страхові 
компанії входять до Пулу?
– Стартова умова – заповнити заяву 
встановленої форми та подати її до Пулу.
Далі – все просто. Питання про прийом
розглядається на засіданні дирекції, 
а у подальшому – на засіданні Координа-
ційної ради Пулу. Там же встановлюється
відповідність заявника вимогам Закону
України «Про страхування» та вимогам,
визначених Нацкомфінпослуг і централь-
ним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування і реалізацію 
державної аграрної політики щодо участі
страхових компаній у страхуванні
сільськогосподарської продукції 

з державною підтримкою.

Рішення щодо входження страховика 
до складу Пулу ухвалюється на зборах.
Після цього на страховика переходять
обов’язки, які поширюються на всіх членів
Пулу. Вони, зокрема, стосуються сплати
членського внеску, укладання договору 
з Пулом про організацію та провадження
страхування ризиків у сфері виробництва,
зберігання та обігу сільськогосподарської
продукції, у тому числі здійснення добро-
вільного страхування сільськогосподарсь-
кої продукції з державною підтримкою
від сільськогосподарських виробничих
ризиків та отримання свідоцтва про 
членство в Пулі.

– Скільки страхових компаній увійшло 
до складу Пулу?
– Нині до складу Пулу входять 4 страхові
компанії: «Брокбізнес», «Страхові 
гарантії», «Українська аграрно-страхова
компанія» і «Домінанта».

– Чи спроможний Пул у нинішньому
складі повною мірою забезпечити вико-
ристання державних коштів, виділених
на підтримку агрострахування?
– Я впевнений, що разом з урядом ми
зможемо запровадити якісну та ефек-
тивну програму страхування аграрних 
ризиків. І це, незважаючи на те, що щойно
розпочали свою роботу. Для нас вельми
важливо, аби програма стала дійсно 
корисною для аграріїв та страховиків.

Переконаний, що ця програма стане 
в нагоді й уряду. В разі настання масштаб-
них ризикових подій, схожих на ті, що
мали місце в 2003 та 2007 роках, Кабінету
Міністрів уже не доведеться шукати
кошти для надання термінової допомоги 
сільгоспвиробникам. Їх не потрібно буде
вилучати з інших програм. Нині уряду 
достатньо лише запланувати певну суму
витрат у річному бюджеті для субсиду-
вання агрострахування і бути впевненим 
у тому, що в разі настання ризикових
подій, аграрії не залишаться без 
підтримки. Своє плече їм підставлять
страховики. 

– Як Пул планує організувати перестраху-
вання? На яких умовах та з якими 
перестраховиками ця робота 
проводитиметься?
– Пул має намір організувати якісні 
програми перестрахування аграрних 
ризиків для страхових компаній, які входять 
до його складу. Торік була укладена угода
перестрахування з компанією «Партнер
Ре», яка входить до п’ятірки найбільших 
у світі перестрахових компаній. 

У поточному році планується запровадити
програму перестрахування на весняно-
осінній період за принципом квотно-
пропорційного перестрахування. Оскільки
повноцінно програма почне працювати
лише цього року, розглядається 
можливість укладення також угоди 
перестрахування катастрофічних ризиків
за принципом Стоп-Лосс. 

Нині зацікавленість у співпраці з Пулом 
демонструють такі компанії, як: «Свіс Ре»,
«Партнер Ре», «Скор», «Полиш Ре», «Ган-
новер Ре» та деякі інші. Перестраховики 
вимагають, аби страхові компанії, які 
входять до складу Пулу, працювали
за єдиними стандартами та із стандарт-
ними страховими продуктами. Ми готові 
до такої роботи, яка відповідає вимогам
сьогодення, задовольняє інтереси тих, 
хто потребує страхових послуг, і тих, 
хто їх надає.<VASSR



ÀÃÐÎÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍßÀÃÐÎÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ÂÀÆËÈÂÎ

36 Ïðîåêò USAID Àãðî²íâåñò

– Фермерська робота є складною і 
важкою, часто її називають «чоловічою».
Як жінці вдається справлятися з нею? 
– Важко, чесно зізнаюся. Адже фермер – і
збутовик, і постачальник, і бухгалтер, 
і організатор, він – все в одній особі. Часу
на особисте життя майже не залишається.
Думки незмінні: чи встигнеш з посівом, чи
впораєшся зі збиранням врожаю, 
чи не втратиш його через непогоду… 

– Робота фермера дуже залежить 
від природних та кліматичних умов. 
Як, на вашу думку, чи потрібне фермеру
агрострахування?
– Воно потрібне, мов повітря. 
Без агрострахування жодне сільськогоспо-
дарське підприємство не зможе вижити. 
І це – абсолютна правда. 

Сільськогосподарським культурам бай-
дуже – застраховані вони чи ні. Страховка
не вбереже їх від лютих морозів, надмір-
ної спеки чи рясних дощів. Проте вона збе-
реже сільгосппідприємство, яке одержить
компенсацію і зможе функціонувати далі. 

На жаль, фермеру застрахувати свій 
урожай доволі важко. По-перше, більшість

страхових компаній не надто прагнуть
мати з нами справу. Адже ми не дуже 
грошовиті. А, по-друге, фермери, через
брак коштів, не надають особливої уваги
агрострахуванню. Бо все йде в оборот. 
Жодної зайвої копійки не маємо. Особливо
зараз, коли ціни на все – і на пальне, і на
мінеральні добрива, і на техніку стрімко
зростають. 

Якби була змога застрахуватися, то ми
могли б спати спокійно. А поки що живемо
за принципом – пан або пропав. 

Наведу такий приклад: у 1998 році була 
велика негода, і на моїх полях все 
вимерзло. Через міністерство я звернулася
про відшкодування збитків, завданих 
стихією. Належним чином оформила 
всі документи, але не отримала жодної 
копійки. Наступного року – знову стихійне
лихо: через дощову погоду все опинилося
під водою, і я знову зазнала великих втрат.
Натомість – жодного відшкодування. 

Тому я впевнена, що агрострахування – це
вкрай необхідна для фермера справа,
страхуватися треба обов’язково. 
– Ви зауважили, що фермери вкрай 
потребують агрострахування, але часто 
ця послуга через брак коштів залишається
недоступною. Що робити у такій ситуації?
Хто має сказати своє вагоме слово – 
держава, страхові компанії? 
– У першу чергу, своє слово має сказати
держава. Бо ми говоримо не так про 
особисту, скільки про державну справу.
Адже переважно йдеться про продовольчу
безпеку країни. А це питання належить 
до числа стратегічних. Дбати про його 
вирішення понад усе повинна держава. 

Якщо держава зацікавлена в розвитку 
сільськогосподарського виробництва, 
то має взяти на себе відповідальність, 
щоб захистити сільське господарство 
від непередбачуваних подій. 

Я до того це веду, що держава мусить 
запровадити механізм компенсації. 

Принцип такий: сільгоспвиробники 
сплачують 50% від вартості страховки, і
стільки ж – держава. Це значно полегшить
нашу фінансову ношу і заохотить фермерів
страхуватися. 

Кілька років тому уряд виділяв кошти 
на компенсацію частини страхового
внеску. Але ми цю компенсація одержу-
вали лише згодом, а на початковому етапі
стовідсотково сплачували за страховку. 
Це змушувало багатьох фермерів сторони-
тися агрострахування і, як наслідок, вони
залишалися і без державних компенсацій-
них виплат, і без страхового захисту. 

Користі від такої допомоги було мало.
Тому й кажу: держава має не відродити
старий компенсаційний механізм, 
а запровадити новий, який повною мірою
відповідає нашим економічним інтересам,
а отже, і інтересам країни. 

– На Вашу думку, чи згодні фермери 
з ідеєю, що сільгоспвиробники мають
сплачувати 50% від вартості страховки,
і ще стільки держава повинна 

компенсувати страховим компаніям?
– Такий підхід особливо повинен 
зацікавити малоземельні фермерські 
господарства, оскільки саме вони відчу-
вають брак коштів. У тих, хто обробляє 
по 20-30 тис. гектарів, і гроші на страху-
вання знайдуться, і можливості домогтися
від держави відшкодування. 

Я вважаю, що держава повинна всіляко
підтримувати не тільки великі сільськогос-
подарські підприємства, а й звернути увагу
і на нас. Адже 65% сільськогосподарської
продукції в Україні виробляється саме 
малими фермерами та присадибними 
господарствами. 

– Ви говорили про роль держави 
у формуванні сучасної агрострахової 
політики. Але є ще один важливий 
учасник страхового ринку – страхові 
компанії. Як би ви порадили фермерам
підходити до їх вибору?

ÇÀÕÈÑÒÈÒÈ ÑIËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ
ÌÓÑÈÒÜ ÄÅÐÆÀÂÀ

Про важливість агрострахування для національного АПК і причини його недоступності 
для багатьох вітчизняних фермерів розповідає голова фермерського господарства «Нектар»,
що на Полтавщині, лідер громадської організації «Спілка сільських жінок України» 
Галина Скарга. 

Роман Колібаба, Максим Назаренко, 
Національний прес-клуб «Українська перспектива» 

< Галина Скарга



Державна підтримка страхування сільсько-
господарської продукції полягає у наданні 
з державного бюджету сільськогосподарсь-
ким товаровиробникам грошових коштів у
вигляді субсидій на відшкодування частини
страхового платежу (страхової премії), 
фактично сплаченого ними за договорами
страхування сільськогосподарської продук-
ції, в порядку, встановленому Законом
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з держав-
ною підтримкою» від 9 лютого 2012 р. 

Порядок та умови надання сільськогоспо-
дарським товаровиробникам державної
підтримки у страхуванні сільськогоспо-
дарських культур шляхом здешевлення
страхових платежів (премій) затверджені
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 серпня 2012 р. № 813.

Державна підтримка надається сільськогос-
подарським товаровиробникам у формі
компенсації до 50 % вартості страхового
платежу. Бюджетні кошти спрямовуються 
на захист майнових інтересів сільськогоспо-
дарських товаровиробників від ризику заги-
белі сільськогосподарських культур шляхом
часткового здешевлення страхових платежів
та забезпечення стабільності виробництва 
в сільському господарстві. 

Бюджетні кошти спрямовуються також на
погашення бюджетної кредиторської забор-
гованості, зареєстрованої в органах Казна-
чейства.

Державна підтримка надається сільсько-
господарським товаровиробникам, які:
• здійснюють виробництво сільськогоспо-

дарської рослинницької продукції 
на території України;

• уклали із страховиком договір страху-
вання сільськогосподарської рослин-
ницької продукції з державною
підтримкою від сільськогосподарських
виробничих ризиків (далі – договір 
страхування);

• сплатили страховику страховий платіж
за договором страхування у розмірах,
розрахованих виходячи із стандартних
страхових продуктів;

• не перебувають на стадії ліквідації 
та стосовно яких не порушено справу
про банкрутство;

• не мають прострочену більш як на шість
місяців заборгованість перед держав-
ним (місцевим бюджетом) та Пенсійним
фондом України.

Страхування сільськогосподарських культур
із державною підтримкою може здійснюва-
тися на весь період вирощування (страховий 
продукт 1), на період перезимівлі (страхо-
вий продукт 2), на весняно-літній період

(страховий продукт 3) у разі: вимерзання,
випрівання, випирання, льодової кірки; 
заморозків у повітрі в період формування
репродуктивних органів озимої пшениці;
граду, удару блискавки; землетрусу; лавини,
земельного зсуву, земельного або земельно-
водного селю; сильного вітру, пилової бурі,
шквалу, смерчу, суховію, видування; силь-
ного дощу, тривалих дощів, повені, паводка,
вимокання; посухи у весняно-літній період;
зимової посухи або зневоднення на землях,
які підлягають примусовому зрошенню 
або заводненню, ґрунтової кірки, випадіння
рослин; епіфітотійного розвитку хвороб 
рослин; епіфітотійного розмноження 
шкідників рослин; вторинних хвороб 
рослин; протиправних дій третіх осіб 
стосовно сільськогосподарських культур.

Для страхування сільськогосподарських
культур із державною підтримкою 
страхувальники подають заявку за формою, 
затвердженою Наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України
від 4 жовтня 2012 р. № 600, страховикам 
та її копію – Міністерству аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки
Крим, управлінню агропромислового 
розвитку районної держадміністрації та 
Севастопольській міській держадміністрації
у такі строки: 
для страхового продукту 1 – до 1 жовтня; 
для страхового продукту 2 – до 15 вересня;
для страхового продукту 3 – до 1 березня.

Страховики та управління агропромисло-
вого розвитку районних держадміністрацій
та Севастопольська міська держадміністрація
не пізніше третього робочого дня, що 
настає за зазначеними датами, складають
реєстр заяв сільськогосподарських товаро-
виробників для страхування сільськогоспо-
дарської культури з державною підтримкою
та подають його до «Аграрного страхового
пулу» та головних управлінь агропромисло-
вого розвитку обласних держадміністрацій.

«Аграрний страховий пул», Міністерство 
аграрної політики та продовольства Авто-
номної Республіки Крим, головні управління
агропромислового розвитку обласних 
і управління промисловості, розвитку 
інфраструктури та агропромислового 
комплексу Севастопольської міської 
держадміністрацій протягом п'яти робочих
днів подають їх до Мінагропроду.

Для здійснення компенсації страхових пла-
тежів профільне відомство утворює комісію 
з питань надання державної підтримки 
сільськогосподарським товаровиробникам
шляхом здешевлення страхових платежів,
положення про яку затверджено Наказом 
Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України від 4 жовтня 2012 р. №599.
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– Думаю, перш ніж обрати страхову 
компанію, треба її ретельно вивчити. 
Слід ознайомитися з її попередньою 
і нинішньою діяльністю, дізнатися, 
чи користується авторитетом серед
інших сільськогосподарських 
виробників. А це ми дуже просто 
робимо: у нас є велика мережа і ми
маємо можливість через Інтернет 
перепитати своїх людей. 

Я завжди кажу своїм колегам: не 
поспішайте віддавати свої гроші в чужі
руки. Але якщо ви їх віддаєте, то маєте
бути впевненими у тому, що ці руки
чисті. Бо, погодьтеся, серед страхових
компаній зустрічаються й такі, які на
перших порах обіцяють золоті гори, 
а з настанням страхових випадків 
починають задкувати, вишукувати 
всілякі зачіпки, аби не виплачувати
фермерам страховку.

– Що для вас було б цікавим: страху-
вання від окремих ризиків чи від 
усього комплексу можливих ризиків? 
– Я вважаю, що страхуватися треба 
комплексно. Важко передбачити 
наперед усі можливі ризики – чи буде 
засуха або мороз, чи буде пожежа або
град. Від одного застрахуєшся, а на 
іншому програєш. Я розумію, що бізнес
передбачає ризики. Але в аграрному
бізнесі їх і так забагато. Тому моя думка
така: якщо хочеш, щоб твоя справа мала
продовження у майбутньому, треба
діяти системно, комплексно і логічно.

– Ви не лише очолюєте фермерське 
господарство, але є ще й керівником 
громадської організації, яка об’єднує
жінок-сільгоспвиробників. Хотілося 
б почути, що думають ваші члени про
агрострахування? 
– Ми часто проводимо інформаційні 
заходи. Щоб правильно визначити при-
орітети, спершу опитуємо членів нашої
організації, дізнаємося, які теми для них
є найбільш цікавими та запитаними. 

Тема агрострахування опинилася 
на третьому місці. За своєю затребува-
ністю вона поступилася лише таким
темам, як організація сільськогоспо-
дарського виробництва та захист 
прав жінок. 

Для більш плідної роботи у цьому 
напрямку потрібна співпраця страхових 
компаній, громадських і професійних
організацій сільгоспвиробників для
спільного напрацювання аграрних
страхових продуктів, для розвитку
цього ринку. А держава повинна 
брати у цьому процесі безпосередню
участь. Я вважаю, що коли ми будемо
працювати разом, то неодмінно мати-
мемо успіх. <VASSR
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Зміцнення місцевого самоврядування –
пріоритетний напрям роботи для всіх
країн, які прагнуть запровадження 
високих європейських стандартів, 
активного та ефективного розвитку. 
Обмін кращими практиками дає змогу
місцевим владам бути обізнаними
щодо найбільш ефективних та 
результативних підходів до вирішення
актуальних питань. Програма обміну
кращим досвідом – наочний приклад,
своєрідний тренажер, на якому можуть
вчитися представники місцевого 
самоврядування.

30 квітня 2013 року у місті Ялта відбулась урочиста церемонія 
нагородження фіналістів та переможців Конкурсу 
«Кращі практики місцевого самоврядування», 
в ході якого Рада Європи виявляла та відзначала найкращі 
приклади роботи органів місцевого самоврядування в Україні.

Керівник Департаменту з питань демократичних інститутів та 
врядування Генерального директорату з питань демократії Генерального
секретаріату Ради Європи Альфонсо Зарді наголосив: «Та робота, 
яку ми робимо разом надзвичайно важлива. Згідно з останнім звітом
Ради Європи про вплив економічної кризи на місцеве самоврядування,
децентралізація та реформи, спрямовані на підвищення самостійності 
й ефективності місцевих влад, можуть допомогти країнам зменшити 
негативні наслідки кризи. Працюючи разом з людьми і для людей, 
починаючи з малого, але маючи на меті велике, ми можемо сприяти 
народженню справжніх осередків належного ефективного, 
демократичного врядування». Пан Зарді також нагадав, що Програма
Ради Європи для органів місцевого самоврядування України 
реалізується за фінансової підтримки Урядів Швейцарії та Данії. 

Директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Гуідо Бертрані подякував усім, хто долучається до процесу децентралізації
влади та розвитку місцевої і регіональної демократії в Україні. Він запевнив, що Уряд Швейцарії й надалі буде всіляко сприяти 
розвиткові демократичних процесів в нашій державі, зокрема у царині місцевого самоврядування, адже це є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності Швейцарського бюро співробітництва в Україні.

На церемонії нагородження фіналістів та переможців Конкурсу 
«Кращі практики місцевого самоврядування» привітали: 
Володимир Костянтинов, голова Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, Надія Бондарчук, директор Департаменту 
регіонального розвитку та проектного управління Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Дмитро Лосєв, заступник голови 
Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню 
в Україні, Сергій Чернов, президент Української асоціації 
районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради,
член делегації України в Конгресі місцевих і регіональних 
влад Ради Європи, Вадим Івченко, заступник голови – 
керівник виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських
та селищних рад.

Переможців Конкурсу та учасників конференції 
щиро привітав Андрій Гук, керівник Програми Ради
Європи «Посилення інституційної спроможності 
органів місцевого самоврядування в Україні».

«Держава та місцеве самоврядування, як в Україні 
так і в інших державах, сьогодні відчувають на собі
значний вплив фінансової кризи, інших глобальних
світових тенденцій. За цих умов одним з ефективних
інструментів розвитку є інновації. Місцеві влади
часто, і не тільки в Україні, а й по всій Європі, саме 
завдяки прогресивним підходам і власним ноу-хау 

забезпечують досягнення високих результатів та 
найкраще задоволення потреб громади. Тому головна мета Програми Ради Європи – 
допомогти виявити, відзначити та поширити найкращі практики та корисні ініціативи 
органів місцевого самоврядування. Цій меті слугують два конкурси кращих практик 2012 

та 2013 років», – зазначив у своєму виступі керівник Програми.

ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ:
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Вадим Івченко, Заступник Голови – 
Керівник виконавчої дирекції 
Всеукраїнської асоціації сільських 
та селищних рад (ВАССР), зупинився 
на питаннях співпраці асоціації 
з Радою Європи. 

«Наше співробітництво з Радою 
Європи започатковано ще у 2010 році. 

Представники ВАССР брали активну
участь у розроблені плану діяльності 
Ради Європи в Україні, зокрема 
рекомендацій щодо співпраці у галузі 
розвитку місцевої та регіональної 
демократії. 

Сторонами спільно опрацьовуються питання сприяння реформі місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, ефективному розподілу
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами державної
влади, вдосконаленню системи місцевих фінансів та міжбюджетних відносин тощо». 

Наталія Ключник, заступник керівника 
виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад з питань 
внутрішньої політики, інформації та преси,
експерт Ради Європи, презентувала 
Проект «Активізація участі громадськості 
у розвитку сільських територій», на який
асоціацію надихнуло співробітництво з
Радою Європи. Зокрема, в рамках Проекту
у 2012 році було проведено відкритий
творчий конкурс серед журналістів 
«Кращі практики розвитку сільських 
територій». У творчому конкурсі взяли
участь 187 робіт, а переможцями визнано
21 роботу. За результатами конкурсу
ВАССР було видано збірку «Кращі практики
розвитку сільських територій» з оглядом
50 кращих робіт.
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Місто Категорія Результат у конкурсі Зміст практики

Бердянськ Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Електронне врядування, програмне забезпечення 
«Оренда землі»

Верхньо-
дніпровськ

Районного
значення

2 місце у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Система роздільного збирання твердих побутових відходів
з організацією СР5-моніторингу сміттєвозів

Вінниця Обласного
значення

1 місце у номінації
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Сучасний центр адміністративних послуг 
«Прозорий офіс»

Вознесенськ Обласного
значення

спеціальна відзнака у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Впровадження процесного підходу у виконавчих органах
міської ради, увідповіднення повноважень посадових осіб

міськради до вимог законодавства

Вознесенськ Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Досвід залучення 
інвестицій і реалізації ґрантових програм»

Створення відділу підтримки місцевих ініціатив міськради 
з метою залучення додаткових ресурсів у розвиток громади

Євпаторія Обласного
значення

3 місце у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг» Стратегічне планування розвитку міста і його втілення

Зеленодольськ Районного
значення

3 місце у номінації «Досвід залучення інвестицій 
і реалізації ґрантових програм»

Співпраця влади та бізнесу для реконструкції 
мереж вуличного освітлення

Івано-
Франківськ

Обласного
значення

2 місце у номінації 
«Підтримка місцевого підприємництва»

Церемонія вшанування лідерів економічного розвитку 
Івано-Франківська «Тріумф»

Івано-
Франківськ

Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Досвід залучення 
інвестицій і реалізації ґрантових програм»

Залучення інвестицій і реалізація грантових програм 
для розвитку міста

Кривий Ріг Обласного
значення

2 місце у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг» Муніципальний центр послуг

Мелітополь Обласного
значення

1 місце у номінації 
«Підтримка місцевого підприємництва»

Інноваційно-технологічний кластер малого 
та середнього бізнесу

Миргород Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Роздільний збір твердих побутових відходів 
з подальшим сортуванням на комунальному підприємстві 

і продажем вторинної сировини

Нікополь Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації «Досвід залучення 
інвестицій і реалізації ґрантових програм»

Підвищення ефективності зовнішнього освітлення міста 
через впровадження інноваційних технологій

Новояворівськ Районного
значення

2 місце у номінації «Досвід залучення інвестицій 
і реалізації ґрантових програм»

Залучення коштів громади і спонсорів 
для побудови центрального дитячого майданчика

Одеса Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг» Електронна інтерактивна мапа міста

Павлоград Обласного
значення

2 місце у номінації «Досвід залучення інвестицій
і реалізації ґрантових програм»

Установка всесезонних сонячних колекторів для підігріву
води в басейні дошкільного навчального закладу

Петриківський
район Дніпропет-
ровської області

район спеціальна відзнака у номінації 
«Підтримка місцевого підприємництва»

Програма підтримки та розвитку малого бізнесу в напрямах
туризму, зеленого туризму та народних ремесел

Полтава Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації 
«Досвід залучення інвестицій 

і реалізації ґрантових програм»

Співпраця та спільне планування діяльності влади 
і НУО для створення центру соціальної адаптації для людей,

які потребують підтримки

Рівне Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Співфінансування місцевих проектів коштом міської ради 
та мешканців міста

Скадовськ Районного
значення

3 місце у номінації
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Співфінансування місцевих проектів коштом міської ради
та мешканців міста

Славутич Обласного
значення

1 місце у номінації «Досвід залучення інвестицій
і реалізації ґрантових програм»

Система залучення інвестицій
і реалізації ґрантових програм

Славутич Обласного
значення

3 місце у номінації 
«Підтримка місцевого підприємництва»

Організаційно-економічний механізм 
підтримки місцевого підприємництва

Тернопіль Обласного
значення

фіналіст конкурсу у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Єдина квитанція та єдина база даних нарахувань 
за житлово-комунальні послуги

Тростянець Районного
значення

1 місце у номінації «Досвід залучення інвестицій 
і реалізації ґрантових програм»

Створення сприятливих умов задля залучення інвестицій 
у розвиток містоутворюючого підприємства

Українка Районного
значення

1 місце у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг» Центр муніципальних послуг

Умань Обласного
значення

спеціальна відзнака у номінації 
«Ефективне управління і надання громадських послуг»

Реабілітаційний комплекс для людей 
з особливими потребами

Чернівці Обласного
значення

3 місце у номінації «Досвід залучення інвестицій
і реалізації ґрантових програм»

Проекти міжнародної технічної допомоги 
як механізм розвитку туристичної галузі міста

МІСТА – ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ КРАЩИХ ПРАКТИК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 2012 РОКУ





ÊÐÀÙ² ÏÐÀÊÒÈÊÈÊÐÀÙ² ÏÐÀÊÒÈÊÈÊÎÍÊÓÐÑ

Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä VASSR 43

Анкета для участі в Програмі обміну кращими практиками місцевого самоврядування України 2013 року

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
A) Назва: _________________________ Область:___________________________________________________________________________
B) Орган місцевого самоврядування
C) Кількість населення (тисяч жителів): __________________________________________________________________________________
D) Кількість працівників виконавчого органу: _____________________________________________________________________________
E) ПІБ голови органу місцевого самоврядування(повністю): _________________________________________________________________
F) Поштова адреса міської ради (вулиця, № будинку, місто(село), область(район), індекс): _______________________________________
G) Телефон (з кодом міжміського зв’язку)_________________________; Факс __________________________________________________
H) Адреса електронної пошти ____________________________________________ Офіційний сайт ________________________________
І) Контактна особа для даної практики (ПІБ, посада, телефон): _______________________________________________________________
J) Тема заявки на Конкурс кращих практик (оберіть одну): 

1. Співробітництво громад: об’єднання зусиль та ресурсів. 
2. Демократія участі: залучення громадян. 
3. Місцеві ресурси: пошук та мобілізація на користь громаді

Я підтверджую, що у цій анкеті подано точну інформацію
ПІП:  __________________________________________________________________________________ Підпис: _______________________

Печатка органу місцевого самоврядування
II. ОПИСАННЯ ПРАКТИКИ
1. Назва ____________________________________________________________________________________________________________
2. Дати впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік) ______________/ ________ – ______________/ ________ 
3. Стислий опис суті практики (три речення):
4. Опис проблеми, для вирішення якої впроваджено практику (дайте відповіді на запитання) 

– У чому полягає проблема, яку намагається вирішити ця новаторська практика? ____________________________________________
– Коли ця проблема виникла і що її спричинило? _______________________________________________________________________
– На яку кількість людей ця проблема впливала? _______________________________________________________________________
– Якщо цю проблему не вирішити, які можуть бути наслідки для територіальної громади? (наприклад фінансові втрати, незадо-
вільні послуги тощо) _______________________________________________________________________________________________
– Інше, що варто додати до описання проблеми________________________________________________________________________

5. Опис кращої практики:
– Коли ви почали впроваджувати практику? ___________________________________________________________________________
– Хто її користувачі і яка їх кількість? _________________________________________________________________________________
– Опишіть види діяльності в рамках практики. _________________________________________________________________________
– Вкажіть основних учасників впровадження практики (наприклад, громадські організації, місцевий бізнес, ЗМІ тощо). ___________
– Які неочікувані проблеми виникли під час впровадження практики і як Ви їх вирішили? ____________________________________
– Інше, що слід додати до опису практики _____________________________________________________________________________

6. Які результати практики?
– Кількісні (в цифрах, показниках, статистичних даних тощо) _____________________________________________________________
– Якісні зміни:_____________________________________________________________________________________________________

7. Яка вартість впровадження практики?
Місцевий бюджет: _________________________________________________________________________________________________
Внесок місцевої громади: __________________________________________________________________________________________
– Співфінансування: _______________________________________________________________________________________________
– Інші види участі: _________________________________________________________________________________________________

8. Які інноваційні заходи та елементи застосовано у практиці (чому ця практика є кращою і може претендувати на перемогу у Кон-
курсі)? ______________________________________________________________________________________________________________

– Яким чином ця практика може бути корисною іншим органам місцевого самоврядування України?___________________________
9. Опишіть, які уроки ви здобули з практики (позитивні або негативні, чи вони будуть корисні на майбутнє). ________________________
10. Чи ділилися ви цією практикою з іншими містами і яким чином можна поширити інформацію про кращий досвід серед інших оранів
місцевого самоврядування? ___________________________________________________________________________________________

УВАГА! Заявки на участь в Програмі Кращих Практик мають бути подані не пізніше 1 серпня 2013 року 
Обсяг заповненої анкети не повинен перевищувати чотирьох сторінок (шрифт розміром 12 пунктів) 

Анкету необхідно надіслати до 1 серпня 2013 року на адресу:
Офіс Ради Європи в Україні
Бізнес центр «Іллінський»,
вул. Іллінська, 8, 7 підїзд, поверх 6,
Київ, Україна 04070
або електронною поштою на адресу: kateryna.sasina@coe.int

Електронна версія анкети доступна на сайтах:
http://www.scaleup.org.ua/;
http://www.slg-coe.org.ua/
http://www.coe.kiev.ua
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (044) 303-99-16, внутр, 112,
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На чотирьох шляхах

– Ви здивуєтесь, але з 2669 мешканців, що
проживають на території нашої сільської
ради, – каже її голова Галина Гец, – лише
20 земляків подалися до закордонного 
заробітчанства. Цим ми, мабуть, вигідно
відрізняємося від багатьох інших сіл не
лише нашого району, але й усієї Галичини. 

Історично так склалося, що Добросин 
знаходиться на перетині чотирьох пожвав-

лених шляхів, зокрема автомагістралі, 
яка веде зі Львова до польського кордону.
Окрім того, маємо аж дві залізничних стан-
ції. Тому, по-перше, з транспортним сполу-

ченням немає проблем, а по-друге, в наших
адміністративних межах провадять свою 

діяльність 42 підприємницькі структури різ-
них форм власності. Дуже тішуся з того, що
наші люди мають роботу тут, а не змушені
заробляти на свої родини по чужих світах. 

Звісно, розвал колись потужного 
жовківського агрокомплексу з вирощу-
вання зернових, овочів, кормових культур,
худоби не обминув і Добросин. Відомий 
на всю Львівщину передовий колгосп
«Нове життя» спеціалізувався на буряків-
ництві. Сьогодні ця галузь із фактичним
припиненням виробництва на Радехівсь-
кому цукрокомбінаті, котрий і був основ-
ним споживачем сировини, занепала.
Натомість є певні надії на діяльність доб-
росинського ЗАТ «Техноцентр», яке нама-
гається відродити в регіоні буряківництво.

А в цілому сільське господарство тут трима-
ється досить міцно. По-перше, на землях
площею 350 га, орендованих у сільради 
та місцевих селян, успішно працює агро-
підприємство «Добросин». Воно, маючи 
400 голів великої рогатої худоби, займа-
ється відгодівлею м’ясних порід на місцевій 
кормовій базі. По-друге, земельні паї тут 
не поросли корчами та бур’янами. Селяни
або самі вирощують на них овочі (картоплю, 
капусту, буряк, моркву), або передають 
в оренду своїм же землякам. Прикладом
тому є вправні добросинські ґазди Іван

ÄÎÁÐ² ÑÏÐÀÂÈ ÄÎÁÐÎÑÈÍÀ

З відомих легенд, котрі пояснюють походження назви Добросина, 
одного з найстаріших сіл Жовківського району Львівської області 
(перша згадка відноситься до 1414 року), найромантичніша пов’язана 
з перебуванням у ньому Богдана Хмельницького та його козаків. 
Оцінивши, як вправно місцеві ковальчуки підкували козацьких коней, не взявши 
при цьому жодної копійки, гетьман сказав тамтешньому ковалеві: «Добрі ж у тебе сини!».

Ігор Галущак

Ñõîæå, ÿêîñò³ òèõ äîáðèõ ñèí³â ¿õí³ íàùàäêè ïðîíåñëè êð³çü ñòîð³÷÷ÿ.
Êð³ì òîãî, ñó÷àñí³ äîáðîñèíö³ ìàþòü óñ³ ï³äñòàâè ïèøàòèñÿ 

íå ëèøå ìèíóëèì ñâîãî ñåëà, à é ñüîãîäåííÿì.

КОНКУРСНІ РОБОТИ
Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä (ÂÀÑÑÐ) 
ñï³ëüíî ç³ Øâåéöàðñüêî-óêðà¿íñüêèì ïðîåêòîì «Ï³äòðèìêà äåöåíòðàë³çàö³¿ â Óêðà¿í³ – DESPRO», 
çàïî÷àòêóâàëè Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ íà íàéêðàùå âèñâ³òëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
åôåêòèâíîãî äîñâ³äó ç âèð³øåííÿ ïðîáëåì ñåëà «Êðàù³ ïðàêòèêè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é».
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Тоган, Василь Ширий, Роман Юфим, Андрій
Кулявець, котрі взяли в роботу паї не лише
власні, а й своєї родини, сусідські.

– Але ж працьовитому Андрію Ярославо-
вичу і збувати вирощене легше, ніж іншим,
оскільки він має власну вантажівку, – гово-
рить Галина Гец. – Щоб хоч якось допо-

могти нашим господарям, сільрада уклала
угоду з найбільшим у Галичині львівським
гуртово-роздрібним ринком «Шувар». 

За тою угодою, наші жителі можуть 
продавати свою городину у Львові, маючи
25-відсоткову знижку за оплату торгового
місця. Щоправда, хотілося б, аби той же
«Шувар» відкрив свої приймальні пункти
безпосередньо на наших теренах. Адже
чималий урожай овочів за відсутності 
реалізації просто пропадає. Звісно, можна
було б перейти на інші культури, але 
середній бал родючості наших ґрунтів 
не такий високий (24,5), аби вдаватися 
до експериментів.

Аналогічну проблему мають добросинці й зі
збутом свого молока, яке тут тепер надою-
ють лише в індивідуальних господарствах.

– Погодьтеся, – зауважує пані Галина, –
якщо місцеві молокозливні пункти при-
ймають його за 1,8-1,9 гривні, яка може
бути зацікавленість в утриманні в наших
обійстях по кілька корів?

Королівство грибів

Разом із тим є в Добросині підприємство,
продукція якого користується незмінним
попитом. Це ПП «Королівство грибів». 
Вирощування печериць там налагоджено 
у приміщеннях спорожнілої тваринницької
ферми.

– Загалом, із реалізацією наших грибочків,
– каже один зі співвласників підприємства
Іван Клуб, – у нас, так би мовити, питань

нема. Ринок «Шувар» залюбки їх бере. 
Ми можемо наростити виробництво до 
40 тонн, враховуючи 37-денний цикл 
вирощування кондиційних шампіньйонів,
але є перепони. Адже до складу ґрунту,
який полюбляють ці рослини, входять 
або кінський гній, або курячий послід. 
А заготовити таку «сировину» у великій
кількості не завжди вдається. Була б у нас 
у Добросині або в довколишніх селах, 

скажімо, птахоферма, тоді б горя не знали.
Щодо виробництва неаграрного сектора,
то в цій місцевості (на території Добросина
та Пил, Піддеревенки, Зарища та Качмарів,
які входять до одної сільради) завжди був
розвинутий деревообробний промисел.
Село Пили тому так і називається, що 
тартак там існував із незапам’ятних часів. 

На цій базі свого часу і працював добро-
синський ДОК. Колись підприємство було
широко відоме виробництвом різноманіт-
них меблів, працювало на ньому до 150
чоловік. Зараз – набагато менше, і виготов-
ляють там дубовий паркет. Тож мрією го-
лови сільради є повернення колишньої
знаності якісним добросинським меблям.

Майбутнє ходить під стіл пішки

Міністр агрополітики Микола Присяжнюк,
відвідавши в цьому році Добросин, був
приємно вражений не тільки аграрною
міцністю краю, а й розвиненою соціаль-
ною сферою. Дві добре облаштовані
школи – початкова і середня, є власна 
амбулаторія, де працюють чотири лікарі.
Охайний і впорядкований місцевий 
дитсадок, у якому щодня дбають про 
106 діточок, нічим не поступається 

найзразковішим львівським. Причому
батьки маленьких добросинців, на відміну
від львівських, не роблять великих внесків.
Хоч і влітає утримання дошкільного 
закладу сільській раді у чималу копієчку, 
Галина Василівна свідомо йде на ці витрати. 

Для більшості її односельців, зайнятих 
щоденною нелегкою працею, велике 
значення має усвідомлення, що їхні діти у
цей час нагодовані й доглянуті, отримують
підготовку перед вступом до школи.

Разом з тим, у садочку дбають не тільки
про тіло й розум малечі. Отець-настоятель
місцевої греко-католицької церкви Богдан
Мурований невсипно опікується духовним
вихованням малечі, чим надає педагогам
неоціненну допомогу.

У Добросина є ще два предмети гордості.
Це агромагазин, в якому є все, починаючи
від цвяхів і вівса для коней та закінчуючи

різноманітними будматеріалами, 
реманентом і побутовою технікою. 
Добросинцям не доводиться за кожною
господарською дрібничкою їздити 

до райцентру чи Львова. Причому ціни 
у крамниці набагато нижчі, ніж у столиці
Галичини.

Друга гордість – місцева футбольна
команда, яка є незмінним лідером 
у першостях області. Утримується вона 
зусиллями добросинця за походженням, 
а нині заступника голови жовківської РДА
Володимира Босого. До того ж подружжя
Босих взяло на себе опіку над сільським
стадіоном, який і сільським назвати важко. 

Автор на власні очі пересвідчився, 
що газон там нічим не гірший, ніж на 
новозбудованій до Євро-2012 «Арені-
Львів». Сьогодні на місцевій спортивній
арені закінчуються роботи з будівництва
сучасного офісу клубу, роздягалень 
та інших господарських приміщень.

Зрозуміло, що невирішених питань 
у соціальній сфері Добросина ще вистачає.
Якщо з газифікацією села завжди все було
добре, оскільки тут знаходиться районна
газорозподільна станція, то такі питання,
як каналізація, якість місцевих доріг ще 
потребують свого вирішення. <VASSR

Ó Äîáðîñèí³ º ï³äïðèºìñòâî «Êîðîë³âñòâî ãðèá³â». 
Âèðîùóâàííÿ ïå÷åðèöü òàì íàëàãîäæåíî 

ó ïðèì³ùåííÿõ ñïîðîæí³ëî¿ òâàðèííèöüêî¿ ôåðìè.

Äîáðîñèí çíàõîäèòüñÿ íà ïåðåòèí³ ÷îòèðüîõ ïîæâàâëåíèõ øëÿõ³â.
Çåìåëüí³ ïà¿ òóò íå ïîðîñëè áóð’ÿíàìè. Ñåëÿíè àáî ñàì³ âèðîùóþòü

íà íèõ îâî÷³, àáî ïåðåäàþòü â îðåíäó ñâî¿ì æå çåìëÿêàì.

Ó ñåë³ Äîáðîñèí, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ñ³ë Ãàëè÷èíè, ç 2670 æèòåë³â ëèøå
20 ïðàöþº çà êîðäîíîì – áî º ðîáîòà âäîìà.
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Село розташоване на березі Чорного моря.
Здавалося б, чого ще треба його 
жителям для щастя? Та все з тим щастям
якось не складалося. Аж доки одинадцять
років тому не обрали на посаду голови
сільради Олександра Пістолетова.

Ніби медом помазали

Роздивився навкруги, з’ясував, що до чого,
і розпочав новий голова з наведення 
звичайного порядку: обладнав зупинки,
асфальтував дороги, полагодив вуличне
освітлення. Не забув про соціальну сферу 
і культурне дозвілля. Взяти хоча б Будинок
культури на 600 місць – таким не кожен
районний центр може похвалитися. 
Крім того, йому вдалося налагодити добрі 
стосунки з місцевими підприємцями, які
охоче включилися в життя громади, 
підтримуючи матеріально. А кому ж не 
до вподоби порядок і злагода? От і потяг-
нулися у Красне відпочиваючі (природні
ж бо умови тут не гірші за ті, що в 
Скадовську), а також підприємливі люди,

які побудували кав’ярню і готелі, а ще ті,
хто просто виявив бажання оселитися у
перспективному населеному пункті на 
березі моря. Як наслідок, – ціни на 
будинки зросли: за двоповерховий зараз
просять 100 тисяч доларів – майже як за
трикімнатну квартиру в столиці.
На території сільради є дитячий садок,
школа, амбулаторія, кілька магазинів, 
пожежне депо, пансіонати та кав’ярня, 
сім дитячих оздоровчих закладів, яхт-клуб.
Вабить пляж, за чистотою якого слідкує
сільська громада на чолі з головою.

Хто у домі господар?

Життєвий принцип Олександра Васильо-
вича: хочеш щось мати, починай робити, 
а не шукай відмовок на зразок «немає
коштів». Та й коли вони були? І від кого 
чекати? А тим часом щовечора село 
занурювалося у пітьму. Тільки не набити 
б лоба об стовпи, що були поставлені ще
при колгоспі. Голова взявся організовувати
селян на громадські роботи – та щось

тяжко велося. Тоді вирішив заохотити 
власним прикладом. Разом зі своїм 
шофером і місцевим електриком почали
укріплювати «мертві» стовпи, міняти 
ліхтарі. Потім здали роботу енергопоста-
чальній організації. Вийшло все дешево 
і сердито.

– Односельці, коли побачили, що ми 
працюємо, – розповідає голова, – почали
приєднуватися до нас. Зараз збираємося
робити освітлення ще на чотирьох 
вулицях.

Дітлахам – затишок і виховательку

Та найбільше Олександр Васильович 
пишається тим, що змогли відновити 
роботу дитячого садка. Він десять років не
працював і за той час перетворився майже
на руїну. Вдалося – відремонтували!

– Потреба в садочку завжди була. У 
нашому селі з народжуваністю все гаразд,
обійшлося без демографічних ям. Більше
скажу: за 200 років кількісний склад 
населення залишався стабільним – і нині у
межах трьох тисяч тримається. А не працю-
вав дитсадок тому, що не було коштів на
його опалювання, бо будівля чимала – на
165 місць, – говорить сільський голова.

На відновлення дитячого садка витратили
майже мільйон гривень. Частину грошей
Скадовська районна адміністрація виділила,
частину – з сільського бюджету, ще й місцеві
підприємці долучилися. Зараз у садочку
працює три групи, відвідує його 65 дітлахів.

Сільський голова особисто проводить нам
екскурсію дитячим закладом. У всіх групах
гаряча вода, затишні спальні. В яслах їх аж
дві, окремо для діточок, які міцно сплять, і
окремо для тих, кого вдень важко вкласти,
– все для того, щоб одні не будили інших.
Є музична кімната. Щоправда, штатного
музкерівника немає, батьки власним 
коштом наймають педагога з музичної
школи. У дворі обладнані дитячі 
майданчики. Завідуюча Ольга Забудько

ÏÅÐÅÒÂÎÐÈÒÈ ÇÂÈ×ÀÉÍÅ ÑÅËÎ
ÍÀ ÊÓÐÎÐÒ

Якщо ви гадаєте, що українське село в занепаді, – мерщій у Красне Скадовського району.
За останні роки до нього потягнулися вітчизняні й іноземні інвестори. Вкладаються
в туристичний бізнес. Столичні мешканці теж оцінили перспективи Красного,
переселяючись до нього і, що цікаво, не для відпочинку, а постійного проживання
та ведення господарства. Але, за словами самих селян, так було не завжди.

Марина Шепотило



ÊÐÀÙ² ÏÐÀÊÒÈÊÈÊÐÀÙ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä VASSR 47

впевнена: якби не Олександр Васильович,
і досі без садка були б.

– Він особисто контролював, як тривали
роботи, шукав кошти на ремонт. Та що там!
Навіть вихователів потім разом на роботу
брали, – згадує Ольга Миколаївна.

Молодим – зал із тренажерами!

Тепер сільський голова заходився створю-
вати сучасний спортзал, щоб місцева мо-
лодь не нудьгувала. Вже й приміщення
відповідне знайшов.

– Де ж на нього кошти візьмете? Хіба сіль-
ський бюджет потягне таке задоволення? –
цікавлюся. – Звісно, бюджет у нас невели-
кий, і основні джерела наповнення сільської
скарбниці – податок на землю та плата 
за оренду земельних ділянок. Але місцеві
підприємці (в селі зареєстровано 19 фер-
мерських господарств), не стоять осторонь,
допомагають, хто чим зможе. Минулого
року у школі пластикові вікна поставили,
цього року в садочку двері замінили.

Зацікавлений у процвітанні села і дрібний
туристичний бізнес. Один чоловік 
з Луганська купив землю, побудував 

приватний пансіонат, так до нього відпочи-
ваючих туристичними автобусами возять.
Ще один невеличкий пансіонат тримав
американець, дуже йому наше село подо-
балося, та, на жаль, цього року помер. 
А чим більше відпочиваючих, тим для 
нас краще, адже вони платять до бюджету
туристичний збір – невеликі кошти, але ж
кошти. А щодо спортзалу, то на нього
кошти вже є. Ми продали непотрібну нам
котельню – її підприємець під склад купив.
І на ділянку землі під магазин покупця
знайшли. Тож вистачить, – пояснює 
Олександр Васильович.

Зробили Генплан, розширили межі

Хто хоче працювати, той собі у Красному,
бодай на сезон, а роботу знайде – завжди
потрібні робочі руки на фермерських 
господарствах, у дитячих оздоровчих 
закладах. Проте більша частина селян
воліє працювати сама на себе. Вирощують
зернові, технічні культури, овочі, фрукти.
Збувають продукцію на оптовому ринку,
що за 60 кілометрів від села.
– Цього року ціни на овочі дуже низькі,
тому й прибутки мізерні, – переймається
проблемами односельців голова. – Багато
хто навіть картоплю копати не хоче –

немає сенсу за копійки віддавати. До 
недавнього часу ціна була 50-80 копійок 
за кілограм.

Знайомлячи з селом, Олександр Васи-
льович ледь приховує гордість за нього, 
перемішану з особливою батьківською
теплотою. А на питання, чого ще Красному
не вистачає, лишень знизує плечима.

– Нібито все в нас гаразд… Хоча є в мене
мрія – відновити роботу лікарні. Раніше
була лікарня на 60 ліжок – зараз лише 
амбулаторія. Але приміщення, де її можна
було б розмістити, є, проте спеціалістів
катма, лікарі не хочуть їхати в сільську 
місцевість працювати за мізерну зарплату.
Хоча ми готові навіть землю під нову 
будівлю виділити. Зробили новий 
Генплан – будемо збільшувати межі села
на 260 гектарів, усе під забудову віддамо. 
Тож усі бажаючи зможуть отримати 
ділянку.

Після відвідання Красного розумієш, 
що занепадало українське село не стільки
через брак коштів чи робити, як через 
відсутність господарського підходу і пасив-
ність самих мешканців. А в Красному все
інакше. Тому є і перспектива. <VASSR

28 березня 2013 року Європейська 
Комісія опублікувала конкурс проектів
за програмою «Європейський інструмент
з питань демократії та прав людини:
Схема підтримки місцевих ініціатив 
в Україні в рамках Річних програм дій 
на 2012-2013 роки», номер конкурсу: 
EuropeAid/132823/L/ACT/UA.

Загальна мета конкурсу полягає в поси-
ленні ролі українського громадянського
суспільства в дотриманні прав людини,
ґендерної рівності та здійсненні демо-
кратичних реформ, сприянні мирному 
узгодженню інтересів різних груп, а також
забезпеченні участі та представництва 
в політичних процесах. Більш конкретно,
конкурс проектів спрямований на забезпе-
чення захисту прав та основних свобод 
людини в Україні та підтримку виконання
Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Конкурс проектів містить два компоненти
з такими конкретними цілями:
Компонент 1 «Повага до прав та основних
свобод людини»
• Реалізація загальноприйнятих програм 
у сфері прав людини та демократичних 
реформ шляхом надання підтримки 
громадянському суспільству за такими 
напрямками як (I) боротьба з тортурами 

та іншими формами жорстокого 
поводження; дотримання (ІІ) свободи 
вираження поглядів, свободи засобів масової 
інформації та забезпечення плюралізму
медіа; (ІІІ) свободи мирних зібрань; 
(ІV) свободи об'єднань; (V) свободи думки,
совісті та релігії або віросповідання; 
та (VІ) права рівності перед законом 
та доступу до правосуддя, включаючи
право на справедливий судовий розгляд 
та належну правову процедуру.

• Захист та посилення ролі правозахисни-
ків шляхом розширення їхніх можливостей
і потенціалу для ведення правозахисної
роботи та сприяння сталості їхньої 
подальшої діяльності.

• Впроваження практики боротьби з дис-
кримінацією та досягнення рівності, в тому
числі ґендерної рівності та рівності осіб, 
які належать до меншин та вразливих груп.

Компонент 2 «Виборчі процеси та моніто-
ринг Порядку денного асоціації Україна-
ЄС»
• Моніторинг та належний супровід 
здійснення виборчих процесів, включаючи
створення відповідної законодавчої бази
та виконання рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ
щодо парламентських виборів 2012 року.

• Сприяння виконанню Порядку денного
асоціації Україна-ЄС, а також здійснення
моніторингу та оприлюднення його 
результатів щодо ходу виконання Порядку
денного асоціації, з особливим акцентом
на (I) процес конституційної реформи; 
та (II) судову реформу та забезпечення 
незалежності судової системи в Україні.

Загальний бюджет конкурсу для обох 
компонентів складає 2 344 000 євро. 
Розмір індивідуальних ґрантів має 
складати від 50 000 євро до 300 000 євро, 
а тривалість проектів – від 12 до 36 місяців.

Кінцевий термін для подання концепцій
проектних пропозицій англійською мовою –
13 травня 2013 року. 

Вся детальна інформація та правила 
подання проектних пропозицій вказані 
в Інструкціях для заявників, які разом 
з іншими необхідними документами
можна отримати тут.

Контакти:
• Європейська Комісія
• +38 (044) 390-80-10
• http://ec.europa.eu/

КОНКУРС ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ 
З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ УКРАЇНИ



Щоб хоч якось підтримати власників корів
та допомогти їм вистояти в умовах 
невисоких ринкових цін на молочну 
продукцію, в Кам’янець-Подільському
районі було створено сільськогоспо-
дарський виробничий кооператив 
(СВК) «Молоко-Кам’янець». Наразі ж 
пропонуємо детальніше ознайомитися 
з напрямками його діяльності. 
Про це ми ведемо мову з керівником 
по розвитку кооперативу Юлією Мужило.

– Юліє Євгенівно, коли і з якою метою 
був організований кооператив 
«Молоко-Кам’янець»?
– Наш кооператив є досить молодим,
перші його члени почали вступати до нас
влітку 2011 року. Власники корів на 
Хмельниччині об’єдналися в сільсько-
господарський виробничий кооператив
«Молоко-Кам’янець», щоб разом вистояти

в умовах різкого погіршення ситуації 
на ринку молока. Це було зроблено 
для розвитку тваринництва, адже 
є такі села, в котрих на вісімдесят 
дворів утримується лише 5-6 корів. 
Такий стан речей не є правильним.

Слід зауважити, що на Кам’янеччині 
проживає майже половина всіх членів 
кооперативу «Молоко-Кам’янець». Ми
співпрацюємо також і з іншими районами
Хмельницької області: Чемеровецьким,
Дунаєвецьким, Новоушицьким, 
Ярмолинецьким, у Чернівецькій області – з 
Новоселівським та Кельменецьким. 
Загальна кількість членів кооперативу –
885 господарів та 1240 корів, але їх число
постійно зростає. До кооперативу 
приєднуються нові власники тварин, 
які цінують переваги, котрі можуть 
отримувати в ньому. 

З усіх питань, що виникають на рахунок
членства у кооперативі, можна звертатися
безпосередньо до мене.

– У чому полягають переваги членства в
кооперативі й чи можна з нього вийти?
– Наразі кооператив узяв на себе витрати 
з ветеринарного обслуговування, щороку
його членам виплачується 150 грн. на
штучне осіменіння та 70 – на вакцинацію.
Ми укладаємо з власником корови договір
оренди, що дозволяє господареві 
отримувати плату в розмірі 200 грн. 
після року перебування в кооперативі. 
Кооперативна виплата, яку отримують
члени кооперативу, на 5% перевищує 
прибуток, котрий одержують селяни, 
які не вступили в кооператив і самостійно
продають молоко заготівельникам.

Члени кооперативу можуть отримувати
безвідсоткові позики на придбання 
апаратів для доїння корів. Таким чином,
ми намагаємося не тільки полегшити 
їм умови праці та збільшити прибутки, 
але й сприяти поліпшенню якості молока
та запобігти зниженню чисельності 
молочного стада в регіоні. У нас також 
діє програма придбання корови в кредит,
за умовами котрої ми даємо людині 
безвідсоткову позику. Також досить 
поширеними є випадки, коли людина 
з одного району купує корову в іншому, 
й ми допомагаємо нашим членам 
підготувати документи про ветеринарне
переміщення тварини з особи на особу.

А членство в кооперативі можна 
припинити в будь-який час, але попере-
дивши про це за два тижні. Хоча таких 
випадків у нас ще не було.

– Якщо трапляється так, що, не дай, 
Боже, власник придбаної в кредит корови
помирає, яка доля тварини, хто стає 
її господарем?
– Майнові права членів кооперативу 
на тварину повністю захищені й навіть 
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Економічна криза, стрімке зростання цін на бензин та товари споживчого кошика, масове
безробіття – ось неповний перелік проблем, що звалилися на нас за останні декілька років.
Сільськогосподарська країна, котра свого часу вражала масштабами господарств та кількістю
поголів’я великої рогатої худоби, тепер, на жаль, втратила лаври першості. 
Опустілі ферми світять голими вікнами та напіврозібраними стінами. Та й самі селяни все
рідше й рідше утримують худобу. Якщо в половини жителів села і є по одній корові – це вже
розкіш. А в деяких населених пунктах Кам’янеччині їх ледь-ледь назбирується до десяти.

Діна Кушнір, 
газета «Край Кам’янецький»



у разі смерті господаря корову успадкує 
не кооператив, а його нащадки чи родичі.

– Якою є найбільша кількість корів, котрі
перебувають у власності окремих членів
кооперативу? Чи передбачена для них
якась допомога?
– Є в нас кілька осіб, які утримують 
по сім корів, а є й рекордсмени, які мають
по десять тварин. Щоб полегшити працю
таких господарів, ми виділили їм доїльні
установки.

– З якими підприємствами молоко-
переробної галузі співпрацює 
«Молоко-Кам’янець» і чи є можливість 
у його членів придбання продукції 
за пільговими цінами?
– Сьогодні «Молоко-Кам’янець» співпра-
цює з молокопереробним підприємством
«Лактіс», що входить до компанії «Мілки-
ленд» – одного з найбільших виробників
молочної продукції в Україні. Члени 
кооперативу можуть замовляти та 
купувати продукцію компанії «Мілкиленд»
за цінами виробника. Зокрема, це свіжий
твердий сир і масло торгової марки 
«Добряна». Для прикладу, ціна вагового
масла складає 50 гривень за кілограм. 

Це гарний варіант для людей, які 
мешкають у віддалених селах, не мають
вільного доступу до широкого асорти-
менту свіжої молочної продукції і змушені
купувати лише те, що їм пропонують 
місцеві магазини із роздрібною націнкою,
або витрачати час і гроші, їздячи за 
покупками в місто.

– А як із забезпеченням кормами 
для годівлі корів?
– Ми над цим працюємо. Розвиток 
кормової бази є напрямком нашої 
діяльності в перспективі, і забезпечення
обов’язково буде. У нас навіть зараз 
є декілька сіл, котрим ми змогли запропо-
нувати макуху за зниженими цінами. 

Щоб таке забезпечення набуло масовості,
необхідно вирішити ряд транспортних 
та фінансових питань. Якщо, наприклад, 
ту саму макуху по декілька кілограмів 
замовить п’ятеро осіб – ні нам, ні їм це не
буде вигідним, бо ми витратимо кошти на
її транспортування, і вартість все одно буде
високою. Ціну, що є вигідною для членів
кооперативу, ми зможемо запропонувати
лише при замовленні одним населеним
пунктом хоча б 10 тонн кормів.

– Що в найближчих планах кооперативу?
– Найперше – це, звісно, забезпечення
корів кормами. Ну й, звичайно, збільшення
їх поголів’я, поліпшення якості молока,
удосконалення роботи приймальних 
пунктів, забезпечення їх холодильниками.
Також хотілося б створити й свою ферму 
з племінними бичками, теличками 

високопродуктивної молочної породи.
Гадаю, що все це буде, але з часом.

Поспілкувалися ми і з членами 
кооперативу, відвідавши села Крушанівка
та Нефедівці. Запитували, чому вони не
відмовляються від свого невеличкого 
«молочного бізнесу», як це зобив дехто 
з сільських жителів. Почули багато 
схвальних відгуків про вчасність виплат на
корів у кооперативі й розрахунків за здачу
молока. Люди задоволені своїм членством
у ньому, бо це, яка-не-яка, а додаткова 
копійка в сімейному бюджеті. Здавалося,
що й Малютки, Ласунки та Зірки теж 
із розумінням заремигали, почувши, 
що мова йде саме про них.

Світлана Прубняк (с.Крушанівка):
– Живу в Крушанівці вже 21 рік. Чоловік 
на сьогоднішній день безробітний, 
тож можна сказати, що господарство і є 
основним нашим заробітком, бо самі 
розумієте, прожити сім’ї на моїх 500 гри-
вень дуже складно, а роботи в селі немає.

Маємо дві корови – Зірку та Сороку, 
які є фактично нашими годувальницями.
Ми були одними з перших, хто вступив 
у кооператив, не роздумуючи. Серед 
односельчан таких, як ми, було багато.
Найперше, це вигідно нам тим, що 
виплата, яку отримують члени коопера-
тиву, на 5% перевищує дохід, котрий 
одержують селяни, які не вступили в 
кооператив і самостійно продають молоко
заготівельникам. Найперше – членство
в кооперативі вигідне підвищеною на 5%
закупівельної ціною на молоко. 

Також для наших корів виділяються кошти
на ветеринарне обслуговування. Така 
допомога, звичайно, поліпшила наш 
сімейний бюджет. Так, за останні три 
місяці я отримала за вироблене молоко 
на 285 гривень більше, ніж ті, хто не 
є членами кооперативу. Це хоч невеликий,
але прибуток. Також ми купуємо в рахунок
зданого молока молочну продукцію за 
цінами виробника. 

Ніна Лізвінська (с. Нефедівці):
– Я вже в літах, тому з сусідкою Марією
Бичковою утримуємо одну корову на двох,
ми її здали в оренду кооперативу. А в сина
з невісткою є дві корови, вони є теж 
членами кооперативу, а оце вирішили
взяти позику ще й на третю корову. 
А що ж робити?Важкі часи настали. 
Невістка Алла 20 років пропрацювала 
в магазині, а зараз роботи не має. Син
також безробітний, правда, час від часу 
їздить на заробітки. Молодший онук пішов
вчитися, то треба ж і за навчання запла-
тити, і на дорогу дати. Де ті гроші взяти?
Спочатку діти вирішили одну корову 
продати, але роздумали, бо зрозуміли, 
що вигідніше її тримати.

На нашій вулиці всі жителі вступили 
в кооператив. Окремі люди не вірили, 
відмовлялися, казали, що й корову забе-
руть, і теля, як народиться, доведеться 
віддати. Але ми не слухали, бо те все 
дурниці, ніхто від нас нічого не забирав.
Звичайно, прибутків небагато, тож 
хочеться, щоб ціни на молоко все-таки були
вищими. Але добре хоч і так, бо як немає
ніде роботи, то це – єдиний наш дохід, 
та й виплачують його вчасно й повністю.

Не скажу, що ця праця легка, бо біля 
худоби треба наробитися, вдосвіта встати,
подоїти, нагодувати. Ще літом сяк-так, 
бо вона пасеться, а на зиму треба десь
того сіна накосити. Це пекельна праця, 
але й основне джерело нашого існування,
тому іншого виходу не бачимо. Та й навіть
коли грошей не маємо, то приїдуть онуки –
даємо їм пляшку молока, сир, сметану. 
Наваримо вареників – уже й поміч. 

Зрозуміло, що для селянина вирощування
сільськогосподарських культур та розве-
дення свійських тварин – основне й чи не
єдине джерело прибутку. Та чи довго так
триватиме? Молодь, на жаль, покидає
сільську місцевість у зв’язку з відсутністю
роботи, а ті, хто залишається, не бачать
перспективи, рентабельності ведення 
господарства. В цій галузі є багато проблем
і страждають від цього в першу чергу 
селяни, власники корів, проте факт 
створення подібних кооперативів уже 
є кроком назустріч позитивним змінам.

Звісно, ще багато селян з острахом 
ставляться до членства в кооперативі,
проте будемо сподіватися, що незважаючи 
на те, чи приживеться таке нововведення
на селі, чи ні, але з часом на пасовищах
знову з’являться численні череди худоби,
такі звичні для нас із не таких ще далеких
часів. <VASSR
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Почнемо з того, що унікальність цьому 
куточку дала сама природа. Село розташо-
ване на лівому березі Дністра, який робить
тут виразний поворот. Від пронизливих
вітрів це місце захищають високі схили, 
що вкриті лісами урочища «Мохната». 
Невимовної краси краєвиди вражають
кожного, хто сюди приїжджає.

За народними повір'ями, Оксанівка стоїть
на порозі свого тисячоліття. Засноване
село, за легендою, рибалкою Флеминдом,
якому так сподобалися ці прекрасні місця,
багаті на рибу та лісову дичину, що він 
зі своєю родиною оселився тут назавжди.
3відси й пішла назва села Флеминда.
Що це одне з найстаріших поселень 
на теренах Ямпільщини, стверджують 
розташовані тут цвинтарі з козацькими
кам'яними хрестами, пам'ятки сакральної
християнської архітектури – залишки обо-
ронного печерного монастиря, скельний
храм, келії для ченців та послушників.
Тобто Оксанівка – батьківщина унікальних
історичних та культурних пам'яток.

Розквіт і занепад

Друга назва села – Оксанівка – з'явилася 
одразу після Великої Вітчизняної війни на
честь місцевої героїні Оксани Дудніцької,
розстріляної фашистами на березі Дністра.

Ще не так давно в селі проживало понад
400 мешканців, діяв підрозділ місцевого
колгоспу імені Леніна, працювала молочно-
товарна ферма, вівчарня, розвивалося 
садівництво та виноградарство. Діти 
відвідували дитячий садок, а в початковій
школі навчалося до 50 дітей. В останні

кілька десятиліть село стрімко почало 
занепадати. Нині тут проживає всього 
85 чоловік. Молодь покидає село і більше
не повертається. Залишилося лише 
5 школярів, яких щоденно доставляють за
8 км на навчання до Гальжбіївської ЗОШ.
Порожні будівлі, що давно залишилися 
без господарів, подекуди утворюють цілі
вулиці. Розбиті дороги потребують 
негайного капітального ремонту та 
реконструкції. Село з тисячолітньою 
історією, унікальними пам'ятками культури
та архітектури поповнило список 
неперспективних сіл, які майже щотижня
зникають з мапи України, і опинилося на
межі вимирання. Середній вік мешканців
Оксанівки – 52 роки.

Перспективи відродження

До останнього часу оксанівчани не бачили
жодних перспектив збереження та 
розвитку села, втратили віру у будь-які
можливості щось змінити в майбутньому.
Та, як відомо, надія помирає останньою.
Гальжбіївська сільська рада, до складу якої
входить Оксанівка, на чолі з активним 
і ініціативним Миколою Собком розробила
проект «Нове обличчя старої Флеминди».

Його мета – розбудити громадськість села,
дати жителям віру та впевненість у власних
силах, створити сприятливі умови для 
збереження та подальшого розвитку села,
повернути до батьківських домівок дітей 
та онуків, зробити рідне село знаним цент-
ром паломництва, туризму, дозвілля та від-
починку. У березні цього року відбувся схід
села Оксанівки, на якому жителі визначили
основні напрямки його відродження.

Отже, проектом розроблено конкретний
план заходів по перетворенню Оксанівки
на центр зеленого туризму. У переліку 
завдань – проведення етнографічних 
досліджень із залученням студентів 
Вінницького державного педуніверситегу, 
які вже відбулися в селі в першій половині
червня. Десять майбутніх істориків 
протягом кількох днів працювали у селі,
знайомлячись з його пам'ятками та спіл-
куючись з оксанівчанами. А яку гостинність
проявили люди! Депутат сільської ради,
«права рука» сільського голови у селі 
Радіка Ясинецька прийняла в свою оселю
5 студентів, і стільки ж – Ганна Бурятинська.
Мешканці Оксанівки, що відвикли від
уваги і спілкування сторонніх, оточили
практикантів турботою та опікою. 
А що вже легенд, переказів та історій 
студенти зібрали у селі – не перелічити.

Ніби ожила громада, коли відчула, що є
надія на відродження і майбутнє рідного
села. Розпочалося впорядкування 
центрального майдану, де активність 
проявляють Віктор Ясинецький, Василь 
Харевський та інші. Меценат Анатолій 
Сидоренко придбав для сільського клубу
музичну апаратуру, обіцяв виділитя кошти
на заміну вікон та дверей. Планується 
відкрити сільську світлицю із старовин-
ними скарбами.

Далі у планах – оформити в'їзд у село,
створити туристичну стежку зі стоянкою
для автомобілів і туристичних автобусів,
відкрити сільський туристичний центр,
первинний осередок сільського та 
зеленого туризму, створити нові туристичні
маршрути, наприклад, Ямпіль-Оксанівка-
Буша. Нові сподівання на майбутнє 
з'явились у жителів села зі створенням 
Єврорегіону «Дністер», що відкриває 
нові перспективи та можливості. Цікавість
до скельного монастиря вже проявив 
архімандрит Антоній (ігумен Лядовського
чоловічого монастиря), котрий 
зацікавлений у збереженні християнської
віри та історії, створення на оксанівських
скелях осередку духовності. 

Одним словом, реалізація проекту, почат-
кова вартість якого складає 73 тис. грн.,
дасть громаді села Оксанівки величезний
поштовх до соціально-культурного та 
економічного розвитку. <VASSR
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Якби можна було вибирати на Ямпільщині райський куточок, то кращої місцини, 
ніж у районі села Оксанівки, мабуть, не знайти. 
Тут стільки принад не тільки для людського ока, а й для розуму і серця!

Іван Коржук, газета «Ямпільські вісті»
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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!




