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«ЗА» ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Напередодні виборів до
Верховної Ради України кожен
свідомий громадянин зробить
свій вибір, віддасть свій голос
«За» переконання, ідеї, наміри,
бачення щодо майбутнього. Так
виконується закріплений у Кон-
ституції України принцип наро-
довладдя. Який вибір зробить
Всеукраїнська асоціація сіль-
ських та селищних рад? Яким
шляхом піде? Хто буде відстою-
вати інтереси селян у Верховній
Раді України?

Ці питання ставили перед собою члени правління напередодні
виборів Президента України, поставили й тепер напередодні парла-
ментських виборів. Багатотисячна армія сільських голів «говорить
одним голосом» – голосом здорового глузду, щирого серця та відпо-
відальності за свої громади. Головний меседж до майбутніх депутатів
Верховної Ради України  – «Почуйте нас!» несуть тепер представники
сільських та селищних рад. 

Сільські та селищні голови вийшли публічно зі своїми пропози-
ціями до Уряду. Представники усієї України висловили свою
позицію, надали свої пропозиції не як теоретики, а як практики.

ЩО і ЯК треба змінити в країні, на що мають бути зорієнтовані 
реформи читайте на перших шпальтах у коментарях Миколи Фур-
сенка – голови ВАССР. Але щоб воля народу України була виконана,
як показала практика, нам потрібні сильні лобісти. Перша група їх йде
на вибори до ВРУ. 

Є сільські та селищні голови у складі 1592 зареєстрованих канди-
датів у народні депутати України на позачергових виборах 26 жовтня
2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі від 29 політичних партій. Наші представники є також серед
985 самовисуванців. Вони збираються стати лобістами у просуванні
питань розвитку й збереження села. Детальніше – в інтерв’ю керів-
ника виконавчої дирекції ВАССР Вадима Івченка.

Якщо ж у виборчому списку ви побачите сільського чи селищного
голову, публічні обличчя, які представляють Всеукраїнську асоціацію
сільських та селищних рад – підтримайте їх! Чому – читайте на шпаль-
тах цього видання й робіть вибір! 

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

Періодичність виходу: один раз на місяць.
Матеріали подаються мовою оригіналу.
Повне або часткове передрукування матеріалів, опублікованих у журналі
«Вісник сільських та селищних рад», допускається лише з письмового дозволу редакції.

Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Редакція не завжди поділяє думку авторів та не несе відповідальності
за зміст авторських матеріалів на сторінках видання.
За зміст рекламних матеріалів відповідальність несе рекламодавець.
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Основним завданням організації 
є лобіювання інтересів територіальних 
громад базового рівня. Для його реалізації
у міжфракційному депутатському 
об’єднанні «За розвиток місцевого 
самоврядування» створено депутатську
групу «За розвиток сільських територій 
і земельних відносин». Цю роботу тільки
розпочато. Ми маємо змінити ситуацію 
в країні, зокрема в українському селі!

Фінансову піраміду 
необхідно перевернути 
Головний пріоритетний напрямок для 
нас сьогодні – удосконалення системи 
залучення громадськості до розроблення
управлінських рішень і контролю за їх реалі-
зацією, визначення достатньої податкової
бази, яка дасть змогу забезпечити виконання
органами місцевого самоврядування
власних повноважень з урахуванням 
об’єктивних критеріїв фінансування 
державою делегованих повноважень.

Більшість сільських та селищних рад 
потерпають від недофінансування. 

Відсутність інфраструктури, доріг, 
комунікацій, дотаційні бюджети – портрет
більшості українських сіл. Вам нібито дали
повноваження й можливості залишити 
частину перевиконання по збору податків
у місцевих бюджетах, але в той же час 
вам поставили такі плани по збору,
які практично неможливо перевиконати.
Така маленька самостійність, як залишити
у себе частину перевиконання збору 
податкових надходжень не забезпечує
нормального фінансування функцій 
органів місцевого самоврядування.

Необхідно перевернути фінансову 
піраміду. Сьогодні майже всі фінансові 
ресурси місцевих громад акумулюються 
у центральному бюджеті, який згодом 
розподіляється згідно нормативів на місце-
вий рівень. Але вся маса грошей насправді
зовсім не потрібна для забезпечення 
функціонування державної влади, вона 
потрібні громадам! Тому має бути навпаки:
усі податкові надходження мають акуму-
люватися на місцевому рівні, а їх частина 
відраховуватися у державний бюджет.

-------------------------------
²äåÿ çì³íè ñèòóàö³¿, ÿêà ñòàíå îñíîâîþ
ô³íàíñîâîãî, ñîö³àëüíîãî, åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ðåã³îí³â ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî óñ³ìà ðåñóðñàìè, ÿê³ º â ãðîìàä³,
ìàº óïðàâëÿòè ãðîìàäà.
Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ çåìë³.
-------------------------------

Згідно нормативів, відрахування у бюджети
вищих рівнів мають бути спрямовані на 
забезпечення обороноздатності держави,
функціонування центральної влади, 
судової та правоохоронної системи, 
забезпечення охорони здоров’я та освіти
на державному рівні. Рештою ресурсів 
повинні розпоряджатися громади на місцях. 
Якщо правильно побудувати взаємо-
відносини місцевого самоврядування 
та державної влади, то з часом кожна 
громада буде самодостатньою, матиме 

фінансові ресурси, щоб забезпечити 
стабільне життя своїм мешканцям.

Процес децентралізації влади 
має бути зрозумілим для людей
Всеукраїнська асоціація сільських та 
селищних рад (ВАССР) протягом багатьох
років своєї діяльності у заявах та зверненнях
послідовно відстоює необхідність прове-
дення децентралізації влади в Україні. 

Реформа передбачає істотне розширення
прав та обов’язків органів місцевого 
самоврядування, передачі на місця 
безпосередньо територіальним громадам
значних повноважень з належним 
фінансовим забезпеченням.

Проте децентралізація не можлива 
без внесення змін до Основного закону
України – Конституції, зокрема в частині
понять громада, район, регіон та інших 
базових змін. Їх мають публічно обговорити
на всіх рівнях, особливо місцевому. Люди 
у селах нічого не знають про ці зміни. 

Ми пропонували провести широке загально-
національне обговорення конституційних
змін, зокрема із експертами та юристами 
з конституційного права. Ініціатива змін 
до Конституції України, на думку членів
асоціації, є недостатньою з точки зору 
публічності їх підготовки і викликає багато
запитань щодо відповідності нормам 
міжнародного права та досвіду 
європейських країн.

У процесі децентралізації повноваження
та відповідальності мають бути передані
на рівень укрупнених громад. Механізм
реалізації реформи децентралізації влади
має бути чітким й зрозумілим, відповідати
інтересам простих людей, які чекають 
й сподіваються на позитивні зміни.
Асоціація підготувала та направила до 
Міністерства фінансів України зауваження
щодо новацій бюджетних відносин 
в контексті децентралізації повноважень

ÌÈ ÌÀªÌÎ ÇÌ²ÍÈÒÈ ÑÈÒÓÀÖ²Þ Â ÊÐÀ¯Í²,
ÇÎÊÐÅÌÀ Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÌÓ ÑÅË²!

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад була утворена 5 років тому з метою
впливу на ситуацію, яка склалася із розвитком сільських територій. Нині асоціація об’єднує
більш як 11 мільйонів сільського населення, 8,5 тис. сільських та селищних рад. В складних
політичних та економічних умовах ми не тільки змогли вистояти, залишитися не заполітизо-
ваними, але й розбудувати організацію в регіонах, створити структуру, знайти партнерів, по-
радників, експертів. Налагоджені комунікації з органами державної влади на центральному
та місцевому рівнях, депутатськими об’єднаннями та групами.

� Микола Фурсенко
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та фінансів. Основні пункти зауважень 
стосувались бюджетів: заявлена децентра-
лізація стосується регіонів (областей), тоді
як сільські громади вона практично мало
торкається (зокрема, в частині формування
доходної бази). З іншого боку, посилення
фіскального потенціалу бюджетів місцевого
самоврядування – це питання більше
податкового, ніж бюджетного законодавства. 

Новаціями передбачається трансформація
І та ІІ кошиків в єдине джерело, що в цілому
можна оцінити позитивно. Крім того, в 
такому випадку аргументи Мінфіну щодо
недоцільності перерозподілу надходжень
від ПДФО (за місцем реєстрації платника
податку) в цьому зв’язку виглядають 
недостатньо непереконливими.

Податок на доходи фізичних осіб нині є 
основним дохідним джерелом формування
І кошику доходів бюджетів місцевого 
самоврядування (сіл та селищ), до якого
спрямовується лише 25% надходжень 
від податку. Сільські бюджети отримують
даний платіж в значно обмежених обсягах,
ніж бюджети міст, оскільки існуюча 
практика передбачає спрямування його 
до відповідного бюджету за місцем розта-
шування роботодавця, без можливості
проведення перерахунку та спрямування
хоча б частини коштів до бюджету 
за місцем реєстрації платника. 
Цей проблемний аспект функціонування
ПДФО не враховується у новаціях.

Проте новаціями не пропонується 
альтернативних варіантів вирішення 
проблеми, а саме визначення необхідності
реєстрації структурного підрозділу 
як відокремленого платника податку 
на територіях масового проживання 
працівників, а також закріплення частини
податку (до 10 %) за ІІ кошиком доходів,
що посилить зацікавленість місцевих 
органів влади у його адмініструванні.

Як врятувати село?
Незважаючи, що питання укрупнення 
громад болюче для сільських територій, 
усі розуміють, що треба оптимізуватись.
Проте це не можна робити в один день! 
На думку ВАССР, об’єднання має відбуватися
протягом 2 років, виключно на добровільній
основі. Ми пропонуємо громадянам
самим визначитися, з ким і на яких 
принципах вони хочуть об’єднуватися.
Інакше село опиниться під загрозою 
зникнення! Якщо села приєднають 
до великих міст, вони просто не виживуть.
Ми пропонуємо залишити 14,1 млн 
жителів на селі, а не так як пропонують –
більшість сільських жителів передати 
в міські громади. Це не правильно. 
Ми категорично проти об’єднання 
великого міста з селом! Але разом з тим
ми розуміємо, що в окремих випадках 
такі об’єднання важливі. 

Так як же буде жити село? Сьогодні 
не враховано варіант, який пропонують 
агровиробники: введення єдиного сільсько-
господарського податку (ЄСП). Цей податок
об’єднує всі існуючі на сьогодні податки в
один: фіксований сільськогосподарський
податок (ФСП), плату за землю, плату за
оренду землі. І додають туди надходження
від виконання соціальних угод. 

Сьогодні у 90% районах виконують 
соціальні угоди. Якщо об’єднати їх, 
то в середньому на 1 га за соціальними
угодами припадає плата 150-200 гривень
по всій Україні, а це близько мільйона 
додаткових надходжень до місцевого 
бюджету! Їх варто спрямувати в село 
й обов’язково з відкриттям рахунку 
у банках з державною часткою 
установчого капіталу. 

Основним джерелом надходжень 
сільських бюджетів є податок з доходів 
фізичних осіб, який розподіляється таким
чином: 25% – залишається на території,
50% – потрапляє в район, і 25 % – в область. 

-------------------------------
Ôîðìóëó ïðîïîíóºìî çì³íèòè: 
çá³ëüøèòè äî 50% ÷àñòêó, ÿêà áóäå 
çàëèøàòèñü â ãðîìàä³ (ç íèõ 15% – 
ó ïåðøîìó êîøèêó íà äåëåãîâàí³ 
ïîâíîâàæåííÿ, à 35% – ó äðóãîìó). 
Ïðîïîíóºìî çìåíøèòè äî 25% 
êîøòè, ÿê³ áóäóòü ïåðåðàõîâàí³ â ðàéîí
³ çàëèøèòè 25% â îáëàñòü. Òàê áþäæåò
ñåëà ìîæíà çá³ëüøèòè ìàéæå âòðè÷³.
-------------------------------

Сюди ж додати ресурсні платежі 
(плату за користування надрами, 
спец водокористування, використання 
лісового фонду). За нашими підрахунками,
середній бюджет села збільшиться у 
5-6 разів й сягатиме близько 1,5 млн грн.

За ці кошти поступово можна відновити
дитячі садки, школи й ФАПи, розвивати
інфраструктуру, розпочати процеси 
створення робочих місць на селі. З’являться
й дороги, не одразу звичайно, поступово.
Людям не доведеться покидати свої 
домівки й звикати до міського життя. 

Критеріями об’єднання громад за 
пропозицією Уряду є наявність інфра-
структури, ресурсної бази, доїзд швидкої
допомоги, таке інше. Ми ж пропонуємо
дати можливість сільській громаді 
самостійно управляти своїми ресурсами.

Ми переконані, що сельчани відновлять 
інфраструктуру, впровадять енерго-
ефективні технології, буде розвиватися 
міжмуніципальне співробітництво, 
громада. Тоді житиме українське село! 
Головне наше завдання – відродження
українського села!

Земельні питання 
для cелян завжди були найболючішими
На сьогодні в земельних питаннях повний
безлад. Близько 30% чорноземів викори-
стовується неефективно, бо не відомо, 
хто там господар і де він є. Великі аграрії 
у селі майже не з’являються. Вони зібрали
паї, засіяли тією культурою, яка є ринково
привабливою, і зникли до збору урожаю.
Їх не надто цікавить, що буде далі із 
землею, як і з чого мають жити ті люди, 
які мешкають у селі. 

На перший погляд, розпайовані землі так 
й не принесли багатьом сільським жителям
достатку. Не маючи державної підтримки,
техніки люди залишилися один на один із
проблемою: а що ж з тією землею робити?
Багато не дочекалися оформлення своїх
паїв, не змогли оформити спадщину, 
скористатись своєю часткою, бо відсутній
механізм, який регулює ці питання. 
Старшій людині, а в селах їх переважна
більшість, чи є ті номера в земельному
кадастрі, чи ні – розібратися важко. Ті ж,
хто добре розбирається у цих питаннях
часто-густо використовують необізнаність
населення на свою користь. 

Має бути державний контроль за землями
товарного виробництва. Не можна
допустити, щоб селянин, який споконвіку
живе на своїй землі, поневірявся, став
заручником інтересів олігархічних структур,
в тому числі й в аграрному секторі.
Не можна допустити спекуляції землями
сільськогосподарського призначення, 
тими землями, які годують українців.
Спробуйте поставити селянину питання
про його землю, про те, скільки йому 
повинні сплатити паю. Багато людей 
не дадуть відповіді. 

-------------------------------
Ñüîãîäí³ òðåáà íå ðîçâèâàòè ñåëî, 
à áóêâàëüíî ðÿòóâàòè éîãî.
-------------------------------

У селян відбирають землі, повноваження 
та можливості бути господарями. 
Сільська громада не має ні генеральних
планів, ні схем розвитку територій. 
Не має й грошей, щоб їх зробити. 

Розвиток села буде неможливим, поки 
не буде підтримано законодавча ініціатива
в тому, щоб землями населеного пункту 
за його межами розпоряджалися сільські
та селищні ради. Відколи внесли зміни 
у Земельний Кодекс, відтоді сільські та 
селищні голови стали простими статистами
і спостерігають, як олігархи, агрохолдинги,
а найбільше чиновники їхніми землями
розпоряджаються. За хабарі й відкати
держземагенства вирішують кому й за що
роздати землі запасу. А місцеві громади
залишаються із розбитими дорогами 
та відсутністю будь-якої інфраструктури.
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Ми не маємо в бюджеті надходжень, 
зате маємо великі агрофірми, які просто
наживаються на селянах. А ті давно 
перетворилися на кріпаків, бо за свій пай
одержують мізерну плату. Основні при-
бутки осідають в кишенях «агромагнатів»,
а податки йдуть у столичні бюджети.

Питання відумерлої спадщини дуже важливе,
бо землею користуються орендарі, а за це
нікому не сплачують. Люди, які навіть
мають успадкувати пай, за браком коштів
на оформлення не можуть це зробити. 
Відтак, виникають проблеми з пере-
оформленням договорів і знову значна 
частина коштів «зависає у повітрі».

ВАССР, як член Антикорупційної ради
при Держземагенстві, підтримали 
запропоновану Земельною Спілкою 
загальнонаціональну програму «10 кроків
для подолання корупції у земельних 
відносинах». Цей документ зібрав та 
систематизував розрізнені ідеї щодо 
способів подолання причин системної 
корумпованості земельних відносин 
і надає конкретні пропозиції щодо 
необхідних змін у нормативно-правовій
базі їх регулювання. 

Основні із них:
• Передання державних земель у 

власність територіальних громад.
Слід визнати, що прагнення до децент-
ралізації влади, яке декларується
новим Урядом України, може бути 
реалізоване за допомогою простого 
рішення, що передбачає повернення
органам місцевого самоврядування 
повноважень по розпорядженню 
землями територіальних громад 
за межами населених пунктів та 
граничної мінімізації випадків, коли
розпорядження землями (в т. ч. 
безоплатна приватизація ділянок) 
відбувається за одноособовими 
рішеннями призначених чиновників. 

• Зробити прозорим 
справляння плати за землю. 
Податкове законодавства дозволяє 
органам місцевого самоврядування
довільно встановлювати пільги щодо
земельного податку, що сплачується 
на відповідній території (часткове
звільнення на певний строк, 
зменшення суми земельного податку).
Це часто дозволяє «в ручному режимі»
маніпулювати показниками такої
оцінки, а отже – у рази змінювати 
розміри податкових зобов’язань 
окремих землевласників та земле-
користувачів під час справляння 
плати за землю. 

• Забезпечити якість державного 
управління у сфері земельних відносин.
Система управління повинна бути 
прийнятною за витратами, відкритою

Козирєв Павло, Голова Асоціації малих міст

Мосюк Іван Олександра, Керівник Івано-Франківського регіонального відділення ВАССР

Масалітіна Надія, Керівник Сумського регіонального відділення ВАССР

Кириленко Іван, Заступник Голови фракції партії ВО «Батьківщина»
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Всеукраїнська асоціація сільських та 
селищних рад, як представник інтересів
майже 8,5 тисяч територіальних громад 
базового рівня, на території яких проживає
більш як 14,1 млн населення України, 
різко заперечує проти концепції фінансо-
вої децентралізації, яка у даній редакції 
не тільки не вирішує існуючі фінансові 
проблеми сільської громади, а й навпаки
знищує можливості органів місцевого 
самоврядування вирішувати питання 
соціально-економічного та культурного
розвитку сільських територій.

Якщо вона буде підтримана Верховною
Радою, то це стане загрозою існування
українського села та селянства як класу і
викличе багато запитань щодо нерівно-
мірної децентралізації фінансів на користь 
великих обласних центрів, що суперечить
досвіду європейських країн, адже рівень
життя в містах і так на порядок вищий, 
ніж в селах.

Протягом багатьох років органам місце-
вого самоврядування для більш якісного
виконання своїх повноважень обіцяли 
фінансову децентралізацію: це і значний
перерозподіл податків на користь громад,
залишення частини податків з надр 
і корисних копалин на території, де 
вони видобуваються, реєстрація 
підприємств за місцем знаходження 
виробництва, залишення податку 
на доходи фізичних осіб значною мірою 
на території громад тощо.
Все це дасть можливість збільшити 
фінансову основу органів місцевого 
самоврядування.

Пропонуємо депутатам Верховної Ради 
ретельно вивчити запропонований проект
концепції і не допустити подальшого 
нищення українського села.

Всеукраїнська асоціація сільських та 
селищних рад наполягає на реальній 
фінансовій децентралізації, використо-
вуючи пропозиції наших членів і партнерів
по Національному конгресу органів 
місцевого самоврядування України, 
які ми разом напрацьовували останніми
роками! �VASSR
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для кожного громадянина, задоволь-
няючи потреби всіх її користувачів. 
Система управління земельними ре-
сурсами має відзначатися стійкістю, 
а її керівництво – професійністю. 
Існуюча у даний час система відбору 
й просування державних службовців 
у Держземагентстві України неспро-
можна залучати в масовому масштабі
найбільш підготовлених і талановитих
громадян на державну службу.
Корупція занадто глибоко вкоренилася
у земельних відносинах в Україні. 
Тому ми сподіваємось, що політична
воля нового вищого керівництва 
держави дозволить максимально 
оперативно втілити в життя анти-
корупційні реформи.

Основою змін на селі має бути реформа
місцевого самоврядування, але базою –
аграрний розвиток 
Нині в українських селах живуть 
14 мільйонів людей. З них 6 мільйонів 
працездатних (570 тисяч — найняті особи,
тобто працюють на виробників, в агрогос-
подарствах). А 5,5 мільйона — самозайняті
особи. І жодне міністерство й відомство не
опікується цими людьми, для них відсутня
державна підтримка чи спрямування 
у вигляді діючих програм, фінансування.
Якщо ми йдемо у європейську спільноту,
то після введення безвізового режиму
саме безробітні селяни стануть першими,
хто емігрує в Європу. 

-------------------------------
Ìè á’ºìî íà ñïîëîõ, áî ñèòóàö³ÿ 
ç óêðà¿íñüêèì ñåëîì êðèòè÷íà!
-------------------------------

Відсутність у політиків державницької 
послідовності призвела до занепаду 
сільських територій. Адже до всіх відомих
статистик, які підтверджують вимирання
українського села як такого, додам, що 
у 5% українських сіл вже немає молодих
людей до 35 років, 6% – де не народилося
жодного немовляти в минулому році. 

Тривожна статистика, бо 10-15% населення
втратили спроможність до самовідтво-
рення, а відомо, що 70% видатних людей
родом саме з села. Молодь покидає село.
У нас аграрні вузи випускають понад 
40 тис. фахівців, з яких до 5% працюють за
фахом. Треба терміново вживати заходи!

На рівні держави в Українi більше 20 років
ніхто серйозно не займається розвитком
сільських територій. Немає профільного
міністерства, разом із яким ми б розбудо-
вували, а не знищували українське село. 
Основою змін на селі має бути реформа
місцевого самоврядування, але базою – 
аграрний розвиток. Ми повинні впливати
на бюджетну, податкову політику в державі,
бо представляємо величезну армію 

українського народу, який проживає 
у селах. Нам потрібна підтримка лідерів,
народних депутатів, які почують сільського
голову, бо краще, як він, ніхто не знає про
проблеми у селі та як їх вирішити.

Всеукраїнська асоціація сільських та 
селищних рад неодноразово зверталась до
Уряду з пропозиціями створити Агентство
розвитку сільських територій будівництва
та житлово-комунального господарства
або Департамент розвитку сільських 
територій з відповідними відділами (на
зразок структури Міністерства сільського 
господарства Польщі). До сьогодні 
відповіді від посадовців ми не отримали!

Українцям треба переймати 
кращі європейські практики 
розвитку сільських територій
Однією із головних проблем державної 
політики з розвитку сільських територій 
є інформаційний голод в селі. Тому 
поширення передового інноваційного 
досвіду розвитку сільських територій 
у село – завдання асоціації.

У Європі регіональний розвиток 
забезпечується балансом між міськими 
та сільськими територіями, де для жителів
останніх намагаються створювати нові 
робочі місця. З одного боку, розвиток 
аграрних територій в Європі пов’язують 
із фермерством та розвитком сільського
господарства, а з іншого — економічний
розвиток цих територій не обов’язково 
має залежати лише від аграрної сфери. 
Регіональна політика ЄС існує вже 25 років.
З бюджету ЄС на її фінансування виділяють
третину коштів. А європейський рецепт
щастя простий: збільшувати фінансування
для бідних регіонів. Чому б і нам так
не спробувати?

-------------------------------
Ìè äîâãî ÷åêàºìî íà ð³øó÷³ ä³¿ 
âëàäè ùîäî âèð³øåííÿ íàãàëüíîãî 
ïèòàííÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é. 
Àëå ïîñò³éíî ÷åêàòè íåìîæëèâî 
é ìè íå çáèðàºìîñü!  
-------------------------------

4 вересня Всеукраїнська асоціація сільських
і селищних рад провела позачергові 
Загальні збори голів. За його результатами
подані вимоги Уряду. Близько 1200 учасників
зібрання прийняли рішення про публічне
звернення до Кабінету Міністрів. 
В результаті урядовці розпочали діалог з
представниками сільських громад України.

Ми повинні допомогти зберегти українське
село і дати можливість селянам краще 
розуміти те, що декларують державні
службовцi, обіцяючи адміністративно-
територіальну реформу як таку, яка 
поліпшить життя людей сільських 
територій. �VASSR
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– Вадиме Євгеновичу, Ви майже 2 роки 
працюєте на посаді Керівника Виконавчої
дирекції Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад. Як оцінюєте
свої досягнення та результати?
– Взагалі-то досягнення оцінюю не я, 
а члени Асоціації й сільські громади, на які
була спрямована робота ВАССР протягом
останніх трьох років. Я можу прокоменту-
вати лише результати. Найважливіший 
із них той, що Всеукраїнська асоціація
сільських і селищних рад голосно заявила
про себе як структура, яка відстоює 
інтереси більш як 14 млн сільського 
населення України. У підтвердження –
наша мирна хода до Кабінету Міністрів із
вимогами до Уряду. Більш як 800 сільських
та селищних голів України пройшли від 
палацу Жовтневий до Будинку Уряду, аби
сказали лише: «Почуйте нас! Реформа 
для громад – і не за рахунок села!».

– Але ж на позачергових Зборах було
значно більше представників громад.
Чому пішли не всі?
– Система місцевого самоврядування 
в Україні, на мою думку, в окремих 

районах України неефективна, більш схожа
на радянську вертикаль влади, де керує
районний керівник чи обласний.

З нами пішли сільські голови, які дійсно
відстоюють інтереси своїх громад. А ті
представники місцевого самоврядування,
які приїхали на Збори, але все ж таки 
вирішили не підтримувати ініціативу
ВАССР щодо ходи до КМУ, мабуть, 
мали на те підстави.

– Чому люди вийшли на вулицю, 
невже не можна було б звернутися до
представників влади, організувати діалог,
врешті-решт звернутися письмово?
– Усі запропоновані методи ми випробували.
Всеукраїнська асоціації за 3 роки намагалася
зробити усе, щоб нас «почули», і в більшості
випадків їй вдавалось налагоджувати 
комунікації із владою на місцях в областях
і районах України, бути активною, 
наскільки дозволяє чинне законодавство 
й умови. 

Ми працювали над змінами в Конституції
України, давали пропозиції змін до 
законів, погоджували чи не погоджували
законопроекти. Обговорювали хід реформ,
який пропонував уряд у областях й регіонах.
Шукали спільні бачення. Ми налагоджували
контакти із профільною депутатською 
групою, брали участь у засіданнях 
комітетів ВРУ. 

Багато наших зусиль увінчалися успіхом,
але не всі. І ця акція з ходою до ВРУ була
показовою, публічним волевиявленнями
місцевого самоврядування, аби показати
усій крані, що нас багато і у нас є спільна
мета.

– Хто заважає втіленню 
Ваших ідей та пропозицій?
– Депутатів Верховної Ради України, 
які розуміються на питаннях місцевого 
самоврядування, особливо сільського,
можна перелічити на пальцях. Ні для кого
не секрет, що більшість людей, які йдуть 

у Верховну Раду лобіюють окремі, 
окреслені своєю передвиборчою 
програмою, напрямки. Тому не надто 
переймаються тими пропозиціями 
чи вимогами, які хтось там надсилає. 

– Але ж уряд декларує реформу
місцевого самоврядування, передачу 
повноважень громадам. Мабуть, 
скоро життя стане кращим.
– Безумовно. Проте, щоб так сталося 
треба ще добре попрацювати. І в першу
чергу над тим, щоб запропоновані зміни
до законів чули не тільки в міністерствах 
і відомствах, але й ті, кому визначено 
приймати та виконувати ці закони.

Більшість законів в Україні не працюють 
не тому, що вони написані погано, а тому,
що відірвані від потреб народу, для якого
написані.

– Як це змінити?
– Це питання ми й вирішували 
останніми роками. Шукали можливості
співпраці з Міністерством агрополітики,
Міністерством регіонального розвитку 
та житлово-комунального господарства,
Комітетами ВРУ, аби на рівні прийняття 
рішень були враховані пропозиції
Асоціації, які акумулюють позицію 
сільських голів регіональних відділень
тих, хто на місцях втілює ці рішення.

– Наприклад, які пропозиції не були 
враховані і чому? Кажуть, що Асоціація 
не підтримує проект Закону «Про 
об’єднання територіальних громад»?
– Чому ж ні? В цілому підтримуємо.
Без об’єднання малочисельних громад 
реформу не провести. Проте ми бачимо,
що математичне обчислення кого із ким
об’єднати, запропоноване нині, призведе
до занепаду самодостатніх крупніших 
громад. 

Ми пропонуємо підходити до нього
диференційовано, із врахуванням 
особливостей. А приєднання сіл до 

ÂÀÄÈÌ ²Â×ÅÍÊÎ: ÌÎß Ì²Ñ²ß – 
ËÞÁ²ÞÂÀÒÈ ²ÍÒÅÐÅÑÈ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÒÀ ÑÅËÈÙÍÈÕ ÃÐÎÌÀÄ

«Лобізм в Україні більше асоціюється з поняттям «корупція», 
ніж із законним впливом на владу. Виконуючи волю народу, Майдану і тих, хто нині 
боронить Україну й гине у АТО збираюся змінити громадську думку з цього приводу», – 
такими словами Вадим Івченко розпочав розмову з нашим кореспондентом.

� Вадим Івченко
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Концепцією фінансової децентралізації 
передбачається досягнення фінансової автономії
(скасування міжбюджетних відносин у нинішньому
їх вигляді) на основі формування фінансово 
спроможних громад, що планується досягти 
за рахунок посилення та упорядкування доходної
бази бюджетів місцевого самоврядування.

Законопроектом передбачається суттєве 
реформування засад функціонування першого 
кошика доходів бюджетів місцевого самовряду-
вання, який відображає доходи і видатки, 
що нині враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів.

Зокрема, в частині посилення доходів колишнього
«першого кошику» планується включити до його
складу доходи, які раніше включались до інших 
кошиків, формуючи єдину доходну базу бюджетів
місцевого самоврядування. Причому, як можна 
судити з норм законопроекту, сама система 
«розбивки» доходів і витрат на відповідні кошики,
зазнає змін.

Відповідно до норм статті 64 чинного БКУ до
складу доходів, що закріплюються за бюджетами
місцевого самоврядування та враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
належить податок на доходи фізичних осіб 

(у частині, визначеній статтею 65 БКУ), а також
суми державного мита. 

Частка ПДФО, що належить нині бюджетам 
місцевого самоврядування становить 25% –
даний інструмент є фактично єдиним джерелом
формування доходів бюджетів місцевого 
самоврядування в частині першого кошику.
Причому для багатьох сільрад такий дохiд 
є певною мірою «абстрактним», оскільки робочих
місць на їх територіях небагато, а сам податок
платиться за місцем розташування головного
офісу роботодавця, а не місця проживання 
найманого працівника, якому необхідно 
надавати соціальні послуги – саме через це 
сільради позбавлені значного джерела доходів.

Законопроектом пропонується змінити механізм
міжбюджетних трансфертів для забезпечення 
доходної спроможності бюджетів місцевого 
самоврядування (принаймні у тому вигляді,
в якому він є нині) і перевести їх на «само-
окупність» – фінансування делегованих 
повноважень за «власний рахунок».

Законопроектом не передбачається зростання 
частки ПДФО у розпорядженні органів місцевого
самоврядування (норми виписані незрозуміло –
скасовано відповідну частину (третю) статті 65,
яка визначала частку ПДФО для його спрямування
до місцевих бюджетів).

Доходи колишнього першого кошика зростають,
відповідно до норм законопроекту, за рахунок
включення до нього наступних платежів:

• акцизного податку з реалізації через 
роздрібну торговельну мережу алкогольних
напоїв, тютюнових виробів та нафтопродуктів,
скрапленого газу, речовини, що використо-
вуються як компоненти моторних палив;

• плати за користування надрами для видобу-
вання корисних копалин місцевого значення; 

• плати за користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобуванням корисних 
копалин; 

• збору за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення; 

• збору за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування);

• фіксованого сільськогосподарського податку.
• плати за землю; 
• місцевих податків і зборів (крім податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки).

Проте всі ці платежі, крім акцизного податку, 
який є нововведенням і механізм справляння
якого на місцевому рівні поки ще не прописаний
в ПКУ, вже надходили до бюджетів місцевого 
самоврядування, але зараховувались до інших 
кошиків доходів. 

Відповідно, реального зростання доходів 
бюджетів місцевого самоврядування фактично 
законопроектом не передбачено.

У частині видатків колишнього першого кошику,
то законопроектом передбачається внесення 
змін до статті 88 БКУ щодо виключення зі складу
делегованих повноважень органів місцевого 
самоврядування видатків на освітньо-культурні
потреби (шкільну освіту; загальну середню освіту;
сільські, селищні та міські палаци і будинки 
культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні 
заклади та бібліотеки).

Відповідно, власна доходна база бюджетів 
місцевого самоврядування залишається 
незмінною, обсяги делегованих повноважень
зменшуються, проте сільські бюджети фактично
позбавляються трансфертів на вирівнювання
власної доходної спроможності – і це при тому,
що абсолютна більшість з них є дотаційними. 

Враховуючи вищезазначене вважаємо, 
що вказані бюджетні новації потребують 
додаткового обговорення і поки не можуть 
бути законодавчо реалізованими.

ÂÈÑÍÎÂÎÊ
ÍÀ ÏÐÎÅÊÒ ÇÀÊÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

«ÏÐÎ ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í 
ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» 

(ùîäî áþäæåòíî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿)
(ðåºñòð. ¹ 4435à â³ä 08.08.2014 ð., ï³äãîòîâëåíèé ÊÌÓ)

Бюджетна реформа, запропонована Урядом України,
передбачає істотні зміни у механізмі функціонування
бюджетів місцевого самоврядування сільських територій.

великих міст – лише на користь містам,
яким додасться земля для розширення
меж. А що селянам? Як зможе впливати 
на розподіл бюджетів новоутворених
громад сільський староста, якщо матиме
тільки дорадчий голос і призначати-
меться, а не обиратиметься громадою?
Ми боролися за активізацію участі 
громади у розвитку місцевого самовря-
дування, натомість укрупнена громада
не матиме свого представника у владі.
Один депутат на 10 тис. населення?
Теорія і практика мають відмінності.

– На позачергових Зборах Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад Ви
заявили про те, що будете лобіювати
інтереси сільських та селищних рад 
у Верховній Раді.
– І з впевненістю можу прокоментувати
свої дії. Ми шукали серед влади тих, 
хто нас підтримає. Бо наша Асоціація 
найчисельніша і наймолодша серед 
трьох асоціації всеукраїнського рівня. 
Можна сказати, що у своїй діяльності й
розбудові ми лише спинаємося на ноги. 

Дякуючи партнерам міжнародним 
програмам «Despro» Швейцарсько-
українському проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні», Програмі
Ради Європи «Посилення інституційної
спроможності органів місцевого
самоврядування», USAID «Агроінвест»,
та фонду «Відродження», які підтри-
мали і підтримують нас, нам вдалося
розбудувати організацію, налаштувати
комунікації з нашими членами, яких
так багато, підвищити свої компетенції 
і спроможності. Проте міжнародні
партнери не можуть впливати на 
прийняття рішень. А саме це зараз 
потрібно! Нам потрібні лобісти наших
інтересів у законодавчій та виконавчій
владі. 

– Хіба їх мало? Багато депутатів
у програмах заявляють про вирі-
шення проблем у селі. 
– Отож-бо. Про село згадують лише 
перед виборами. А потім забувають.
Ми сформували свою програму, своє ба-
чення розвитку, свої підходи до прове-
дення реформ і будемо їх відстоювати!
Для нас настав час «Ч»: або ми зараз
скористаємося потужною політичною
платформою, яка запропонувала нам
підтримку, і зробимо все можливе, 
щоб впливати на законодавчі процеси,
або наші опоненти зроблять реформу
адміністративними методами 
і поставлять на коліна українське село.

Обирайте, прийшов час!
Давайте разом зробимо 
реформи для села.
Відстоїмо сільські території!
Збережемо село! �VASSR
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Розпочались збори виступами керівництва
Асоціації. Зокрема, Голова Асоціації 
Микола Фурсенко зазначив: «Місцеве 
самоврядування є основою держави. 
Ми з вами розуміємо, що саме на місце-
вому і районному рівнях тримається вся
система влади в державі. Маємо надію,
що у держави колись вистачить розуму 
повернутися обличчям до села, яке є 
хребтом української нації, дати можливість
селянину жити, якісно працювати і гідно
заробляти на своїй рідній землі».

Заступник Голови – керівник виконавчої
дирекції ВАССР Вадим Івченко доповів 
про зусилля Асоціації. прикладені для 
лобіювання інтересів сільських громад
України у напрямках децентралізації влади
на користь сільських територіальних 
громад, вирішенні проблемних земельних
питань, бюджетної політики, соціального
захисту сільських жителів та ін. 

Всі пропозиції регіональних відділень ВАССР
були сформовані у перелік вимоги до Уряду:
не проводити жодних новацій бюджетних
відносин без узгодження зі Всеукраїнською
асоціацією сільських і селищних рад, підт-
римати й невідкладно ухвалити закон про
посилення ролі територіальних громад в
управлінні земельними ресурсами, а також

ретельно вивчити кожен район і врахувати
пропозицію сільських та селищних рад щодо
можливості об'єднання, яке необхідно 
виконати винятково на добровільних 
засадах – це не повний перелік вимог 
сільських голів, які озвучив Івченко.

«Ми єдина асоціація, яка зараз виступила
проти проекту Закону «Про добровільне
об’єднання громад». У ньому староста 
призначається і не може бути членом 
виконавчого комітету. Тобто, він лишається
права голосу і не зрозуміло, як він буде
відстоювати інтереси в об’єднаній громаді.
Завдяки нашим зусиллям закон не 
підтримали у такій редакції. 

Асоціація неодноразово надавала свої
пропозиції Уряду. Наприклад, другий крок
по зменшенню корупції – поверніть землю
територіальним громадам. Віднесіть до 
комунальної власності відповідних терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст всі землі,
розташовані за межами населених пунктів
в межах територій сільських, селищних,
міських рад. Нас не чують! Чому? 

Чим завинило село перед державою?
Ми хочемо тільки одне – щоб реформи
пройшли для громад. І не за рахунок
села», – сказав він.

Також збори сільських і селищних голів
і депутати місцевих рад вимагають від 
Кабінету Міністрів України створити 
агентство з розвитку сільських територій
або заснувати посаду заступника міністра 
з розвитку таких територій. 

Окрім цього, з огляду на проведення третьої
хвилі мобілізації, присутні вимагають вико-
ристовувати у бойових загородах АТО вій-
ськових, які вже брали участь у миротворчих
операціях ООН і мають відповідний досвід
організації захисту, проводити навчання
осіб, призваних у період третьої хвилі 
мобілізації, та застосовувати їхні підрозділи
для охорони південно-західного кордону
України, а також запровадження зрозумі-
лого та справедливого механізму ротації
військовослужбовців у зоні АТО.

Підбиваючи підсумки, присутні прийняли
рішення та проголосували за нього: 
особисто передати представнику Уряду
прийняті вимоги. Колона представників
місцевого самоврядування вирушила 
до будівлі Кабінету Міністрів. У результаті
делегація на чолі з Головою Асоціації 
Миколою Фурсенком зустрілась із Віце-
прем’єр-міністром України Володимиром
Гройсманом. Відкритий діалог з владою
розпочався. �VASSR

Ñ²ËÜÑÜÊ² ÃÎËÎÂÈ ÂÈÌÀÃÀËÈ ÓÐßÄ 
ÏÎ×ÓÒÈ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÑÅËÀ

4 вересня Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад зібрала на позачергові 
Загальні збори понад 1200 сільських та селищних голів, депутатів місцевих рад та міських
голів з усіх областей України. Учасники зборів обговорювали наболілі проблеми та питання, 
які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування сільських і селищних громад,
відродження українського села та розвитку сільських територій.
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1. Не проводити жодних новацій 
бюджетних відносин без погодження 
зі Всеукраїнською асоціацією сільських 
та селищних рад.

2. Зміни до Бюджетного Кодексу, в частині
децентралізації фінансів, розробляти 
на користь ОМС базового рівня, а саме:

-------------------------------
• ÏÄÔÎ íà ð³âí³ íå ìåíøå 50%

(ñïðÿìîâóºòüñÿ äî áþäæåòó ñ³ë 
òà ñåëèù, ÷àñòèíà äî âëàñíèõ
íàäõîäæåíü).

• Çì³íà ÔÑÏ. Ââåäåííÿ ªÑÏ 
(ºäèíîãî ñ/ã ïîäàòêó, îá’ºäíóº 
òðè ïëàòåæ³ â îäèí).

-------------------------------

Легалізація ринку землі, виведення фонду
оплати праці з тіні, формування належної
ресурсної бази місцевих бюджетів.

-------------------------------
• Îáñëóãîâóâàííÿ âñ³õ íàäõîäæåíü 

òà âèäàòê³â áþäæåòíèõ êîøò³â 
çä³éñíþâàòè â áàíê³âñüêèõ 
óñòàíîâàõ ç äåðæàâíîþ ÷àñòêîþ
âëàñíîñò³.

-------------------------------

3. Підтримати та невідкладно прийняти
проект Закону щодо посилення ролі 
територіальних громад в управлінні 
земельними ресурсами (від 17.02.2014 р.;
№4150).

Передача державних земель у власність
територіальних громад (крок №2 щодо 
подолання корупції у земельних 
відносинах).

4. Закон «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» – врахувати 
позицію ВАССР щодо посади старости:

-------------------------------
• Ïîñàäîâà îñîáà, îáèðàºòüñÿ 

ãðîìàäîþ;
• ×ëåí Âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó 

ç ïðàâîì ãîëîñó ç³ ñòàòóñîì 
ïîñàäîâî¿ îñîáè ÎÌÑ.

-------------------------------

5. Створити Агентство з розвитку 
сільських територій або запровадити 
посаду заступника міністра з розвитку 
сільських територій в Міністерстві аграрної

політики та продовольства України або 
в Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України з відповідними 
департаментами і відділами, як структури
з координації сталого розвитку сільських
територій (взаємодія з ЦОВВ, соціальні
програми, розвиток дрібних форм 
господарювання, ведення особистих 
сільських господарств, взаємодія 
з громадськими об’єднаннями тощо).

6. Пропонуємо досконало вивчити кожний
район та врахувати пропозиції сільських 
та селищних рад щодо можливого 
об’єднання. Об’єднання територіальних 
громад виключно на добровільній основі.

7. У зв’язку з проведенням третьої хвилі
мобілізації врахувати наступні вимоги 
Асоціації:
• використати в бойових загонах АТО 

військових, які вже брали участь 
у миротворчих операціях ООН та
мають відповідний досвід ведення
бою, організації захисту тощо;

• провести ґрунтовні навчання осіб, 
призваних в період третьої хвилі 

мобілізації та застосувати їхні 
підрозділи для охорони південно-
західного кордону;

• забезпечити призваних військових
якісними засобами захисту та 
необхідним військовим спорядженням
в повному обсязі безпосередньо 
у військових частинах, де проводяться
навчання і підготовка до бойових дій;

• запровадити зрозумілі та справедливі
механізми ротації військовослужбовців
в зоні АТО;

• забезпечити правдиве висвітлення 
мобілізаційного процесу через 
центральні засоби масової інформації,
теле- та радіоефіри в доступному для
населення вигляді;

• за рішенням депутатського корпусу
кошти капітальних вкладень сільських
рад направляти на утримання армії.

Ми, представники органів місцевого 
самоврядування базового рівня, 
залишаємо за собою право при 
невиконанні даних вимог захищати 
свої інтереси в способи, передбачені 
чинною Конституцією та законодавством
України. �VASSR

ÂÈÌÎÃÈ
ÏÎÇÀ×ÅÐÃÎÂÈÕ ÇÁÎÐ²Â Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ² ÑÅËÈÙÍÈÕ
ÃÎË²Â ÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒ²Â Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÈÕ ÐÀÄ

Вадим Івченко очолив колону сільських голів під час ходи до Кабміну



Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯

Øâåéöàðñüêî-óêðà¿íñüêèé ïðîåêò DESPRO, Ïðîåêò USAID Àãðî²íâåñò12

За даними реєстраційного комітету 
більш як 1200 керівників ОМС зібралися 
на Загальні збори ВАССР у Жовтневому палаці

Вадим Івченко відкрив Загальні збори ВАССР

Сільські та селищні голови 
з Донецької та Луганської областей
у перших рядах

Керівник програми 
USAID «Агроінвест» Ерік Блайх: 

«Ми будемо й надалі вас підтримувати»

Керівник програми Ради Європи «Підвищення
інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування» Андрій Гук: «Наша
співпраця плідна й буде продовжуватися»

Учасники зібрання: 
«Слава Україні!»
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Колону сільських та селищних рад, 
яка прямує до КМУ зі своїми вимогами, 
очолюють лідери ВАССР

Микола Фурсенко:
«Ми просимо прийняти наші пропозиції, 

почути наші вимоги»

«Тільки разом ми сила!», –
спікер мітингу Вадим Івченко

Ми прийшли до КМУ 
щоб реформи йшли правильним шляхом

Не дамо знищити Українське село!

Реформи не за рахунок села!
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«Я хочу, щоб ви дали мені професійну 
людину, яка глибоко в темі, вона буде 
постійно працювати зі мною і представля-
тиме інтереси сільських громад в Уряді», –
зазначив Володимир Гройсман.

Учасники зустрічі дійшли згоди, що селам
потрібен прямий зв'язок з Урядом, особ-
ливо під час реалізації курсу держави на
реформування місцевого самоврядування
і рішень, пов’язаних з бюджетною децент-
ралізацією, дерегуляцією адміністративних
послуг і наділення громад повноважен-
нями і фінансами, перспективою добро-
вільного об`єднання та співробітництва
територіальних громад.

«Ми підтримуємо ініціативу Уряду 
щодо добровільного об`єднання громад,
але вирішуватися це питання має знизу.

Це має бути економічно обґрунтовано, 
необхідно, щоб, перш за все, над цим 
попрацювала районна адміністрація, 
районна ланка, вони зробили економічний

проект об`єднання – на що об’єднані 
громади будуть опиратися в майбут-
ньому», – сказав Микола Фурсенко, 
голова Всеукраїнської асоціації сільських 
і селищних рад.

«Закон України про співробітництво
громад – дуже своєчасний закон. Також,

якщо сільські громади об’єднуватимуться
між собою або приєднуються до великих
міст – проблеми не буде, але це дійсно
має бути добровільно, а не примусовим
процесом», – зазначила Олександра 
Шереметьєва, голова Полтавського 
регіонального відділення Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад.

Сторони обговорили проблеми, пов’язані 
з використанням земель, які знаходяться
поза межами сільських громад, питання
переходу від обслуговування у казначей-
стві до комерційних банків, перспективи
отримання громадами ресурсів з місцевих
та загальнодержавних податків та зборів
тощо.

За словами представників сільських рад,
на місцевому рівні існує чимало проблем 
і зловживань, які заважають розвитку 
сільських громад.

«Сьогодні вражає те, що землею 
управляють великі фірми, агрохолдинги,
які землю обробляють, спустошують, 
але не створили жодного робочого місця.
Це людей дуже лякає. Бо молоді немає
куди влаштовуватися на роботу. Можливо,
десь треба агрохолдингам поділитися – 
надати молодим фахівцям в оренду 
землю для створення фермерських 
господарств», – зазначив Микола 
Фурсенко.

«Необхідно, щоб питання розпорядження
землею поза межами села вирішувалося
лише за погодженням сільської ради», –
додала Олександра Шереметьєва.

Ці та інша проблеми, на думку 
представників сільських та селищних рад,
надто важливо вирішити саме зараз, коли
формується нова система місцевого само-
врядування і громади визначають джерела
свого подальшого розвитку.

«Необхідно зібрати перелік проблемних
питань, які можуть бути врегульовані 
постановами і актами Кабінету Міністрів,
і врегулювати їх», – підкреслив Володимир
Гройсман.

Чергову зустріч сторони запланували 
провести вже наступного тижня. 
Всеукраїнська асоціація сільських рад 
планує визначитися з кандидатурою свого
представника в українському Уряді вже
найближчим часом.

За матеріалами Прес-служби 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства

ÏÐÈ Â²ÖÅ-ÏÐÅÌ`ªÐ-Ì²Í²ÑÒÐ² 
ÁÓÄÅ ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÏÎÑÀÄÓ ÐÀÄÍÈÊÀ
Ç ÏÈÒÀÍÜ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÒÅÐÈÒÎÐ²É

Кандидатуру на посаду радника Віце-прем`єр-міністра 
з питань розвитку сільських територій, який буде постійно працювати 
в Уряді, мають запропонувати об`єднання сільських громад. 
З такою пропозицією Віце-прем`єр-міністр України звернувся 
до представників Всеукраїнської асоціації сільських 
і селищних рад під час спільної зустрічі.
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Захід відбувся під головуванням Першого
заступника Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства В'ячеслава Негоди.

Питання, які обговорювалися на зустрічі,
стосувались Закону «Про добровільне
об’єднання територіальних громад». 
Цей закон не був прийнятий на другому
читанні у Верховній Раді України, тому 
що Всеукраїнська асоціація сільських 
та селищних рад внесла пропозицію
щодо змін до статті 12 та статті 14 п.1.

Статтю 12 щодо перспективного плану
об’єднання територіальних громад ВАССР
пропонує вилучити із тексту Закону.

Що стосується статті 14 пункт 1, то у Законі
запропоновано: «…у селах та селищах, що

входять до складу утвореної територіальної
громади, за винятком її адміністративного
центру, виконавчим органом сільської, 
селищної ради об'єднаної територіальної
громади на строк її повноважень 
призначається сільський староста, який 
є представником виконавчих органів
сільської, селищної ради у даному селі 

чи селищі. …Староста виконує свої функції
за контрактом (угодою), укладеним між
ним та виконавчим комітетом сільської, 
селищної ради».

ВАССР вважає, що такий принцип 
призначення старости невірний. 

Посада старости (або голови) – має бути
виборною, тому що призначення зовсім
могло не відповідати бажанням терито-
ріальних громад. Також, якщо старосту

обирає громада, то він обов’язково 
повинен бути членом виконавчого комітету
територіальної громади з правом голосу.

За результатами наради прийнято 
рішення напрацьовані пропозиції 
до проекту Закону надіслати спершу 
Всеукраїнським асоціаціям органів 
місцевого самоврядування на погодження,
після чого – до профільного Комітету 
Верховної Ради України для розгляду.

Леонід Кучерявий: «Вважаю пропозицію
Асоціації дуже великим кроком, зробленим
на захист інтересів територіальних громад,
принципам демократичності й виборності
та правильного підходу до обрання 
старост, які матимуть можливість 
ефективно захищати власні права та 
інтереси громади». �VASSR

ПРОПОЗИЦІЇ (ВАССР)
до проекту Закону України

«Про добровільне об’єднання територіальних громад»
(№ 4070а від 13.06.2014)

І. Статтю 12 вилучити.
ІІ. Розділ ІV «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ», підпункт 3) частини 3 викласти в такій редакції:
III. доповнити статтею 141 такого змісту:

Стаття 141. Сільський староста.
1. У селах, селищах, що входять до складу утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, на строк повноважень сільської, селищної, міської ради
об’єднаної територіальної громади обирається сільський староста, який є членом її виконавчих органів у відповідному селі, селищі.

2. Сільський староста є посадовою особою місцевого самоврядування і здійснює функції і повноваження місцевого самоврядування,
визначені Положенням про сільського старосту, яке затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради відповідної 
об’єднаної територіальної громади.

3. У Положенні визначаються основні завдання сільського старости, його права і обов’язки, порядок дострокового припинення 
його повноважень, порядок звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю сільського старости.

4. Сільський староста обирається загальними зборами громадян за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого
права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах
мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

5. Староста бере участь у засіданнях виконавчого комітету ради з правом голосу.

ËÅÎÍ²Ä ÊÓ×ÅÐßÂÈÉ: 
«ÏÎÑÀÄÀ ÑÒÀÐÎÑÒÈ ÀÁÎ ÃÎËÎÂÈ –
ÌÀª ÁÓÒÈ ÂÈÁÎÐÍÎÞ!»

20 серпня представник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, член національ-
ного конгресу органів місцевого самоврядування України, Димерський селищний голова
Вишгородського району Київської області Леонід Кучерявий взяв участь у робочому засі-
данні, яке було проведено в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства стосовно обговорення деяких питань Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад». 
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«Не на часі!» – такий висновок зробили
учасники зібрання стосовно реформи, яка
зараз проводиться урядом. Вадим Івченко
запропонував для розгляду пропозиції
ВАССР щодо необхідності проведення 

децентралізації влади в Україні, яка 
передбачатиме істотне розширення прав
місцевого самоврядування та передачі 
на місця, безпосередньо територіальним
громадам, значних повноважень з їх 
належним фінансовим забезпеченням. Це
може дати поштовх для розвитку фізичної
культури і спорту в сільський місцевості

«Спочатку потрібно прийняти закон про
добровільне об’єднання громад. Потім –
реальна бюджетна децентралізація. 
Потрібно, щоб сільські громади отримали
реальні кошти і змогли розбудовувати 
сільську інфраструктуру: школи зі своїми
спортивними майданчиками, ФАПи, аптеки,

садочки, дороги, нічне освітлення – все те,
що може привабити туристів у сільську 
місцевість. І вже потім повернутись до 
адмінреформи, яку пропонує влада. 
Ми вважаємо, що це може зайняти від 1,5
до 2 років. Але також ми розуміємо, що
нас багато і нам потрібна децентралізація!
Тільки ВАССР, наразі, пропонує радикальні
зміни у механізмі реалізації бюджетної 
політики, зокрема, запровадження нової
моделі фінансового забезпечення місце-
вих бюджетів та міжбюджетних відносин.
А фінансово самостійна громада буде
сприяти розвитку сільського туризму, 
фізичної культури та спорту в сільській міс-
цевості», – сказав Вадим Івченко. �VASSR

Вадим Івченко, заступник Голови – Керівник виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад взяв участь у засідання Президії Всеукраїнського спортивного то-
вариства «Колос», яке було проведено 14 серпня.

У вступному слові Микола Фурсенко 
розповів про поточну ситуацію з законо-
проектами та про роль і місце Асоціації 
у лобіюванні інтересів територіальних
громад сіл та селищ України. Зокрема, він

сказав: «Всеукраїнська асоціація сільських
та селищних рад існує вже більше 5 років.
Ми створили її, аби змінити ситуацію, яка
склалась у напрямі розвитку сільських 
територій, активно й ефективно лобіювати
інтереси територіальних громад базового
рівня. Асоціація протягом багатьох років 
у своїй діяльності, заявах та зверненнях
послідовно відстоює необхідність прове-
дення децентралізації влади в Україні, яка
передбачатиме істотне розширення прав
місцевого самоврядування та передачі на
місця, безпосередньо територіальним 
громадам, значних повноважень з їх 
належним фінансовим забезпеченням».

Виступаючи перед учасниками заходу, 
Заступник Голови – Керівник виконавчої
дирекції Всеукраїнської асоціації сільських

та селищних рад Вадим Івченко, зокрема,
зазначив:

«Пріоритетним питанням у роботі 
Асоціації залишається забезпечення 
органів місцевого самоврядування 
фінансовими ресурсами, які будуть 
складатись – за пропозицією ВАССР – 
з перерозподілу бюджетних коштів.

Ми пропонуємо відраховувати до 
бюджетів вищих рівнів тільки кошти, які
спрямовані, виключно, на виконання чітко
визначених функцій: центральна влада, 
частково – міліція (бо буде розвиватися 
напрямок з муніципальної міліції), суди 
та, можливо, інші функції, пов’язані 
з виконанням державних програм. Кошти,
які залишатимуться у місцевих бюджетах
сільських громад, дадуть можливість 
істотно покращити інфраструктуру села».

Також, відповідаючи на запитання, Вадим
Івченко зупинився на призові аграрних

спеціалістів до АТО: «Сьогодні є ряд 
тривожних повідомлень з деяких регіонів
України про примусову мобілізацію, коли
мало не увесь чоловічий склад підприєм-
ства мобілізують. Аграрії, мешканці сіл, 
не проти захищати нашу Батьківщину, 
але вимагають пропорційної мобілізації
мешканців районів та міста. В першу чергу,
під мобілізацію потрапляють люди, які 
офіційно працевлаштовані на сільсько-
господарських підприємствах, а частина 
міських жителів, через відсутність офіційного
працевлаштування, уникають призову, 
ухиляючись від мобілізації. Особливо 
наголошую: по мобілізації досі діє постанова
від 25 квітня, коли фахівців та спеціалістів
аграрного підприємства мобілізують 
в останню чергу. Тому, якщо якийсь 
військкомат намагається забрати ваших
працівників, які задіяні в жнивах чи 
складних технологічних процесах, то ви, як
керівник, пишіть заяву комісару, що даний
працівник не може бути мобілізований 
з тих чи інших причин!» �VASSR

ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÍÅ ÍÀØÅ ÇÀÂÄÀÍÍß – 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÈÉ ÏÅÐÅÐÎÇÏÎÄ²Ë ÁÞÄÆÅÒÍÈÕ ÊÎØÒ²Â

21 серпня Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко 
та Заступник Голови – Керівник виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських 
та селищних рад Вадим Івченко взяли участь у Загальних зборах сільських та селищних 
голiв у Чернівецькій області під головуванням Першого заступника Голови обласної ради
Ярослава Курко.

Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²ß – 
ÏÎØÒÎÂÕ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÏÎÐÒÓ ÍÀ ÑÅË²
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У Польші розвитку сільських територій
приділяють особливу увагу. Свідченням
цього стала участь президента Республіки
Польща Броніслава Комаровського 
у заході. З польської сторони у заході
також взяли участь Моніка Станні – 
доцент, професор Інституту сільських 
територій та сільськогосподарського 
господарства Польської академії наук,
Януш Пєхочінскі – заступник прем'єр-
міністра, міністра економіки, Маріуш 
Познанскі – президент Спілки сільських
громад Республіки Польщі та багато інших.

Голова Асоціації сільських та селищних рад
Микола Фурсенко виступив з доповіддю, 
у якій, зокрема, зазначив: «Сьогодні дуже
важливо, аби обмін досвідом між нашими
країнами став платформою для позитив-
них змін як в Україні, так і в Польщі. Адже

ті перетворення, які відбуваються в нашій
країні вплинуть на економіку країн-сусідів,
в тому числі й на економіку Польщі. 

Тому необхідно активізувати наше 
спілкування в частині обміну досвідом,
кращими практиками, досвіду залучення
інвестицій країн-партнерів та побудові
справжнього місцевого самоврядування. 
Маємо надію на всебічну підтримку, 
що дасть нам можливість розв’язати 
ряд спільних проблеми, і, в першу чергу,
Україні на шляху до євроінтеграції».

На форумі обговорювались стан та 
перспективи розвитку польських сільських

територій та їх ролі у загальнонаціональному
розвитку. Головним меседжем конгресу
став початок загальнонаціональних 
дебатів про роль регіонів у розвитку 
польських сільських територій. Такі дебати
викликані тим, що за даними статистики 
у Польщі має місце вкрай неоднорідний
розвиток сільських територій. 

Існує ризик, що сотні сільських 
громад у майбутньому матимуть 
проблеми з наданням базисних послуг 
їх мешканцям, оскільки місце проживання
впливатиме на соціальну складову життя.
Проблеми можуть поглиблюватись
з демографічними змінами та міграцією
населення.

Також у ході візиту наша делегація 
поспілкувалася з мером муніципалітету
Бяла Равська паном Вацлавом Яцеком
Адамчеком щодо діяльності первинної 
базової ланки місцевого самоврядування
Польщі. Пан Вацлав Яцек, зокрема, 
поділився досвідом щодо вирішення 
питань з формування бюджету, 
залучення інвестицій, підтримки 
культурної спадщини регіону. 

Делегація ВАССР особливо цікавилась 
вирішенням земельних питань, наданням

адмінпослуг населенню, децентралізацією
фінансування тощо. З’ясувалось, 
що проблеми у нас дуже схожі.
Методи – трохи різні.

Українська делегація отримала 
дуже корисний досвід та багато 
відповідей на нагальні питання, 
що дозволить зробити ще один крок 
вперед в розбудові місцевого 
самоврядування сільських 
громад України. �VASSR

ÏÐÎÁËÅÌÈ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÒÅÐÈÒÎÐ²É 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ÏÎËÜÙ² ÄÓÆÅ ÑÕÎÆ² 

16-17 вересня делегація Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад 
на запрошення Спілки сільських громад Республіки Польщі 
відвідали ХV з’їзд сільських муніципалітетів Республіки Польща. 
Візит здійснений за підтримки Програми Ради Європи 
«Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні».

Íåîáõ³äíî àêòèâ³çóâàòè ñï³ëêóâàííÿ â ÷àñòèí³ îáì³íó äîñâ³äîì, 
êðàùèìè ïðàêòèêàìè, äîñâ³äó çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é êðà¿í-ïàðòíåð³â 

òà ïîáóäîâ³ ñïðàâæíüîãî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 
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Засідання проходило під головуванням
президента NALAS Дуро Буквича. 
Відкрив засідання Джордж Станишич – 
генеральний секретар (Сербія), який у
вступному слові наголосив про важливість
цієї зустрічі та висловив сподівання, 
що у ході засідання будуть вироблені нові
підходи для вирішення актуальних завдань
органів місцевого самоврядування.

Об’єднання NALAS представило звіт 
по роботі з фіскальної децентралізації 
та оприлюднило новий проект її моделі,
яка буде спрямована на поширення 
регіонального моніторингу, нарощування
потенціалу, регіональне навчання та 
співробітництво, аналіз та рекомендації з
питань політики та бюджетних переговорів.

Делегати зібрання обговорили позитивні
та негативні сторони цієї моделі та 
висловили бажання продовжувати 
співробітництво у майбутньому. Крім 
того, було підтримано ідею створення 
Обсерваторії фіскальної децентралізації. 

Остання має стати платформою 
для розробки політичних позицій, 
надавати конкретні пропозиції для 
урядів та впливати на національну 
політику.

Представники секретаріату NALAS 
представили концепцію регіональної 
програми SEE2020, у якій значна частина
була присвячена питанням відкриття 
філій фонду в Україні.

У засіданні координаційного комітету
взяли участь представники Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад. 
У своєму зверненні до учасників 
конференції вони розповіли про роботу
Асоціації та зупинились на проблемних 
питаннях місцевого самоврядування
в Україні. Українські проблеми не 
залишили членів комітету байдужими. 

Питання їх вирішення та надання 
безпосередньої допомоги зі сторони
NALAS будуть розглянуті та обговорені 
під час наступного з’їзду, основною темою
якого оголошено «Українське питання».
NALAS має намітити конкретні кроки на
шляху до розв’язання проблем місцевого
самоврядування в Україні. �VASSR

ÀÑÎÖ²ÀÖ²ß ÐÎÇØÈÐÞª ÊÎÐÄÎÍÈ
ÑÏ²ÂÏÐÀÖ² Ç ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌÈ 
²ÍÑÒÈÒÓÖ²ßÌÈ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

18-19 вересня делегація ВАССР взяла участь в засіданні Координаційного комітету 
мережі асоціацій органів місцевого самоврядування Південно-Східної Європи (NALAS) 
у м. Белград (Сербія). Ця поїздка, як і ряд попередніх, стала можливою за підтримки 
Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого 
самоврядування в Україні».



Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯

Øâåéöàðñüêî-óêðà¿íñüêèé ïðîåêò DESPRO, Ïðîåêò USAID Àãðî²íâåñò20

Спочатку порівняємо «стару» та нову
редакції ч. 11 cm. 59 Закону № 280:

«Стара» редакція ч. 11 ст. 59
Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування доводяться до відома 
населення. На вимогу громадян їм може
бути видана копія відповідних актів органів
та посадових осіб місцевого самоврядування.

Редакція ч. 11 ст. 59, чинна з 19.04.14 р.
Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування підлягають обов'язковому
оприлюдненню та наданню за запитом
відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

Проекти актів органів місцевого самовря-
дування оприлюднюються в порядку, пе-
редбаченому Законом України «Про доступ
до публічної інформації», крім випадків
виникнення надзвичайних ситуацій та інших
невідкладних випадків, передбачених 
законом, коли такі проекти актів оприлюд-
нюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування
не може бути обмежено доступ до інфор-
мації про витрати чи інше розпорядження
бюджетними коштами, володіння, кори-
стування чи розпорядження державним 
чи комунальним майном, у тому числі про
умови отримання цих коштів чи майна,
прізвища, імена, по батькові фізичних 
осіб та найменування юридичних осіб, 
які отримують ці кошти або майно, а також
до іншої інформації, обмеження доступу
до якої заборонено законом.

Як бачите, вимоги Закону № 280 
щодо оприлюднення актів стали більш
чіткими та набагато жорсткішими.

Отже, хто, що та як має оприлюднювати
ОМС за новими правилами?
Відповідаючи на ці запитання ми будемо
керуватися Законом № 2939. Нагадуємо,
що згідно з приписами ч. 4 ст. 13 зазначе-
ного Закону усі розпорядники інформації
незалежно від нормативно-правового

акта, на підставі якого вони діють, при 
вирішенні питань щодо доступу до інфор-
мації мають керуватися цим Законом.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону № 2939 
розпорядники інформації мають оприлюд-
нювати нормативно-правові акти, прийняті
розпорядником, та проекти рішень, що
підлягають обговоренню.

Зазначена інформація підлягає обов'язко-
вому оприлюдненню невідкладно, але 
не пізніше п'яти робочих днів з дня 
затвердження документа.

Увага! Не забувайте, що згідно з ч. 4 ст. 15
Закону № 2939 невідкладному оприлюд-
ненню підлягає будь-яка інформація про
факти, що загрожують життю, здоров'ю
та/або майну осіб, і про заходи, які 
застосовуються у зв'язку з цим.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 5 Закону № 2939 
передбачено, що доступ до інформації 
забезпечується шляхом систематичного
та оперативного оприлюднення інформації:
1. в офіційних друкованих виданнях;
2. на офіційних веб-сайтах в мережі 

Інтернет;
3. на інформаційних стендах;
4. будь-яким іншим способом.

Керуючись цим приписом можна, 
наприклад, найбільш суспільно-важливі
акти (рішення про місцевий бюджет, 
про затвердження якихось місцевих 
програм) друкувати у місцевих 
комунальних газетах. 

У ч. 2 ст. 15 Закону № 2939 вказано, 
що у разі наявності у розпорядника 
інформації офіційного веб-сайта така 
нформація оприлюднюється на веб-сайті 
із зазначенням дати оприлюднення
документа і дати оновлення інформації.

Решту актів вивішувати або розкладати 
на дошках оголошень, на стендах або 
в інших спеціально відведених місцях 
у холі органу місцевого самоврядування
або перед приміщенням органу.

Що робити, якщо сайта немає? Визначити
порядок оприлюднення нормативно-пра-
вових актів самостійно та діяти згідно з ним.

-------------------------------
Ñïåö³àëüí³ çàêîíè ïåðåäáà÷àþòü
îñîáëèâèé ïîðÿäîê îïðèëþäíåííÿ
îêðåìèõ âèä³â ð³øåíü ÎÌÑ. 
Öå íå ñóïåðå÷èòü ïðèïèñàì Çàêîíó 
¹ 2939, ÿêèé âèçíà÷àº çàãàëüí³ 
ñïîñîáè îïðèëþäíåííÿ. Ïðîñòî äëÿ
äåÿêèõ êàòåãîð³é ð³øåíü, çâàæàþ÷è 
íà ¿õ îñîáëèâèé ñòàòóñ ÷è ñóñï³ëüíó
çíà÷èì³ñòü, ìîæóòü áóòè ïåðåäáà÷åí³
á³ëüø ñóâîð³ âèìîãè ùîäî
îïðèëþäíåííÿ.
-------------------------------

Наприклад, рішення про той же місцевий
бюджет. Відповідно до ч. 4 ст. 28 Бюджет-
ного кодексу України рішення про місце-
вий бюджет має бути оприлюднене не
пізніше, ніж через десять днів з дня його
прийняття у газетах, визначених Верхов-
ною Радою Автономної Республіки Крим,
відповідними місцевими радами.

До речі, хоча норма щодо оприлюднення
рішень про місцевий бюджет у газетах діє
з 2011 року, її мало хто виконував доне-
давна. І складно, адже не так багато у рад
власних друкованих ЗМІ, та й багато хто не
знав про цю вимогу. Тепер до неї дове-
деться ставитись більш уважно. Оскільки,
по-перше, якщо рішення про місцевий
бюджет (а також усі зміни до них) не будуть
публікуватися у офіційних регіональних 
виданнях, вони не будуть вважатися чин-
ними. По-друге, за не опублікування актів
ОМС за новими правилами передбачена
адміністративна відповідальність і досить
суттєві штрафи. Отже, будьте уважні!

Не забувайте, що у порядку (рішенні, роз-
порядженні), яке ви прийняли (приймете)
з метою регламентації процедури опри-
люднення документів, має бути обов'яз-
ково визначений період, протягом якого
документ повинен бути розміщений для
ознайомлення (оприлюднений). Цього 
порядку потрібно неухильно дотримуватись.

ÕÒÎ, ÙÎ ÒÀ ßÊ ÌÀª ÎÏÐÈËÞÄÍÞÂÀÒÈ ÎÌÑ
ÇÀ ÍÎÂÈÌÈ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ?

З 19.04.2014 р. набрали чинності зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
№ 280/97-ВР від 21.05.1997 р. За новими правилами, щоб рішення місцевої ради, 
яке носить нормативно-правовий характер набрало чинності, його необхідно оприлюднити.
Така норма виписана в ч. 5 ст. 55 Закону № 280. Окрім того, деякі акти органів та посадових
осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню. 
Більш детально читайте у роз’ясненні.
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ÑÒÂÎÐ²ÒÜ 
ÑÂÎÞ ÑÒÎÐ²ÍÊÓ ÑÅËÀ! 

Хто має відповідати за оприлюднення? 
За новими правилами оприлюдненню 
підлягають не лише рішення ОМС, а й акти 
їх посадових осіб. Однак це не означає, 
що кожен посадовець має бігати до дошки
оголошень із копіями своїх рішень чи 
самостійно розміщувати їх на сайті.

Як вже зазначалося, обов'язок з оприлюднення
нормативно-правових актів чи проектів 
відповідних рішень згідно з п. 1 ч. 1 ст. 15 
Закону № 2939 покладається на розпоряд-
ника інформації. Для цілей застосування
вимог щодо оприлюднення нормативно-
правових актів ОМС термін «розпорядник 
інформації» слід тлумачити відповідно 
до п. 1 та п. З ст. 13 цього Закону.

За цією нормою розпорядниками є:
1 ОМС, інші суб'єкти, що здійснюють 

владні управлінські функції відповідно 
до законодавства та рішення яких 
є обов'язковими для виконання;

2 особи, якщо вони виконують делеговані
повноваження суб'єктів владних повнова-
жень згідно із законом чи договором,
включаючи надання освітніх, оздоровчих,
соціальних або інших державних 
послуг, – стосовно інформації, пов'язаної 
з виконанням їхніх обов'язків.

Згідно з п. 4-5 ч. 2 ст. 50 Закону № 280 
секретар сільської, селищної та міської ради
організує підготовку сесій ради, питань, що
вносяться на розгляд ради, забезпечує опри-
люднення проектів рішень ради відповідно
до Закону № 2939 та інших законів; забезпе-
чує своєчасне доведення рішень ради до 
виконавців і населення, організує контроль 
за їх виконанням, забезпечує оприлюднення
рішень ради відповідно до Закону № 2939, 
забезпечує офіційне оприлюднення рішень
ради, які відповідно до закону є регулятор-
ними актами, а також документів, підготовле-
них у процесі здійснення радою регуляторної
діяльності, та інформації про здійснення
радою регуляторної діяльності.

Як передбачено п. 14 ч. 6 ст. 55 Закону № 280,
голова районної, обласної, районної у місті
ради забезпечує гласність у роботі ради та її
органів, обговорення громадянами проектів
рішень ради, важливих питань місцевого 
значення, вивчення громадської думки, 
оприлюднює рішення ради.

Щоб забезпечити належне виконання цих
приписів, у документі, яким регламентується
процедура оприлюднення, має бути 
визначена особа, яка слідкуватиме 
за реєстрацією документів, які підлягають
оприлюдненню та фізично здійснюватиме
оприлюднення актів на ваших ресурсах.

За матеріалами «Школи місцевого 
самоврядування» (DESPRO Швейцарсько-
український проект «Підтримка 
децентралізації в Україні»).

Пропонуємо вам створити власну офіційну сторінку 
на порталі Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад 
на безоплатній основі як члену асоціації.

Для цього необхідно:
1. Зайти на сайт hqp://vassr.org/ 
2. Зареєструватися.
3. Перевірити пошту, вам надійде лист для авторизації, перейдіть за посиланням.
4. Потім зайдіть на наш сайті й увійдіть за своїм логіном та паролем.
5. Натисніть на вкладку «Практики», далі «Спільноті практиків» та заповніть запропо-
новані поля: область, район, сільська рада та збережіть.

Після реєстрації вам потрібно відправити логін, область, район, раду координатору
порталу.

На виконання нововведень ЗУ «Про місцеве самоврядування» та ЗУ «Про доступ до
публічної інформації» пропонуємо вам створити власну офіційну сторінку на порталі
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад на безоплатній основі як члену
асоціації.

Після реєстрації вам потрібно відправити логін, область, район, раду координа-
тору порталу на адресу: yunenko.y@gmail.com. Чекайте інструкції щодо напов-
нення вашої сторінки. �VASSR
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У засіданні взяли участь Голова Всеукра-
їнської асоціації сільських та селищних рад
Микола Фурсенко, Заступник Голови – 
Керівник виконавчої дирекції Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад Вадим
Івченко, голова обласної ради Валентин
Вітер, перший заступник голови Олександр
Пирожик, голови сільських та селищних
рад та інші.

Учасники обговорили питання реформи
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, а також роль
ВАССР щодо лобіювання актуальних для
сільських громад питань.

Голова ВАССР Микола Фурсенко зазначив,
що в Україні фактично немає стимулювання
розвитку сільських територій. Це спричинено
прогалинами в законодавстві та відсутності
урядового лобі у цьому питанні. 

Змінити ситуацію, на думку керівника
ВАССР, може, насамперед, зміна принци-
пів формування бюджету, забезпечення
умов для розвитку середнього бізнесу 
на сільських територіях та, відповідно,
розвиток сільської інфраструктури. 
Крім того, Микола Фурсенко переконаний,
що сільським громадам потрібно повернути
право бути повноправними господарями
на землі своєї території.

«Село повинно розвиватися в економічному,
соціальному та екологічному напрямку.
Якщо ми порушимо цей баланс, то нічого
не залишимо нащадкам», – каже Микола
Фурсенко.

Заступник Голови – Керівник виконавчої
дирекції ВАССР Вадим Івченко виступив 
з критикою окремих аспектів нинішньої
концепції реформи місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади.

Зокрема, він вважає хибним починати
реформи з нав'язаного зверху об'єднання
громад. Мотивацією для такої ініціативи 
є дотаційність більшості сільських та 
селищних рад в Україні. 

«Забезпечте нам реальну децентралізацію
фінансів і тоді побачимо, чи будемо ми 
дотаційні, – апелює до авторів реформ
Вадим Івченко. – Асоціація пропонує 
спочатку прийняти закон про добровільне
об’єднання громад, потім створити 
реальну фінансову децентралізацію 
на користь громад і сільських рад, 
а не за їх рахунок, і тільки за декілька 
років повернутися до адміністративно-
територіального устрою.

За цей час, маючи достатнє фінансування,
села і селищні ради повинні зробити 
пріоритетним для себе саме розвиток 
інфраструктури (відремонтувати дороги,
побудувати або відремонтувати соціальні
об’єкти (сільська рада, школа, дитячий
садок, ФАП), зробити освітлення та інше).
Ідея зміни ситуації, яку пропонує ВАССР, 

і яка повинна стати основою фінансового,
соціального, економічного розвитку 
регіонів полягає у тому, що усіма ресурсами,
які є в громаді, має управляти громада.

Особливо це стосується землі. І тільки тоді,
коли село буде самодостатнім, лише тоді
можливе повне обговорення адміністра-
тивно-територіального устрою України.
Інакше – українські села будуть знищені!»

Серед шляхів збільшення сільських
бюджетів Вадим Івченко називає зміну
розподілу податку з фізичних осіб, надход-
жень за користування надрами та землею.
Він також критикує ідею об'єднання 
великих міст з навколишніми селами, 
оскільки вважає, що у програшній позиції
від таких змін опиняться сільські громади.

Під кінець засідання учасники з`їзду
обрали нового голову Волинського облас-
ного регіонального відділення асоціації
сільських та селищних рад. Ним став 
сільський голова с. Маяків Ігор Ярмольський.

Новообраний очільник сільських громад
області висловив і свою позицію стосовно
дискусійного питання об`єднання. «Карта
адмінреформи, яку нам пропонують 
в Києві, – шлях в нікуди», – підсумував 
Ігор Ярмольський. �VASSR

²ÃÎÐ ßÐÌÎËÜÑÜÊÈÉ: 
ÊÀÐÒÀ ÀÄÌ²ÍÐÅÔÎÐÌÈ, 
ßÊÓ ÍÀÌ ÏÐÎÏÎÍÓÞÒÜ Â ÊÈªÂ², – ØËßÕ Â Í²ÊÓÄÈ

20 серпня відбулися збори сільських та селищних голів Волині, 
які є членами Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. 
Головою Волинського регіонального відділення обрано Ігоря Ярмольського.
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19 серпня Заступник Голови – Керівник
виконавчої дирекції Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад
Вадим Івченко взяв участь у Загальних
зборах сільських та селищних голів 
у Ніжинському районі Чернігівської 
області. На заході також був присутній
Перший заступник голова Чернігівської
обласної Ради Олександр Кодола. Під час
наради обговорювались питання щодо
ролі сільських територій в контексті 
нової адміністративно-територіальної 
реформи.

Під час вступного слова Вадим Івченко, 
зокрема, зазначив: «ВАССР протягом 
багатьох років у своїй діяльності, заявах 
та зверненнях послідовно відстоює 
необхідність проведення децентралізації
влади в Україні, яка передбачатиме істотне
розширення прав місцевого самовряду-
вання та передачі на місця, безпосередньо
територіальним громадам значних 
повноважень з їх належним фінансовим
забезпеченням.

Асоціація розробила низку пропозицій
щодо фінансової децентралізації, якими

пропонує надати реальні фінансові 
ресурси місцевому самоврядуванню через
перерозподіл надходження податків 
до бюджетів різних рівнів. Зокрема, 
ми пропонуємо передати до місцевих
бюджетів 50 відсотків податку з доходів 
фізичних осіб, 100% – єдиного та екологіч-
ного податку, фіксований сільськогоспо-
дарський податок, плату за землю та плату
за оренду та соціальні угоди, – як єдиний
сільськогосподарський податок має 

напряму сплачуватися в місцеві бюджети. 
Це втричі збільшити середній бюджет 
сільської громади. А це – відремонтовані
або побудовані соціальні об’єкти (сільська
рада, школа, дитячий садок, ФАП), нові 
дороги, освітлення та багато іншого.

Ми ще раз наголошуємо – Асоціація 
спрямовує децентралізацію на користь
сільських громад. Відстоїмо сільські 
території – відродимо село!» �VASSR

ÀÑÎÖ²ÀÖ²ß ÑÏÐßÌÎÂÓª ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²Þ 
ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÃÐÎÌÀÄ

6 серпня 2014 року в приміщенні
Авангардівської селищної ради відбулася
зустріч голови Одеського регіонального
відділення Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад Хрустовського
Сергія Григоровича з представниками 
робочої групи «Ініціативи з підтримки
реформ в Україні», серед них:

Тимофій Милованов – другий у рейтингу
Forbes Top Economic Thinkers, співавтор 
заклику до дебатів з децентралізації влади
в Україні, підписаному більш ніж 100 між-
народних вчених, член групи «глобальних»
українських економістів, які намагаються
впровадити системний підхід до реформ 
в Україні; Агнєшка Пясецька – польський
експерт з місцевої реформи, Порівняння
України та Польщі; Наталя Шаповал –
представник Київської Школи Економіки;
Андрій Пилипенко – менеджер ініціативи 
з підтримки Децентралізації Фонду 
«Відкритий Діалог».

У переліку тем, які було обговорено під 
час зустрічі, були такі: про проведення 
адміністративно-територіальної реформи
та децентралізації влади в Україні; стан 
реформи місцевого самоврядування в
Україні; визначення запитів на пріоритетні

зміни від представників самоврядування
та зміни, які сталися на найнижчому рівні
врядування в Україні за останні 3-4 роки.

У рамках зустрічі були визначені питання,
які потребують детального вивчення
та оформлення у вигляді конкретних 
пропозицій, а саме: на законодавчому
рівні прийняти рішення щодо розміщення
та відповідного банківського обслугову-
вання коштів громад в державних банках
замість казначейства; підготувати список
законів та підзаконних актів щодо відміни;
виписати чітко повноваження префектів;

підходити зважено до об’єднання громад
(не об’єднувати міста та села, тільки 
добровiльне об’єднання); провести практи-
куми щодо підтримки подання на ґранти.

Окремо обговорили можливість 
започаткування пілотного проекту 
з підтримки місцевого самоврядування.
Представники робочої групи готові 
відстежувати та публічно говорити 
про конкретні проблеми місцевого 
самоврядування, пропонувати конкретні
методи та способи їх вирішення, а також
лобіювати ці зміни. �VASSR

ÎÄÅÑÜÊÅ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÅ Â²ÄÄ²ËÅÍÍß ÏÐÎÏÎÍÓª
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Відкрила засідання голова регіонального
відділення, Садівський сільський голова
Сумського району Надія Масалітіна. 

У роботі розширеного засідання правління
Асоціації взяли участь й керівники 
обласної ради та облдержадміністрації. 
Головним в порядку денному було 
питання енергозбереження.

У своєму виступі перед сільськими та 
селищними головами перший заступник
голови облдержадміністрації Віктор 
Чернявський детально поінформував 
про скрутний стан, що склався в області 
із забезпеченням природним газом, 
та пояснив, як планується долати цю
кризу: зокрема, здійснити частковий 
перехід на опалення твердим паливом.

Валерій Толбатов, заступник голови 
обласної ради, звернувся до сільських 
та селищних голів в цей непростий для
держави час iз закликом бути єдиними,
згуртованими та роз’яснити населенню
всю складність нинішньої ситуації.

Крім того, нагадав присутнім, що, окрім
вирішення цієї непростої проблеми, 
сільських та селищних голів очікує 
попереду дуже важливий період 
із проведення – як в області, так 
і в Україні в цілому, – реформи 
місцевого самоврядування, в основі 
якої є децентралізація влади.

Сільські та селищні голови повністю 
поділяють принципи, які пропонує 
Асоціація щодо адміністративно-
територіальної реформи та бюджетних 
новацій та висловлюють повну 
підтримку Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад.

Після першої пленарної частини засідання
правління сільські та селищні голови 
відвідали виставку «Енергоефективність 
та енергозбереження», яка відбулась 
у виставковому центрі «Іллінський» 
Сумської торгово-промислової палати, 
де ознайомилися з експонатами виставки
з питань енергозбереження.

Друга частина пленарного засідання 
була проведена в залі засідань 
торгово-промислової палати. Голова 
регіонального відділення Масалітіна Н. І.
провела презентацію проекту агенції 
правового захисту громад «PRAVOCARD».
Сільським та селищним головам області
було роздано інформаційний матеріал 
та угоди щодо правового захисту 
громад.

Крім того, розширене засідання 
правління своїм рішенням підтвердило 
повноваження керівника регіонального
відділення Масалітіної Н. І., Садівського
сільського голови, шляхом відкритого 
голосування та заступника голови 
регіонального відділення – Ястрєбова В. Ю.,
Вороніжзського селищного голови 
Шосткинського району.

До сільських та селищних голів була 
доведена інформація про роботу 
виконавчої дирекції Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад 
у 2014 році. У засіданні правління взяв
участь, з презентацією проектів, 
представник Державного комітету 
України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва – сектор 
підприємництва у Сумській області 
Мосунов Б. О. �VASSR

ÑÓÌÙÈÍÀ 
ÏÎÄÎËÀª ÊÐÈÇÎÂ² ßÂÈÙÀ Ã²ÄÍÎ!

7 серпня 2014 р. відбулось розширене засідання правління Сумського регіонального 
відділення за участю 173 сільських та селищних голів з запрошенням голів районних рад 
та адміністрацій. В засіданні правління взяли участь перший заступник голови Сумської
обласної державної адміністрації Чернявський В. І. та заступник голови обласної ради 
Толбатов В. М., загальна кількість учасників становила 210 чоловік.
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Зi вступним словом на початку зборів 
виступив Заступник Голови – Керівник 
виконавчої дирекції Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад Вадим
Івченко. Він розповів про роль Асоціації у
лобіюванні інтересів представників органів
місцевого самоврядування базового рівня
та відповів на численні запитання 
учасників зборів.

«Головний пріоритетний напрямок роботи
Асоціації – забезпечити органи місцевого
самоврядування достатніми фінансовими
ресурсами для залучення громадськості 
до розроблення управлінських рішень 
і контролю за їх реалізацією.

Необхідно перевернути фінансову 
піраміду. Сьогодні для розрахунків 
органи місцевого самоврядування 

підіймають всі ресурси в центральний
бюджет із місцевих громад, потім, 
згідно нормативів, ці гроші опускаються 
на місцевий рівень. Але вся маса грошей,
яка насправді зовсім не потрібна для 
забезпечення функціонування державної
влади, вона залишається в центральному
бюджеті. Вам нібито дали повноваження 
й можливості залишити частину пере-
виконання по збору податків в місцевих
бюджетах, але в той же час вам поставили

такі плани по збору, які практично 
неможливо перевиконати.

Ідея зміни ситуації, яку пропонує ВАССР, 
і яка повинна стати основою фінансового,
соціального, економічного розвитку регіонів
полягає у тому, що усіма ресурсами, які є в
громаді, має управляти громада. Особливо
це стосується землі.

Згідно відповідним нормативам мають
бути відрахування у бюджети вищих 
рівнів тільки тих коштів, які спрямовані 
на виконання чітко визначених функцій:
центральна влада, частково міліція, 
бо буде розвиватися напрямок муніци-
пальної міліції, суди та, можливо, інші
функції, які будуть пов’язані з виконанням
державних програм. 

Тобто, не всі гроші наверх, а потім по нор-
мативам вниз, а навпаки.

Якщо правильно побудувати взаємо-
відносини місцевого самоврядування 
та державної влади, то з часом кожна 
громада буде самодостатньою, буде 
мати фінансові ресурси, щоб забезпечити
стабільне життя своїм мешканцям», – 
сказав Вадим Івченко. �VASSR

ÍÀÌ ÒÐÅÁÀ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÏÎÁÓÄÓÂÀÒÈ ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ 
Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÂËÀÄÈ

19 серпня Заступник Голови – Керівник виконавчої дирекції 
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Вадим Івченко взяв участь 
у Загальних зборах сільських та селищних голів у Ічнянському районі Чернігівської області. 
На заході також був присутній Голова Чернігівської обласної Ради Микола Звєрєв. 
Під час наради обговорювались питання щодо ролі сільських територій 
в контексті нової адміністративно-територіальної реформи.
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Школа місцевого самоврядування
Основною метою Комплексної 
навчальної програми є формування 
дієвого та високо професійного 
місцевого самоврядування в Україні
у відповідності до Європейської Хартії 
місцевого самоврядування шляхом 
підвищення кваліфікації лідерів 
місцевого самоврядування та 
поглиблення розуміння ними змісту
ключових суспільних реформ.

Цільова аудиторія Комплексної навчальної
програми поділена на три групи:
1. Голови сільських та селищних рад,

представники виконавчого комітету
Всеукраїнської асоціації сільських 
і селищних рад;

2. Голови районних рад – членів 
Української асоціації районних 
та обласних рад;

3. Мери малих міст – члени Асоціації
малих міст України.

Навчання здійснюється за спільними 
тематиками, адаптованими до потреб 
кожної цільової групи. 

Процес навчання складається з таких 
частин: дві очні навчальні сесії, на яких 
обговорювалися питання реформування
місцевого самоврядування, шляхи
підвищення інституційної спроможності
асоціацій, а також дистанційні он-лайн 
навчання з управління проектами 

ØÊÎËÀ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß
ÑÓÏÐÎÂÎÄÆÓª ÐÅÔÎÐÌÈ
Ç ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²¯

З 8 по 12 вересня 2014 року в Києві проходила 
комплексна навчальна програма «Школа місцевого самоврядування» (ШМС),
організована Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO 
у співпраці зі Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування 
та на підтримку ініціативи Мінрегіону з децентралізації влади. Учасники – близько 
90 представників органів місцевого самоврядування – членів асоціацій зі всієї України.
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та питань децентралізації влади, 
які проходили між навчальними 
сесіями.

За формою – навчання проходило 
у вигляді семінарів, тренінгів, круглих 
столів, представлення «живих кейсів», 
дистанційного навчання, обговорень, 
а також навчальних візитів. У проміжках
між заняттями та у вільний час учасники
Школи мають можливість подискутувати 
з лекторами та обмінятися досвідом.

Під час проведення семінарів з учасників
Школи з кожної цільової групи будуть 
відібрані найактивніші представники 
для підготовки їх як потенційних тренерів.

Передбачається, що у результаті тренінгів
учасники розвинуть свої тренерські та 
модераторські компетенції й розроблять
навчальні заняття за актуальними темами
для різних цільових груп ОМС.

Форум учасників Школи
10 вересня у рамках ШМС відбувся 
Форум учасників Школи за модерацією
журналіста, автора та ведучого ток-шоу

«Свобода слова» Андрія Куликова.
Про важливість реформ з децентралізації 
в Україні та проведення профільного 
навчання представників органів місцевого
самоврядування наголосила у своєму 
вітальному слові Керівник Швейцарсько-
українського проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO п. 
Оксана Гарнець. «Школа місцевого 
самоврядування є одним з елементів 
підвищення спроможності Всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самовряду-

вання та їхніх членів, особливо у процесі
реформ, що відбуваються в країні», – 
зазначила Оксана Гарнець. 

Перша частина форуму була присвячена
реформі місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади. 
Зокрема, Анатолій Ткачук, радник 
Віце-прем'єр-міністра України з 
регіонального розвитку, висвітлив зміст,
етапи та очікувані результати реформи 
з децентралізації. 

«Процес рухається – на сьогодні набув 
чинності Закон України «Про співробіт-

ництво територіальних громад». 
Тобто, період «м’якої» реформи фактично
розпочався із прийняттям цього закону,
який дає можливість покращити ситуацію
у своїй громаді, у своєму районі. 
Інструментів там багато – від створення 
комунальних підприємств громади до 
перерозподілу повноважень та створення
міжгромадівських дитячих садочків чи 
медичної служби. Такий інструментарій
там закладено», – відзначив Анатолій 
Ткачук.

Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку
територій, детально зупинився на реформі
адміністративно-територіального устрою
та бюджетній децентралізації. Учасники
ставили дуже багато запитань, що свідчить
як про підвищений інтерес до теми, так 
і про неповне розуміння процесів, що 
відбуваються. Це, у свою чергу, підтвер-
дило необхідність проведення й надалі 
навчальних заходів для представників 
органів місцевого самоврядування.

Друга частина Форуму була присвячена 
діяльності Всеукраїнських асоціацій 
органів місцевого самоврядування. 
Серед доповідачів цієї частини були Юрій
Андрійчук, Голова Секретаріату Української
асоціації районних та обласних рад, Павло
Козирєв, Голова Асоціації малих міст, 
Віце-президент Асоціації міст України 

та Вадим Івченко, Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації сільських і 
селищних рад. Експерт проекту DESPRO
Ігор Абрам'юк окреслив законодавчі 
основи, мету та завдання діяльності 
асоціацій, узагальнив очікування учасників
Школи щодо того, якими, на їхню думку,
мають бути асоціації, запропонував деякі
кроки, завдяки яким асоціації зможуть
стати кориснішими для своїх членів, 
а органи місцевого самоврядування 
отримають додаткові мотиви до 
асоціювання.

hdp://despro.org.ua/~Dn1Yz
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Допомогла мені в цьому тема, яка
розглядалася під час Академії лідерства.
Навчання проводилося для сільських 
та селищних голів – членів Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад за
сприяння Програми Ради Європи 
«Посилення інституційної спроможності
органів місцевого самоврядування».

Нікого не здивую, коли скажу, що 
теперішнє наше життя – суцільний стрес.
На роботі чи поза нею ми ледве стри-
муємо себе аби не ув’язатися в конфлікт,
залишатися емоційно сталим. Соціальні
мережі перетворилися на майданчик, де
розпалюються міжнаціональні конфлікти.
Неозброєним оком видно, куди ведуть ці,
на перший погляд, ніким не контрольовані
обговорення. Тут треба бути обачним.

Складний час для українського народу.
Важко пережити смерті, військовий 
конфлікт, національний конфлікт, який на
моє переконання керований та навмисне
розпалюється. Зростає напруга серед 
населення, мешканців сіл та міст, страх та
відчай поселився у душах людей. Та мало
хто замислюється чому виникають конфлікти,
хто їх розв’язує та як їх вирішувати? 

Я, юрист за освітою, часто виступала у ролі
адвоката. Для мене вирішення конфліктної
ситуації фахово було лише в рамках 
закону. Коли стала на посаду сільського 
голови виявилося, що конфліктів між
людьми різного роду дуже багато. 

Особисто для мене конфлікт був складним
і обтяжливим. На жаль, завжди знайдуться

люди чимось не задоволені. Часто емоції 
у людей виникають через відсутність 
інформації, або мають місце керовані дії
окремих осіб, зацікавлених у конфлікті 
з метою вирішення якихось своїх власних,
нерідко, меркантильних інтересів.

Маємо приклади, коли сільського
голову звинувачують у бездіяльності, 
неправомірній діяльності. Усім відомі 
класичні конфлікти за межу тощо. 
Земельні питаннями часто стають 
предметом спорів. З них іноді виникають
довготривалі конфліктні ситуації. 

Лише окремі із них переходять в ранг 
суспільного резонансу, де насправді 
порушені права громади, мешканців.
Решта виникають або через необізнаність
людей або керовані зацікавленими 
особами, які «роздмухують» конфлікти 
навмисне. Від цього страждають не тільки
керівники сільських громад, але й ті грома-
дяни, котрі втягнуті в конфлікт, інколи не
по своїй волі. Шкода, що часом не переві-
рені факти стають приводом для телевізій-
них сюжетів, газетних публікацій. 

Конфлікт, з яким мені довелося стикнутися,
розгорнувся навколо облаштування 

Ê²ËÜÊÀ ÏÎÐÀÄ 
ÄËß ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÊÎÍÔË²ÊÒ²Â

Я не люблю конфліктів, бо за своєю природою є не конфліктною людиною. 
Намагалася обійти стороною спірні питання, часто поступаючись. Віднедавна, ставши 
публічною особою та пройшовши навчання в Академії лідерства, свою позицію я змінила.

� Людмила Хома
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дороги в с. Великий Житин твердим 
покриттям. Скаржники розповсюдили
неправдиву інформацію через засоби 
масової інформації ТРК «Рівне-1» про те,
що нібито в 2010 році на облаштування 
комунальної дороги протяжністю 3 км 200 м
було виділено 3 млн грн, які невідомо 
куди зникли. Хто розуміється в питаннях
прийняття рішення про виділення такої
суми з державного бюджету на облашту-
вання комунальної дороги в сільському 
населеному пункті, знає, що це непросто. 

Ще складніший шлях освоєння цих коштів
через УКБ ОДА з проходженням цих сум
через рахунки Держказначейства. Однак
«сенсаційний» сюжет працівниками ЗМІ
було знайдено і без будь-якої перевірки
цих фактів подано в ефір. Якби справа 
стосувалася інтересів лише окремої 
приватної особи, це можливо залишилося
б поза увагою сільської ради. 

В даному конкретному випадку йшлося
про безпідставні звинувачення у махіна-
ціях значної кількості людей. Крім того,
цей сюжет запустив «принцип доміно». 

У зв’язку з чим дане питання було 
винесене в розділі «Різне» на розгляд 
депутатів сільської ради. Депутати 
доручили сільському голові зустрітися 
з власником ТРК «Рівне-1» та зажадали
спростування неправдивої інформації
через телеканал.

Крім того, апарат сільської ради 
опублікував заперечення в місцевій 
газеті. Це були перші кроки. Наступні
кроки розв’язання конфлікту можуть 
бути здійснені у юридичній площині.

Не варто боятися конфліктів, краще 
вчитися їх вирішувати, – націлювали нас
тренери Академії лідерства. Кілька правил,
які я взяла для себе й рекомендую 
використовувати у повсякденному 
житті колегам. 

Правило перше. Не допускати конфлікту,
по можливості упередити його. Бути 
публічним у своїй діяльності. Інформувати
громадськість та залучати до реалізації
справ. Ніхто не заважає сформувати
інформаційний листок, якщо немає сільської
газети, та розповсюдити серед мешканців
з анонсування тої чи іншої дії, яку ви, 
як посадовець, збираєтеся вчинити. 
Поінформованість зацікавлених сторін 
допоможе упередити конфліктну ситуацію.

Правило друге. Якщо конфлікт вже 
назріває, не варто його уникати. Ні в якому
разі не можна ховатися від конфлікту, 
уникати його розв’язання, а навпаки, 
як тільки він зароджується – йти йому 
на зустріч і «гасити». Це як пожежа: 
чим скоріше втрутишся, тим менше сил,
часу і засобів знадобиться.

Правило третє. Щоб врегулювати
масштабний конфлікт необхідно залучати
усі зацікавлені сторони у розв’язанні 
конфлікту. Тоді можна буде вислухати
усі сторони й спільно прийняти рішення.
Грамотне управління ходом конфліктних
взаємодій передбачає вибір стратегії такої
поведінки, яка буде використовуватися для
належного завершення конфлікту. �VASSR
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– Пані Людмило, навчання в Академії 
лідерства, організованої за сприяння
Ради Європи, випускницею якої Вам 
пощастило бути, допомогло вам якось?
Що цінного почерпнула під час навчання?
– Не допомогло, а допомагає, бо процес
самовдосконалення не повинен припиня-
тися ніколи. Хоч лідерство – це турбота 
не лише про власне вдосконалення та 
самореалізацію, але й про вдосконалення
та самореалізацію усього колективу 
сільської ради та членів територіальної
громади.

Для мене важливим моментом у цьому
навчанні стало саме розуміння лідерства.
Спробуйте дати визначення: що таке 
лідерство? Кожен розуміє по-своєму. Ви
скажете – уміння вести за собою, керувати
й відповідати. Якщо тебе обрала громада,
то ти вже лідер, бо тобі довірили… Але
нам, сільським та селищним головам,
часто здається, що усі проблеми, які є в
нашій громаді, – наші особисті проблеми
і ми, керівники, зобов’язані їх вирішити.
Тобто, стиль лідерства частіше всього 
авторитарний.

– Але ж якщо бути відвертим, 
авторитарний стиль лідерства 
часто ефективніший за інші в громаді?
– І так, і ні. Мені більше до душі демокра-
тичний. Я уважно слухала, як мої колеги
розповідали про здобутки у своїх громадах
під час занять та поза їх межами. Усі три
сесії в групах змінювалися люди, і це дало
можливість почути й познайомитися 
з колегами із різних куточків України. 

Кожен розповідав про свій досвід, про 
свої проблеми й бачення їх вирішення. Так
мимоволі я дізналась про цікаві проекти,
організаційні форми громадянського 
суспільства в селах тощо. Скажу, що це 
безцінна можливість спілкування, якої 
нам не вистачає у повсякденному житті,
один із моментів, який мені не тільки 
дуже сподобався під час навчання, але 
й видався корисним, бо знайомство 
з цікавими людьми, обмін досвідом, 
практика, розширення кругозору – 
цінніше, ніж будь-які академічні 
постулати.

Одні колеги говорили, що їх громада 
активна, інші – пасивна. Одні визнавали
себе успішними, інші чесно визнавали
свою неспроможність впоратися із 
клубком проблем. Це було відверто. 
Після аналізу виступів колег, я зробила 
висновок для себе, що сильніша громада та,
де керівник має команду й послідовників.
А потім мою думку підтвердили тренери.

Лідерство – це заохочення послідовників
діяти задля досягнення певної мети, яка
втілює цінності та мотиви – бажання та 
потреби, очікування та надії – як лідерів,
так і їх послідовників. 

Одразу «приміряла» здобутий досвід 
на свою громаду. І одразу зрозуміла, де
сильні та слабкі сторони у моїй роботі. Як
результат, ГО «Потік– Успіх» активізувала
свою роботу. Ми взяли участь у програмі
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду» й заміні старих вікон в ЗОШ
на енергозберігаючі. Це була невеличка
спільна перемога.

ÍÀØ² ÏÀÑÈÂÍ² ÏÎÑË²ÄÎÂÍÈÊÈ 
ÌÀÞÒÜ ÑÒÀÒÈ ÀÊÒÈÂÍÈÌÈ ÑÏ²ÂÓ×ÀÑÍÈÊÀÌÈ

У кожного із сільських та селищних голів є бажання змінити життя у своїй громаді на краще.
Та не кожен знає як це зробити швидко, ефективно. Чи знає це Людмила Музичка – 
сільський голова Потіцької сільської ради – випускниця Академії лідерства 2013 року?

Наталія Ключник

� Людмила Музичка
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Я зрозуміла, що страх доручити важливу
справу комусь, страх поразки заважає 
нам бути справжніми лідерами. Нам усім
необхідно змістити центр нашої уваги 
з поодиноких лідерів на взаємні дії та 
діалоги. Коли ми змінимо основу наших
переконань з пасивних послідовників 
на активних співучасників – тільки тоді 
ми зможемо здолати такі явища як страх
та поразка не тільки в роботі, але й в житті.

– Але ж як це зробити?
– Ви знаєте, не так вже й складно, якщо 
ти справді щиро хочеш змін у своїй 
громаді. Не варто «варитися у власному
соку». Діалог, співпраця з сусідніми 
громадами для вирішення соціально-
економічних питань, актуально на 
сьогодні. «Щоб досягати кращого життя,
ми маємо не тільки працювати, але й
мріяти, не тільки планувати, але й вірити»
(Анатоль Франс). Треба розширювати 
існуючу реальність, створювати уяву про
громаду, яка прагне до величі. 

Лідерство потребує зосередженості,
вміння розставляти пріоритети, вміння
мислити чітко та раціонально, але при
цьому не нехтувати інтуїтивними та 
творчими підходами. 

Проблеми у нас і в наших сусідів схожі.
Тому є сенс об’єднати зусилля, а можливо
й ресурси, для їх вирішення, реформувати
існуючу систему.

– Ви маєте на увазі реформи місцевого
самоврядування чи укрупнення громад?
– Реформу, частиною якої є укрупнення
громад. Ми багато обговорюємо на різних
рівнях як відбудеться цей процес. Є багато
перекосів, які не підтримуємо. Зрозуміло,
що без укрупнення громад реформи 
місцевого самоврядування не буде. 

Проте вважаємо, що об’єднання має бути
виключно добровільним. Тут роль лідера,
здатного очолити новоутворену громаду 
в нових умовах, надзвичайно складна. 

Такому лідеру потрібна ясність розуму, 
бо життя сільського лідера неспокійне 
й навіть спустошливе. Нам доводиться 
вирішувати проблеми, часом дуже
складні. Тим більше зараз, коли Україна 
в біді. Проте як не захарастити розум 
лідера дрібницями і «текучкою»? 
Лідерство потребує зосередженості,
вміння розставляти пріоритети, вміння
мислити чітко та раціонально, але при
цьому не нехтувати інтуїтивними 
та творчими підходами.

– Є такий відомий вислів:
«Лідерство – це не посада. Це – робота».
Ви теж так вважаєте?
– Якщо бути відвертим та виходити 
із вимог, продиктованих сучасністю, 
багатьом людям, які від природи 
є лідерами, щоб стати лідерами громад
треба багато працювати над собою. 

Багато проблем, які ми не можемо 
вирішити тільки тому, що не знаємо як. 

Як мобілізувати громаду, як скласти 
стратегію розвитку громади, як залучити
інвестора, як створити робочі місця та
збільшити надходження до бюджету, як
зберегти тепло та зекономити гроші, куди
подіти побутові відходи, якщо в тебе немає
санкціонованого сміттєзвалища… Цих «як»
дуже багато. І ще одне як – як їх вирішити?

Наприклад проблеми з побутовими 
відходами, вони є в практично в кожній
сільській раді. Знаючи це, тренери 
Академії лідерства майстерно показали
можливі варіанти їх вирішення під час
практичного заняття у вигляді рольової
гри. Або ділові переговори. Як їх готувати,
як провести? Усі ці навички мені особисто
необхідні щодня. Ми одержали реальну
допомогу у вигляді інструментів для 
оперативного прийняття рішень, яку 
одразу інтегрували в реальне життя. 
Одержаний сценарій комунікацій, 
риторика, аргументація під час виступів –
інструменти надзвичайно важливі для
сільських голів. 

Лідерство для сільських жителів – 
шлях для виживання, переорієнтація 
на європейський досвід – дорога 
в майбутнє, де справжнє, розвинене 
місцеве самоврядування й краще життя
громад. �VASSR
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Чому резонансного? Тому що управлінська
діяльність місцевих й регіональних 
керівників має охоплювати не лише
персонал органів місцевого самовряду-

вання, але й направляти, надихати 
та стимулювати до діяльності жителів
громади, задля яких саме й функціонують
такі самоврядні органи. При цьому 
важливо спонукати представників місцевої
влади до глибокого усвідомлення своєї
відповідальності не лише за виконання 
посадових обов’язків, але й активну 
взаємодію з громадою та результативність
процесу децентралізації в цілому. 

Таке усвідомлення можливе за умови 
розуміння депутатом чи посадовцем, що
посада – це не винагорода за досягнення
або нагода задовольнити свої власні 
кишенькові інтереси, а засіб та нагода

для максимального задоволення потреб
громади та її жителів, завдяки яким вони 
й отримали свої посади в місцевому 
самоврядуванні. Саме розуміння та 
визнання власної відповідальності 
за розвиток територій допоможуть 
керівникам на місцях в найбільш стислі
терміни змінити на краще реальний 
стан справ у громадах.

Зрозуміло, що зазначені вдосконалення
потребують не тільки бажання, а й 
готовності керівників усвідомити себе
творчою особистістю, здатною стати 
щоденним керманичем-поводирем для
своїх підлеглих співробітників та жителів
громади. Така готовність і здатність 
досягається за умови набуття лідерської
компетентності за такою формулою: 
Самоусвідомлення → Самопізнання →
Самоаналіз → Самовдосконалення →

Самовладання → Самоконтроль → 
Самовираження → Самореалізація → 
Самоактуалізація.

Необхідна для здійснення щоденної 
лідерської діяльності компетентність 
вимагає від представників місцевого 
самоврядування перш за все особистої 
неординарності, рішучості подолати 
стереотипність мислення та набути 
перспективного бачення, готовності 
здобувати сучасні знання щодо 
управлінського лідерства та втілювати 
їх у своїй практичнiй діяльностi. 

Очевидно також, що виховання 
управлінського лідерства високої якості 
в органах місцевого самоврядування 
потребує й запровадження, і насамперед
на загальнодержавному рівні, комплекс-
ного навчального підходу, який допоможе

ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÅ Ë²ÄÅÐÑÒÂÎ Ó Ì²ÑÖÅÂÎÌÓ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍ² 
ßÊ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÓÑÏ²ØÍÎÑÒ² ÏÐÎÖÅÑÓ ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²¯ 

ÙÎÁ ÎÑßÂÀÒÈ ²ÍØÈÕ, ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÍÎÑÈÒÈ ÑÎÍÖÅ Â ÑÎÁ² 
(Ð. ÐÎËËÀÍ) 

Проголошений курс на децентралізацію свідчить про серйозні наміри Української держави
надати органам місцевого самоврядування (ОМС) реальну владу, повноваження, матері-
альні засоби для вирішення нагальних проблем територіальних громад. У цьому контексті
надзвичайної ваги набувають питання застосування депутатським корпусом та посадовими
особами місцевого самоврядування резонансного лідерства. 

Пашко Людмила Андріївна,
доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту 
Національної академії державного управління при Президентові України

� Людмила Пашко
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вдосконалити основні складові лідерського
потенціалу керівника-професіонала:
• компетентність: досвід, знання, 

навички, уміння працювати з людьми
та вирішувати проблеми;

• особистісні особливості та ділові риси:
впевненість у собі, енергійність,
комунікативність, готовність брати 
відповідальність, самостійність;

• здібності: інтелект, пам’ять, творчі 
здібності;

• установки, цінності, пріоритети: 
морально-етичні елементи, що 
визначають ставлення до професійної
діяльності та пріоритети в роботі 
з підлеглими у процесі сприймання 
та передавання інформації, прийняття
рішень.

Саме такі завдання вже кілька років 
поспіль допомагає вирішувати тренінгова
програма «Академія лідерства» як складова
програми Ради Європи «Посилення інсти-
туційної спроможності органів місцевого
самоврядування в Україні». 

Завдяки навчанню у Академії керівники
органів місцевого самоврядування різного
рівня вивчають практичні підходи до
управління своїх європейських колег, 
здобувають можливість ознайомитися 
з сучасними світовими методиками 
лідерства, які допомагають їм реалізувати
свої функції на місцях й надихають 
на щоденне служіння своїй громаді. 

Надаючи своїм слухачам можливості 
долучитись до досвіду країн – членів 
Ради Європи у застосуванні лідерських 
підходів до управління громадами 
та регіонами, «Академія лідерства»
розширює їх особистісні горизонти, 
допомагає розвинути навички, важливі
для виконання необхідних функцій лідерів,
сформувати розуміння принципів, вимог
та функцій сучасного лідерства, а також
усвідомити непересічну роль лідера 
в розвитку територіальної громади.

Відрадно, що навчання в «Академії 
лідерства» щороку набирає нових форм. 
У 2014 році цей навчальний курс Ради 
Європи зібрав на свої заняття, окрім 
представників місцевого самоврядування,
ще й тренерів та викладачів практично зі
всієї України, які згодом будуть готові нести
далі в органи місцевого самоврядування
своїх регіонів найкращі напрацювання
Ради Європи з управлінського лідерства.

Напевно, девізом кожного слухача цього
курсу могли б стати слова: «Більше немає
на кого перекладати відповідальність».
Саме тому хочеться подякувати усім 
організаторам «Академії лідерства»
за чудову нагоду окриленого польоту 
та креативні думки, що виникають 
у процесі навчання. �VASSR

Жіноче крило, Київ, 19-20 червня

Жіноче крило, Полтава, 05-06 серпня

Жіноче крило, смт. Стрижавка (Вінницька обл.), 24-25 червня

Жіноче крило, м. Львів, 01-02 липня
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Майже рік тому ми з колегами – 
сільськими головами всієї України 
зустрілися у Клевані Рівенської області 
під час першого туру Академії лідерства,
організованого Всеукраїнською Асоціацією
сільських та селищних рад за сприяння
програми Ради Європи «Посилення 
інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування». 

Навчання, завжди нові знайомства, 
обмін досвідом, спілкування, мислення,
аналіз. Воно розпочалося у Клевані, 
продовжилося в Алушті та Миргороді, 
бо саме там проходила друга та третя 
сесія Академії лідерства. 

Такі навчання вкрай необхідні для 
керівників ОМС. Ми живемо в своїх 
громадах, постійно у вирії проблем. 
Щоденно у неспокої, часом буваємо 
загнані в кут. Зникає посмішка з лиця. 
Здається, виходу немає. 

Аж тут пригадується порада досвідченого
тренера Джона Джексона: «Дивіться не
тільки в одну проблему, навчіться бачити
навколо себе багатогранність». 
І як підтвердження – кадри з навчального

фільму, де з 30 слухачів тільки двоє 
помітили сторонню істоту серед гравців 
у м’яч. Вона була присутня в кадрі, проте
ми сконцентрувалися на відомих для нас
учасниках сюжету: гравець та м’яч. 
Поза увагою залишилось усе інше. 
Одразу напрошується висновок, 
що так й в громадах є люди, яких іноді 
ми не бачимо. Але ж вони є, вони 
«в кадрі» нашого життя, вони готові. 
Їх треба тільки побачити.

Є речі, на які ми не звертаємо уваги, 
є обставини, до яких треба придивитися.
Варто бути спостережливими й оцінювати
обстановку в цілому, а не зациклюватись
на одній проблемі, на чомусь одному.
Такий важливий урок взяла для себе 
як для керівника сільської громади. 

Дуже корисним і цікавим було 
спілкування з колегами, обмін досвідом 
є невід’ємною частиною серед тих, кого
обрала громада. Іноді жодний матеріал,
роз’яснення не підкаже як справитися 
із тою чи іншою проблемою, окрім того,
хто цю проблему вирішив. Сільський 
голова часто перетворюється на ту особу,
яка, на думку людей, повинна вирішити 
усі проблеми сельчан. Перейняти кращий
досвід, який вже втілений коллегами, 
найефективніший шлях.

Приємне спілкування з колегами та такими
високоповажними людьми як Джон 
Джексон, який мав великий досвід роботи
в уряді Тонi Блера (Англія), в інших країнах
світу видається мені неоціненним.

Із задоволенням згадую лекції Григорія
Борща, Світлани Сулімової – кандидатів
наук державного управління, Світлани 
Ходакової – голови правління ГО «Відкрите
суспільство». 

В захопленні від розробок депутата 
Вінницької облради Ігоря Марчука, який
«розбудив» всіх сільських голів для 
активності та захисту інтересів громади.
Дякуючи Івану Мосюку, Старунівському
сільському голові з Івано-Франківщини, 

навчилися наполегливості та дізналися, 
що проблеми ризиків мають і можуть бути
почуті центральною владою й урядом.

Залишились в пам’яті фрази: 
«Вміти вислухати людину – це мистецтво»,
«Немає усмішки на обличчі – не йди 
на роботу».

Не заперечую, що допомогли рольові ігри,
де кожен з учасників навчання в Академії
лідерства побував в ролі мерів, директорів
виробництв, шкіл, професійно-технічних
закладів, працівників комунальних 
підприємств, представників масової 
інформації, пересічних громадян, активу.
Тобто, ми, сільські голови, побували
в ролі тих, з ким працюємо, спілкуємось,
просимо, допомагаємо. 

Керувати людьми – це йти за ними. 
«Щоб досягти вершин, ми маємо 
не тільки працювати, але й мріяти, 
не тільки планувати, але й вірити!». 
Золоті слова, які я запам’ятала, це стало
моїм девізом. Бо сільські голови – це 
не посада й робота, це – спосіб життя. 

Після проходження трьох етапів навчання
змінила підхід до вирішення багатьох
питань. Маю свій алгоритм і раджу 
сконцентруватися на простих речах 
на перший погляд, але дієвих: записати,
продумати, скласти план дій, не поспішати.

Глибоко переконана: навчання необхідні
всім сільським головам, на всіх рівнях –
районному, обласному, республікансь-
кому. Своїми знаннями, нотатками 
ділилась з колегами при кожній 
можливості. Допомагає в роботі 
складання SWOT-аналізу, якому навчили 
в Академії. Тобто, пошук нового з користю
для громади, зокрема для Іркліївської 
територіальної громади.

Навчання в Академії дало можливість 
належним чином відповідати займаній 
посаді, бути завжди у відповідній формі,
стриманим і йти вперед, не опускаючи 
рук. �VASSR

ÊÅÐÓÂÀÒÈ ËÞÄÜÌÈ – 
ÖÅ ÉÒÈ ÇÀ ÍÈÌÈ

Такий висновок зробила керівниця Іркліївської сільської громади 
Черкаської області після завершення навчання в Академії лідерства. 
«Час йде, а у пам’яті залишилися приємні картини та важливі здобутки», – 
каже Надія Захарівна.

� Надія Бокова
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Соціально активним громадянам, 
об'єднаним у громадські організації 
(а таких організацій в Україні понад 
40 тисяч) слід знати та виконувати приписи
вже діючого на сьогодні законодавства,
яке впливає на різні аспекти прояву 
громадянської активності.

Майже 2 роки діє Закон України «Про 
громадські об'єднання» від 22 березня
2012 року № 4572-VI (г- та «Голос України»
від 18.04.2012 № 70), яким визначено
новий порядок утворення, реєстрації, 
діяльності та припинення громадських
об'єднань.

Згадаємо головні положення цього Закону.
Поряд з уведенням нового більш 
всеохоплюючого поняття «громадського
об'єднання» Закон 4572 визначає поняття
«громадської організації» (ГО) засновни-
ками та членами якої є саме фізичні особи
(ст. 1 Закону). Громадська організація
може здійснювати діяльність зі статусом
юридичної особи або без такого статусу.

Громадські організації реєструються 
(зі статусом юридичної особи) або 
повідомляють про своє утворення (без 
статусу юридичної особи) у порядку, 
передбаченому цим Законом.

Громадські організації мають право 
реалізовувати свою мету шляхом
укладення між собою на добровільних 
засадах угод про співробітництво 
та/або взаємодопомогу (ст. 6 Закону).

Найменування громадської організації 
повинно складатись з двох частин – 
загальної та власної назв. У загальній назві
зазначається організаційно-правова форма
(«громадська організація»). Власна назва
громадського об'єднання має містити 
інформацію про статус та вид організації 
(ст. 10 Закону).

Таким чином, прикладом можливого 
найменування громадської жіночої 

організації відповідно до вимог нового 
Закону може бути: «Громадська організація
«Спілка жінок м. Києва», або «Жіноча 
громадська організація «Сяйво» тощо. 
Громадська організація може також мати
скорочене найменування.
Відповідно до п. 4, п. 13 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення»
Закону громадські організації, які вже були
легалізовані на день введення цього 
Закону в дію шляхом реєстрації або пові-
домлення про заснування, не потребують
відповідно перереєстрації або повторного
подання документів для повідомлення. 

Проте статути (положення) громадських
організацій мають бути приведені у 
відповідність із цим Законом протягом
п'яти років з дня введення його в дію.

Громадські організації, легалізовані на
день введення цього Закону в дію шляхом
повідомлення про заснування, протягом
шести місяців з дня введення цього Закону
в дію визначають особу (осіб), уповнова-
жену їх представляти та подають відомості
щодо цієї особи (осіб) до уповноваженого
органу з питань реєстрації.

Таким чином, хоча і без особливого 
поспіху, проте соціально активним жінкам,
які бажають мати власну організацію і 
надалі працювати у правовому полі України,
слід звернути увагу на необхідність:
• проходження процедур державної

реєстрації (зі статусом юридичної
особи), або легалізації шляхом 
повідомлення про заснування 
(без статусу юридичної особи), 
якщо цього не було зроблено на 
момент уведення в дію нового Закону;

• визначення найменування організації
згідно вимог нового Закону;

• внесення необхідних змін до статуту

організації (за потребою — тільки для
організацій зі статусом юридичної
особи);

• укладення Угод про співробітництво
з іншими громадськими організаціями
(за потребою).

За додатковими роз'ясненнями радимо
звертатись до місцевих (районних чи 
міських) управлінь юстиції, на базі яких
діють державні реєстраційні служби.

Це щодо певних організаційних процедур.
Тепер ще дещо про новий Закон, який хоча
і критикують за певні речі, проте більше
все ж таки хвалять і хвалять заслужено.

Відмітимо окремі новації:
• скасовано «територіальну прив'язку»

діяльності громадських організацій
(тобто, реєструйтесь у будь– якому 
населеному пункті та працюйте по всій
території України). При цьому у статуті

можна взагалі не зазначати територію
діяльності, або вказати – «Україна»;

• ГО можуть тепер захищати не лише 
інтереси власних членів, а й будь– яких
інших осіб;

• засновниками так званих «громадських
спілок» можуть бути юридичні особи
приватного права (і комерційні, 
і некомерційні, у т.ч. інші громадські
організації, які є юрособами);

• зникло поняття «колективного 
членства» (отже – прибирайте зі своїх
статутів, у кого воно є!), натомість
закон дозволяє тільки індивідуальне
членство;

• скоротився термін реєстрації ГО (7 днів);
• реєстрація ГО є безкоштовною;
• реєстрація проводиться за місцем 

знаходження незалежно від території
діяльності;

• статут ГО може прямо передбачати
можливість безпосереднього прове-
дення підприємницької діяльності
(тільки зі сплатою податків!). �VASSR

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Æ²ÍÎ×ÈÕ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É. 
Ç ×ÎÃÎ ÐÎÇÏÎ×ÀÒÈ?

Українські жінки у всі часи займали активну громадську позицію, але не завжди знають, 
як реалізовувати свої права у цій сфері. Як правильно реєструвати громадську організацію 
та який статус їй краще обрати. Як правильно назвати свою організацію та як втілювати 
свої правозахисні цілі та плани через громадське об’єднання – читайте далі.

Володимир Ковальчук

34 ñòàòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóº êîæíîìó ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè ³ ñëîâà, íà â³ëüíå
âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü. Êîæåí ìàº ïðàâî â³ëüíî çáèðàòè, çáåð³ãàòè, âèêî-
ðèñòîâóâàòè ³ ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ óñíî, ïèñüìîâî àáî â ³íøèé ñïîñ³á – íà ñâ³é âèá³ð.

36 ñòàòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº ïðàâî ãðîìàäÿí Óêðà¿íè 
íà ñâîáîäó îá'ºäíàííÿ ó ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ 

äëÿ çä³éñíåííÿ òà çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä òà çàäîâîëåííÿ ïîë³òè÷íèõ, 
åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ ³íòåðåñ³â.
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Експерт IFC Роман Колібаба визначив 
3 основні етапи розвитку українського 
агрострахування. Перший припав 
на період, який закінчився 2005 роком. 
«У цей час страхування відбувалося 
епізодично, не системно».

Інша ознака цього періоду – у договірні
відносини напряму входили сільгосп-
виробники та страховики. Держава 
лишень спостерігала за ними, а відтак, 
не надто зважала на проблеми, які 
виникали на ринку агрострахування. 

На другому етапі, який тривав протягом
2005-2008 років, держава спробувала 
перехопити ініціативу й стати якщо не 

головним, проте й не останнім гравцем на
агростраховому ринку. Вона запровадила
механізм субсидованого агрострахування,
який у передових в агропромисловому 
відношенні країнах вже давно став звичним
явищем, а у нас все ще виглядає новаційною
справою.

«У цей час, – зазначив Роман Колібаба, –
зростали обсяги субсидування, а з ними 
й застраховані площі сільгоспугідь. Якщо у
2005 році рівень агрострахування становив
лише 2%, то в 2007 році він збільшився 
до 8%».

Третій період розпочався з 2009 року 
і триває дотепер. Він характеризується 

багатьма позитивними змінами. 
Зокрема, у 2012 році було ухвалено 
закон «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою». 

У відповідності до нього, 7 листопада того
ж самого року було створено об’єднання
страховиків «Аграрний страховий пул».

Згаданий закон офіційно запровадив 
механізм субсидованого агрострахування.
Проте намір держави своїми коштами 
посприяти зростанню рівня агрострахування
в країні так і залишився нездійсненим.
Субсидоване агрострахування фактично
припинилося у 2009 році. 

Ó ÏÈÒÀÍÍßÕ ÀÃÐÎÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 
ÄÅÐÆÀÂÀ ÌÀª Ä²ßÒÈ ÏÎÑË²ÄÎÂÍÎ

Вітчизняне агрострахування є доволі молодим, проте вже потребує суттєвого оновлення.
Такої думки дійшли учасники круглого столу, який 4 липня відбувся у Рівному.

Ярослав Трипільський, 
Національний прес-клуб «Українська перспектива»
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Вважалося, що його відсутність буде 
тимчасовим, проте і до сьогодні його 
не вдається відродити. От і виходить, 
що у питаннях агрострахування, зазначив
Роман Колібаба, Україна поводиться 
непослідовно: то вона робить кроки 
вперед, то задкує.

Таку свою непослідовність в агрострахуванні
влада пояснює складною економічною 
ситуацією. Мовляв, у бюджеті немає 
вільних грошей, а ті, що є, спрямовуються
на реалізацію серйозніших соціально-
економічних програм.

Довід вагомий, але фахівці агрострахового
ринку переконують у протилежному –
якщо й надалі нехтуватимемо агростраху-
ванням, то можемо втратити аграрну 
галузь. А вона сьогодні посідає провідні
позиції в національній економіці.

Тим паче, що АПК здебільшого працює 
під відкритим небом. Тому і не захи-
щений від пекучого сонця, рясних дощів,
градобою, міцних морозів і всього того, 
що називається природно-кліматичними
катаклізмами.

Зрештою, це довели й події попередніх
років. Наприклад, влітку 2007 року 
вітчизняні аграрії через посуху зазнали
збитків на понад 1 млрд грн.

У загальнопланетарному масштабі ці
втрати набагато суттєвіші. Так, торік вони
сягнули 300 млрд дол. Жодна національна
економіка не здатна витримати такого 
додаткового навантаження. 

Проте у закордонні, за словами головного
андеррайтера Агрострахового пулу 
Олександра Прищепи, ставлення 
державних органів до агрострахування
зовсім інше. Воно вирізняється особливою
повагою до нього. 

Та ж Канада пережила різні часи – і вдалі,
на зразок нинішніх, і не дуже успішні.
Проте 60 років ця північноамериканська
країна невпинно вибудовувала нинішню
систему агрострахування. За цей час вона
жодного разу не відступила від своїх 
намірів. Канадійці розуміли, що їх фермери
годують країну двічі. Перший раз, коли
пропонують свою продукцію до продажу
на внутрішньому ринку, а другий – коли 
її реалізують за кордоном і таким чином
вторговують значні кошти, які потім 
заходять в країну і підживлюють 
національну економіку.

Рівень агрострахування в Канаді 
порівняно з Україною незрівнянно вищий:
він перевищує 60%. Там є навіть програми
захисту сільгоспвиробників, які не можуть
вчасно відсіятися через надлишкову 
кількість вологи. 

У Туреччині за 8 років становлення 
системи страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою збори
страхових платежів, за даними Романа 
Колібаби, збільшилися у 20 разів – 
з 12,5 млн євро у 2005 році до суми, яка 
у 2013 році перевищила 250 млн євро. 

В країнах ЄС ще у 2007 році сільгоспвироб-
ники отримали 497 млн євро державних
субсидій на страхування сільськогоспо-
дарської продукції. Для порівняння – 
того ж року в нашій країні відповідний 
показник становив лише 47 млн грн, 
а роком пізніше – 60,1 млн грн. 

До певної міри, Україна прагне надолу-
жити втрачений час. Тому Агростраховим
пулом був розроблений проект Концепції
розвитку системи страхування сільськогос-
подарської продукції. Значну допомогу 
у цьому йому надали фахівці IFC.

За визнанням учасників рівненського 
круглого столу, в цілому документ 
здатен стати підґрунтям для майбутньої
Концепції. Але як будь-який інший проект,
він потребує серйозного доопрацювання.
Зокрема, це стосується і субсидованого 
агрострахування.

Попередній механізм надання субсидова-
ного агрострахування, за якого держава
заднім числом компенсувала сільгоспви-
робникові 50% сплаченої ним страхової
премії, на переконання Романа Колібаби,
вже остаточно заіржавів і тому не придатний
для подальшого використання. Треба 
пропонувати нові підходи, які здатні 
зацікавити аграріїв страхуватися. 

Пояснення Романа Колібаби – агростраху-
вання є доволі дорогим для сільгоспвироб-
ників задоволенням. Тому вони і надалі 
не відраховуватимуть на нього значні суми
коштів, і особливо напередодні посівних
робіт, які потребують великих капітало-
вкладень. 

Кажуть, що від зміни доданків сума 
не змінюється. Насправді можна досягти
значно вищого результату, якщо компен-
саційні 50% держава буде сплачувати не 
із значним запізненням у часі, наприклад
через кілька місяців, а то й через рік, 
як це було раніше, а одразу, як тільки 
сільгоспвиробник застрахується.

Наступна пропозиція Романа Колібаби 
теж стосується субсидованого агростра-
хування. Сільгоспвиробникові варто 
довіряти. Отож, не слід його допікати 
численними перевірками, які вчиняють
представники контролюючих органів.

Зрештою, чому всі ми пов’язуємо 
субсидоване агрострахування винятково 
з державними коштами? Варто звернути

увагу на наявні фінансові можливості 
регіонів, які у зв’язку з проголошеною 
децентралізацією у подальшому будуть
лише збільшуватися.

Роман Колібаба розповів про те, що 
на Львівщині вже 3 роки працює обласна
програма підтримки сільськогоспо-
дарського виробництва. На її реалізацію 
з обласного бюджету щороку виділяється
8-10 млн грн. 

Програма працює дуже просто. Місцевий
Департамент агропромислового розвитку
розробляє її основні напрямки та обсяги
фінансування, обласна рада підтримує їх, 
а керівник ОДА скріплює її рішення своїм
підписом.

«Очікується, що в обласному бюджеті 
будуть передбачені кошти на здешевлення
сплачених сільгоспвиробниками страхових
премій», – підсумував Роман Колібаба.

Олександр Прищепа не виключає 
можливостей залучення до субсидованого
агрострахування регіональних коштів. 
Але, не зважаючи на те, чи будуть вони
місцевими або державними, на законо-
давчому рівні треба визначити порядок 
їх виділення. І у багатьох чиновників 
відпаде бажання робити це на свій розсуд 
і тоді, коли їм це заманеться. 

Олександр Прищепа додав, що «всі зміни,
які запроваджуватимуться в системі 
агрострахування, будуть закріплені 
на законодавчому рівні». Зокрема, 
це стосується правил вступу до Пулу, 
вимог до страхових компаній щодо 
їх платоспроможності, досвіду їх роботи 
у сфері агрострахування, рівня кваліфікації
їх співробітників. 

На законодавчому рівні також треба 
буде закріпити положення про порядок
створення та функціонування Координа-
ційної ради Агрострахового пулу. 

Дуже важливо, щоб до її складу увійшли 
не лише страховики та представники 
державних органів влади, а й сільгосп-
виробники. Своєю активною участю 
в ухваленні тих або інших агрострахових
рішень вони можуть захистити власні 
інтереси. 

Усі ці новації припали до душі учасникам
круглого столу. Один із них – керівник гос-
подарства «Хорівське», що в Острозькому
районі, Іван Стецюк розповів, що завжди
скептично ставився до агрострахування. 

А все тому, що не відчув гарантій захисту,
які повинне забезпечити якісне агростра-
хування. А тепер замислився – «якби воно
все так запрацювало, як ви говорите, 
можна було б і застрахуватися». �VASSR
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У цивілізованому світі, підкреслила під час
круглого столу, який 8 липня відбувся 
в Кіровограді, експерт IFC Тетяна Бривко,
подібне не практикується. У США, Канаді 
та країнах Євросоюзу агрострахування 
вже давно стало невід’ємною частиною 
агровиробництва. Тому тут страховики 
перетворилися для фермерів на надійних
партнерів по бізнесу.

Не дивно, що сільське господарство 
цих країн розвивається по висхідній. 
І це в умовах, коли природно-кліматичні
катаклізми останнім часом стали такими
звичними, що багатьма американцями, 
канадійцями та європейцями сприймаються
мало не як норма життя.

Схоже на те, що ми також адаптувалися 
до природних вередувань і тому в більшості
не зважаємо на них. Чи стараємося робити
вигляд, що нічого надприродного навколо
нас не відбувається. І не тому, що діємо 
за відомим принципом – у природи 
нема поганої погоди. У даному випадку 
спрацьовує інше давно апробоване 
правило – погода не поліпшиться від того,
що ми постійно дорікатимемо їй.
І аби ж так розмірковували лише 
городяни, та подібні думки все частіше 
виникають і у сільських мешканців. 
У тому числі, й у тих, хто зайнятий 
у сільськогосподарському виробництві.

Причин у такого невиправданого 
оптимізму чимало. Тетяна Бривко звернула
увагу лише на дві з них. Перша криється 
в постійному бажанні аграріїв втримати
гроші. А друга пояснюється простіше –
вони змушені на всьому економити через
гостру нестачу коштів. В умовах, коли 
невпинно дорожчає і сільгосптехніка, 
і запчастини до неї, і паливно-мастильні
матеріали, і сільгоспхімія випускати з рук
вже зароблені гривні не надто хочеться.

Тому сільгоспвиробники про агро-
страхування думають в останню чергу. 

Та держава і комерційні банки все-таки
змушують їх про нього згадувати. 

Відбувається це тоді, коли аграрії 
бажають взяти участь у держпрограмі, 
яка передбачає підписання форвардних
контрактів на сільгосппродукцію, чи коли
виникає гостра потреба в кредитах. 
Тоді їм чиновники та банкіри наввипе-
редки говорять – ви спочатку застрахуйте
свої посіви, а лишень потому зі своїми 
питаннями та пропозиціями приходьте 
до нас.

Добровільне агрострахування тому й
зветься добровільним, що не передбачає
тиску ззовні. А от із таким страхуванням 
у нас не склалося чи майже не склалося.
Ми маємо настільки низькі показники, 
що зважаємо на них лише тоді, як уважно
до них придивляємося.

Офіційна статистика підтверджує це. 
Торік було застраховано трохи менше 
0,9 млн га. І це при тому, що всього 
в країні обробляється близько 40 млн га.

Лідерські позиції в агрострахуванні 
стабільно утримує Полтавська область.
2013 року посіви тут були застраховані на
113,8 тис. га. Далі із суттєвим відставанням
ідуть Вінницька область – 69,6 тис. га, 
Дніпропетровська – 65,3 тис. га, Львівська –
59,8 тис. га, Кіровоградська – 58,3 тис. га.

Серед лідерів агрострахового змагання
нема таких розвинених в аграрному 
відношенні областей як Херсонська 
(46,2 тис. га), Миколаївська (34,2 тис. га),
Черкаська (22,2 тис. га). А показник 
Одеської області, у якій зосереджені 
чи не найбільші в країні площі зернових
культур, і зовсім пригнічує. Тут він не 
дотягує навіть до 9 тис. га.

Те, що у сільгоспвиробників мінімум 
грошей – ще півбіди. Інша проблема 
криється у дорожнечі агрострахових 

послуг. Бажання страховиків за рахунок 
високих тарифів підтримати свій бізнес
сільгоспвиробники розуміють, та при
цьому кажуть – ви й нам дайте можливість
заробити. А коли гра йде лише в одні 
ворота, це вже не партнерські стосунки,
налагодження яких завжди слід прагнути,
а футбольний матч на чемпіонаті світу 
між збірними Німеччини та Бразилії, 
по завершенні якого німці раділи, а їхні 
супротивники навіть не пробували 
приховати відчаю.

На цю обставину під час кіровоградського
круглого столу акцентувала увагу фінансовий
менеджер ТОВ «УкрАгроКом» Вікторія 
Могила. Підприємство це сильне, обробляє
понад 70 тис. га і тому за всіма ознаками
належить до розряду агрохолдингів, 
та навіть воно через дорожнечу агростра-
хування намагається не помічати його.

Насправді докорів на адресу страховиків 
у виконанні Вікторії Могили пролунало 
чимало. Ось один із них: «Чомусь із 
страхуванням техніки питань не виникає.
Всі розуміють умови страхування і те, 
як ідуть виплати. Але в агрострахуванні 
такого розуміння нема». Бо нема 
достатньої прозорості, страховики 
намагаються нав’язати аграріям свої
умови, не пропонують їм індивідуальних
програм, навіть якщо за це пропонуються
додаткові гроші.

Ще одна пропозиція Вікторії Могили – 
час страховикам звернути увагу й на 
тваринництво. Нині ця галузь перетво-
рюється на перспективну. Справа 
не лише в тому, що вона вже починає
демонструвати динаміку зростання. 
Такі господарства, як «УкрАгроКом»
роблять ставку на високопродуктивних і
тому дорогих за вартістю корів.

«З тваринами взагалі проблеми, – сказала
Вікторія Могила. – У нас є величезний 
молочнотоварний комплекс. Наше стадо

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÀÃÐÀÐ²¯Â 
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Українська сільськогосподарська дійсність складена з парадоксів. 
Один із них – країна виробляє чи не найбільші в світі обсяги зернових та технічних культур 
та, заразом, демонструє майже цілковите ігнорування агрострахування.

Роман Нечипорук, 
Національний прес-клуб «Українська перспектива»
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перевищує 4 тис. корів. Вони дуже дорогі.
Ми їх привезли з Франції, Канади, 
Угорщини. Вартість однієї корови понад 
3 тис. доларів. І ми, природно, хочемо їх
застрахувати. Але страховики намагаються
застрахувати лише великі стада, а ми 
зацікавлені у тому, аби вони страхували 
і по 5-10 корів».

Своїм баченням проблем та способів 
їх вирішення поділився і представник 
агрострахового ринку – начальник Управ-
ління агрострахування ПАТ «Українська 
аграрно-страхова компанія» Микола 
Стецюк. Він погодився, що агростраху-
вання – дороге задоволення, та при 
цьому відзначив, що гарантія бізнесової
витривалості завжди коштує недешево.

Микола Стецюк послався на досвід 
своєї компанії. Вона має перерахувати 
на рахунок одного з сільгосппідприємств
Миколаївської області 400 тис. грн. 
Зрозуміло, що це не доброчинний внесок.
Все набагато простіше – УАСК таким чином
виконує свої зобов’язання перед клієнтом
за втрати, яких той зазнав через масову 
загибель посівів озимого ячменю та 
озимої пшениці.

«Такої крижаної кірки, яка на Миколаївщині
спостерігалася цієї зими, – пояснив ситуацію
Микола Стецюк, – ви ще не бачили. 
Вона була дуже товстою, такою, що її не
витримували не лише електродроти, але 
й електроопори».

Недавно тривожний сигнал надійшов 
із Житомирської області. В одному з 
господарств град побив пшеницю на 250 га.
«І побив так, що, кажуть, збирати вже нема
чого». За підрахунками Миколи Стецюка,
страхове відшкодування може скласти
близько 800 тис. грн.

За даними генерального директора 
Агрострахового пулу Віталія Самарського,
торік компаніями, які входять до складу
цього страхового об’єднання, було
сплачено 10 млн компенсаційних гривень.
Звідси висновок – «обов’язково треба
страхуватися».

Це не єдина фраза Віталія Самарського, 
на яку жваво відреагувала аудиторія. 
Присутні також уважно вислухали його 
інформацію про особливості запропоно-
ваного до обговорення громадськості 
проекту Концепції розвитку системи
страхування сільськогосподарської 
продукції в Україні. 

Цей документ за сприяння фахівців Проекту
Міжнародної фінансової корпорації 
(IFC, група Світового банку) «Розвиток 
агрострахування в Україні» був розроблений
Агростраховим пулом.

«Нині в країні нема ефективної системи 
агрострахування, – відзначив Віталій 
Самарський. – Розроблений нами проект
агрострахової Концепції пропонує її 
вибудувати». Ніхто й не каже, що це
станеться миттєво. Головне – знати, 
в якому напрямку рухатися та які дії 
на тому чи іншому етапі вчиняти, 
щоб поступово просунутися до мети.

Базовий принцип Концепції, за словами 
Віталя Самарського, полягає в згуртуванні
зусиль усіх учасників агрострахового 
процесу – сільгоспвиробників, страховиків,
об’єднаних у Пул, та держави. Створювана
система не почне працювати, якщо 
інтереси, принаймні, однієї із сторін 
не будуть враховані повною мірою. 

Завдання майбутньої Концепції – підняти
вітчизняне агрострахування до світового

рівня. Для цього є всі можливості: значною
мірою сформована законодавча база,
створені стандартні страхові продукти, 
в роботу запущені уніфіковані договори
страхування.

І це ще не все. До роботи стали 
32 сюрвейєра, як їх прийнято називати 
в світовому агростраховому середовищі.
Будучи незалежними експертами, вони 
покликані брати посіви на агрострахування.

Ще одне досягнення вітчизняних 
страховиків, об’єднаних Агростраховим
пулом, – половину взятих на себе ризиків
вони передають на перестрахування
відомій швейцарській компанії Swiss Re,
що є необхідною умовою надання якісного
агрострахування та гарантування виплат
сільгоспвиробникові у разі настання 
ризикового випадку. Віталій Самарський
визнав, що було бажання передати їй 
на перестрахування більшу частину 
відповідальності, та не вийшло. 

Зарубіжний партнер свою відмову 
пояснив так – за такого розкладу 
ви припините перейматися якістю 
власного агрострахування. 
Тоді від нього потерпатимуть і українські
сільгоспвиробники, і ми самі.

Своє завдання Агростраховий пул 
вбачає в тому, щоби привнести культуру
сучасного агрострахування до агро-
виробництва, забезпечити йому надійне
страхове покриття, аби сільгоспвиробники 
в майбутньому страхувалися не через 
банківський або державний примус, 
а добровільно, вбачаючи в страховиках 
надійних партнерів по бізнесу. Для 
цього, зауважив Віталій Самарський, 
і розроблявся проект агрострахової 
Концепції. �VASSR
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Мета дослідження
Соціологічне опитування проводилося 
в 14 регіонах. Воно охопило схід, 
захід, південь, північ і центр України 
і, за словами фахівця з аграрної політики
«АгроІнвесту» Олександра Муляра, 
є репрезентативним.

Всього було проаналізовано близько 
700 договорів оренди землі. З них 500 
стосувалися земель приватної власності 
і майже 200 – земель державної власності.

Про мету дослідження Олександр 
Муляр сказав так: «Нам важливо було 
дослідити виконання умов оренди,
з’ясувати, чи повною мірою вони 
задовольняють потреби орендарів та
орендодавців, дізнатися про наявність 
у цій царині проблем з тим, щоб у 
подальшому їх ефективно вирішувати».

Розмір орендних платежів
Популярність земельної оренди зумовлена
багатьма об’єктивними причинами. Одна 
з них – землевласники здебільшого не
мають достатніх коштів для налагодження
власного сільгоспвиробництва. 

Значна частка мешканців сільської 
місцевості – люди передпенсійного 
або пенсійного віку. І це друга вагома 
причина, яка грає на користь оренди. 

Третя причина – в сільській місцевості 
спостерігається високий рівень безробіття.
Отож, оренда надає можливість власникам
земельних паїв хоч якось виживати в 
нинішніх непростих економічних умовах.

Тож цілком слушне запитання – скільки
землевласники в середньому заробляють
на передачі кожного гектару в тимчасове
користування? 

Соціологічне опитування показало, 
що ця сума перевищує 600 грн. Олександр
Муляр уточнює, що у кожному регіоні 
своя цінова орендна планка. Наприклад,
дослідження показує, що у Полтавській
області за кожен орендований гектар 
сільгоспвиробники сплачують земле-
власникам 1120 грн, а в Житомирській 
набагато менше – 308 грн.

Полтавщина лідирує і за розміром 
орендованого платежу за весь пай. 
Він тут сягає 4245 грн. Останню позицію 
за цим показником посідає Чернівецька
область: плата за пай тут становить лише
786 грн, але це пов’язано і з тим, що 
на Буковині розміри паїв значно менші – 
в середньому трохи більше гектара.

Свою роль у відмінностях у платі за пай
відіграють також родючість ґрунтів 
та конкуренція серед орендарів.

Термін оренди землі
Діапазон у термінах, на які земля сільсько-
господарського призначення здається 
в оренду, значний. Він коливається від 
одного до 50 років. Такі можливості сьогодні
надає чинне земельне законодавство.

Здебільшого землевласники (50,3%) 
передають свої паї в користування 
на незначний термін: 1–5 років. Така
оренда називається короткостроковою.
Понад третина власників земельних ділянок
(35,4%) надають перевагу середньостроко-
вій оренді. Її тривалість 6-10 років.

Лише 14,4% селян наважуються на 
довгострокову оренду, яка може сягати
півстоліття. Такий термін більше влаштовує
сільгоспвиробників. Він дає їм змогу 
планувати свою роботу на тривалу 
перспективу, вкладати більше інвестицій
і мати від того суттєвіший зиск. 

До певної міри довгострокова оренда 
є вигідною й для власників земельних паїв.
Вона дозволяє запровадити сівозміну, яка
є важливою умовою того, що орендована
земля не виснажуватиметься тими, хто 
її обробляє, заради миттєвої наживи. 

Сьогодні в Україні гостродискутованим 
залишається питання щодо потреби 
встановлення на законодавчому рівні 
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Близько 80% землевласників сьогодні здають свої паї в оренду. 
Це засвідчують результати соціологічного дослідження Проекту USAID «АгроІнвест». 
Нещодавно в Києві відбулася презентація нового дослідження Проекту, 
присвяченого вивченню договорів оренди земель сільськогосподарського призначення.
Презентація пройшла в рамках чергового засідання Національного прес– клубу 
з аграрних та земельних питань. 

Тарас Тернівський,
Національний прес– клуб з аграрних та земельних питань
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мінімального терміну оренди землі 
сільськогосподарського призначення.
Деякі фахівці вважають, що він має 
становити 7 або близько 15 років. 

Заступник керівника «АгроІнвесту»
Олександр Каліберда впевнений, що цього
робити на слід: треба надати можливість
землевласникам та орендарям спільно, 
з огляду на власні потреби, самим 
визначати тривалість оренди. 

Проблемна оренда
Селяни покладають великі надії на оренду
землі, але це не означає, що всі вони
справджуються. А все тому, що у сфері
орендних відносин виникають численні
проблеми.

Найчастіше землевласники жаліються 
на умови договору оренди. Для багатьох 
з них вони є не надто привабливими. 

За інформацією Олександра Муляра, 
договірні умови не задовольняють 30,3%
орендодавців. Ще 20,2% з них жаліються
на несплату орендної плати у повному 
обсязі, 14,1% – на її повну несплату.

Що важливо, у 9,5% договорів оренди
землі приватної власності відповідальність
сільгоспвиробників за несплату або 
несвоєчасну сплату орендної плати зовсім
не визначена. Ще у 69,9% договорів вона 
є мінімальною і становить 0,001– 1%. Коли
ж орендується земля державної власності,
то така відповідальність є набагато вищою
і може сягати 10– 13% від суми за кожен
день прострочення платежу.

Втім, не завжди своєчасна і повна за 
обсягом орендна плата задовольняє 
землевласників. Доволі часто орендна
плата в натуральній формі здійснюється 
на великій відстані від місця їх прожи-
вання. Відтак, орендодавцям доводиться
витрачати додатковий час, а нерідко – 
й значні суми коштів, щоб отримати 
належне їм.

Олександр Муляр додав, що такі 
проблеми здебільшого створюють великі
сільгосппідприємства, які обробляють
землі в багатьох селах, а часто – і в 
багатьох українських регіонах. Фермери,
зазвичай, до цього не вдаються. І справа
не лише в тому, що в їх обробітку перебу-
вають набагато менші земельні площі.
Вони мешкають поруч з орендодавцями 
і тому не хочуть створювати для них 
додаткові труднощі.

Хитрощі орендарів
Землевласники двічі стають на граблі.
Не так важливо, що це різні граблі, 
головне, що вони б’ють однаково боляче.
Перший раз землевласники стають 
на граблі, коли укладають із сільгосп-

виробниками договори оренди. А другий 
раз – коли продовжують термін їх дії.

У першому випадку орендарі часто 
хитрують, щоб виписати умови договору
для максимального задоволення власних
потреб. А в другому випадку – щоб 
максимально зберегти за собою раніше 
отримані переваги.

Зробити це непросто, адже конкуренція 
на ринку оренди землі постійно зростає.
Тому доводиться вдаватися до порушення
закону «Про оренду землі». 

Одна з норм цього закону передбачає, 
що орендарі мають повідомляти земле-
власників про свій намір продовжити 
термін договору оренди щонайменше 
за місяць до того, як він втратить свою 
чинність. Проте часто вони сповіщають 
про це в останню мить. 

У підсумку землевласники не мають
змоги ухвалити обґрунтоване рішення.
Можливий й інший варіант: вони не 
встигають повідомити орендарів про свою
відмову надалі співпрацювати з ними. 

У першу чергу, це стосується тих власників
земельних ділянок, які мешкають далеко
від них. І якщо така їх мовчанка триватиме
понад місяць, то дія попереднього 
договору автоматично продовжується. 

«За результатами нашого дослідження,
близько 20% усіх договорів містять 
положення, які порушують закон «Про
оренду землі» в частині повідомлення
орендарями землевласників про свій
намір продовжити оренду землі», – 
констатував Олександр Муляр. За його 
інформацією, майже у 4% випадків було
зафіксовано автоматичне продовження 
дії договорів оренди.

Рівень орендної плати
Як відомо, органами влади рекомендований
рівень орендної плати не менше 3% від
нормативної грошової оцінки землі. 
Проте орендарі не завжди орієнтуються 
на цей показник. Так, у 8,4% обстежених
«АгроІнвестом» договорів оренди землі
приватної власності він був нижчим. 

«Це не є порушенням законодавства, 
але це доводить, що орендарі пропонують
дуже низьку ціну за використання землі 
і люди часто з цим погоджуються», – 
сказав Олександр Муляр.

57,9% орендарів неухильно дотримуються
урядової рекомендації щодо рівня 
орендної плати, а 33,7% виконують і навіть
перевиконують цю умову, платячи за
землю більше від рекомендованих 3%.
Із землями державної власності ситуація
складається гірше. У 37,4% договорів 

рівень орендної плати становить менше 3%. 
Проте цьому не слід дивуватися: держава
завжди була і дотепер залишається 
не дуже ефективним землевласником, 
і результати дослідження «АгроІнвесту»
ще раз це доводять. 

Переваги та недоліки натуроплати
Здебільшого землевласники надають 
перевагу натуральній оплаті за надану
ними в оренду землю. «Це пов’язано з
тим, що в кожного є господарство і люди
хочуть, щоб з ними розраховувалися 
продукцією», – припустив Олександр
Муляр.

Зрештою, натуроплата – це не нинішнє
ноу-хау. В українських селах вона 
практикується вже давно. 

Та от питання – чи хтось визначає ціну 
сільгосппродукції, якою розраховуються 
за орендовані гектари, і чи фіксується вона
в договорах? А якщо хтось її визначає, 
то хто саме і на яких підставах?

Подібних запитань можна поставити 
багато, і «АгроІнвест» спробував відповісти
на деякі з них. Соціологічне дослідження
показало, що лише кожний четвертий 
договір хоч якось визначає ціну сільсько-
господарської продукції, якою орендарі
розраховуються з орендодавцями. 

«І то така ціна визначається адміністрацією
сільгосппідприємства», – додав Олександр
Муляр. А це означає, що вона не завжди 
є об’єктивною. 

Лише в 4% договорів зафіксована якість
сільгосппродукції, яка пропонується
землевласникам під оплату. Тому нерідко
трапляються випадки, коли замість 
якісного зерна тієї ж пшениці земле-
власникам видають полову.

У таких випадках годі покладатися на суд.
Він нічим не зможе допомогти земле-
власникам. У кращому разі скаже, що 
в договорі оренди землі якісні показники
не прописані і тому претензій до орендаря
бути не може.

Потреба в типових договорах 
оренди землі
Головний юридичний радник «АгроІнвесту»
Павло Кулинич переконаний, що землевлас-
ники залишаються стороною, яка в орендних
відносинах є найменш захищеною. 

Бо вони переважно не мають юридичної
освіти і можливостей захистити свої 
інтереси. Тому здебільшого підписують 
договори, які їм пропонують орендарі, 
не дуже вчитуючись у їхні положення. 

Ситуацію може виправити запровадження
типового договору, на який мають 
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орієнтуватися орендарі. І він такий є. 
Щоправда, цей стандартний договір 
не відповідає інтересам селян – власників
земельних паїв.

Павло Кулинич пояснив, що при затверд-
женні типового договору оренди землі 
Кабінет Міністрів припустився грубої 
помилки. «Він затвердив типову форму 
договору оренди, яка стосується всіх 
існуючих 9 категорій земель. Але ж кожна
з них виконує особливу роль у процесі 
суспільної діяльності і потребує 
особливого правового регулювання». 

Отже, для кожного виду земель – 
сільськогосподарських угідь, рекреаційних
земель, ділянок під забудову тощо, 
які передаються в оренду, потрібен 
індивідуальний «набір» договірних 
умов щодо їх орендного використання. 
А чинний Типовий договір оренди землі
«не бачить» зазначених відмінностей 
між сільськогосподарськими і несільсько-
господарськими землями. 

Допущену урядом помилку було помічено.
І замість того, аби її виправити, ситуацію
ще більше погіршили. Аграрне лобі, яке
представляє інтереси великих орендарів,
все зробило для того, аби на ідеї про 
типовий договір було поставлено хрест.

Зокрема, Вищий адміністративний суд
своїм рішенням від 13 червня 2013 року
визнав, що типова форма договору оренди
землі є необов’язковою. 

Якщо стати на бік судової практики 
і скасувати типову форму договору оренди
землі, зазначив Павло Кулинич, тоді 
до селянина орендар може приходити 
з одним аркушем паперу. У ньому 
не будуть детально прописані права та
обов’язки сторін, умови, на яких земля 
передається в оренду, вимоги до її 
родючості та інші важливі моменти. 
Відтак, позиція орендодавця буде ще
більше послаблена.

«Тому ми наполягаємо на тому, – 
підсумував Павло Кулинич, – щоб типовий
договір оренди землі був чинним і дотри-
мувався при укладанні договорів оренди
земель сільськогосподарського призна-
чення. Ми вважаємо, що постанова
Кабінету Міністрів, якою був затверджений
типовий договір оренди землі, має бути
скасована. Але замість неї повинна бути
прийнята нова постанова з приблизною
назвою «Про затвердження типового 
договору оренди земель сільськогоспо-
дарського призначення».

Колективна думка та договори оренди
Типовий договір не виключає індивідуальних
договорів. Навпаки, він їх передбачає. 
Завдання полягає в іншому – щоб засадні

положення типового договору були 
відображені в індивідуальних договорах.

Такої думки Павло Кулинич. І він же 
пропонує, як краще укладати індивідуальні
договори. Головне, орендодавців не слід
залишати сам на сам з орендарями. 
Важливо, щоб селяни– землевласники 
завжди відчували підтримку з боку своїх
односельців, лідерів територіальних громад.

Механізм такої допомоги доволі простий.
До певної міри, він нагадує толоку. 
Щоправда, селянам разом доведеться 
зводити не житлові будинки чи якісь інші
споруди, а радитися стосовно того, як
краще оформляти договори оренди.

З цією метою територіальним громадам
варто проводити щорічні конференції. 
Їх учасниками можуть стати не лише 
землевласники, яким вже ближчим часом
належить укласти договори оренди, а й 
ті їх колеги, у яких така потреба виникне 
з часом.

Головне, наголосив Павло Кулинич, щоб
учасники щорічних конференцій виробили
спільні умови укладання договорів оренди
та спільні механізми захисту своїх прав. 
Зокрема, йдеться про розмір орендної
плати, про види сільськогосподарської
продукції, яка може бути використана 
в якості орендної плати. 

Конференції стануть способом вироблення
колективної думки і колективної позиції, 
з якою у подальшому змушені будуть 
рахуватися орендарі. 

Утаємничена оренда
За даними директора Ресурсного центру 
з прав на землю, президента Асоціації 
«Земельна спілка України» Андрія Кошиля,
на сьогодні в Україні укладено 4,7 млн 
договорів оренди землі. «Але це винятково
ті договори, які бачить держава». 

Андрій Кошиль пояснив, що у даному 
разі йдеться винятково про договори, 
які пройшли державну реєстрацію. 
«Насправді у нас договорів оренди 
набагато більше. Це договори, які
укладені, але не зареєстровані. 

Вони існують лише як домовленості,
досягнуті між власниками земельних 
часток (паїв) і виробниками сільсько-
господарської продукції».

В Україні вже давно звикли до того, 
що значна частка власності, в тому числі, 
й земельної, перебуває в тіні. Як і легалізо-
вана, вона працює і комусь забезпечує
прибутки. Неважко здогадатися, що 
з цих коштів податки, навіть пільгові,
якими користуються сільгоспвиробники,
не сплачуються.

В інших країнах ситуація інша. У тому числі,
і в тих, які з нами межують. Зокрема, 
Андрій Кошиль послався на досвід Росії.
Там, за його словами, можна побачити
кількість земельних ділянок, зареєстрованих
за кожним адміністративним утворенням.

«Ми сьогодні не знаємо, скільки земельних
ділянок внесено до Земельного кадастру.
Раніше називалася цифра у 17 млн з 
25 млн наявних. Але ніхто не говорить,
як ці показники змінилися сьогодні».

Андрій Кошиль також послався на досвід
Німеччини, де у складі групи фахівців 
нещодавно знайомився з досвідом 
організації оренди земель та розпоряд-
ження землями сільськогосподарського
призначення. Він, зокрема, сказав: «Для
нас було дивиною, що у них держава ніяк
не опікується реєстрацією прав оренди.
Оренда укладається між власником землі 
і тим, хто її обробляє».

Також, за словами Андрія Кошиля, в 
Німеччині відсутнє державне регулювання
щодо захисту родючості землі. Це також
залишається питанням, вирішенням якого
займається винятково орендодавець.

«Я хочу сказати, що це стало можливим 
завдяки тому, що власники у Німеччині
добре знають свої права і те, як їх захистити.
Також вони мають необхідні механізми 
захисту своїх прав», – підкреслив Андрій
Кошиль.

Оренда та ринок землі
Оренда є доволі ефективним способом
консолідації земель сільськогосподарського
призначення. Але вона не належить до
числа надійних способів цієї консолідації.
Бо відповідні договори за певних умов
можна розірвати, зрештою, їх термін дії 
з часом закінчується.

На переконання партнера юридичної
фірми «ОМП» Кирила Левтерова, при 
консолідації земель сільськогосподарського
призначення ліпше покладатися на їх 
купівлю. Але для цього в Україні має 
запрацювати земельний ринок, який 
водночас виконає іншу вельми важливу
функцію. А саме – він визначить ціну 
вітчизняним чорноземам.

Остання обставина важитиме багато 
і для оренди землі. Завдяки земельній 
ціні легше буде визначати й розмір 
орендної плати. Вона буде реальною, 
а не надуманою, яка все ще орієнтується
на нормативну грошову оцінку. 

«Я думаю, що рано чи пізно ринок землі 
у нас запрацює. Він нормально діє 
в багатьох країнах. І ми не є чимось 
унікальними в цьому відношенні», – 
додав Кирило Левтеров. �VASSR
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– Чому ви вирішили взятися за підготовку
такої програми?
– Не секрет, що земельна сфера в Україні
належить до найбільш корумпованих.
Такий висновок може зробити кожен, 
чиї інтереси дотичні до неї. І без зміни 
законодавства, без зміни правил гри у цій
сфері її нормальне функціонування стає
дедалі проблематичнішим. Корупція також
зумовлює негативні наслідки в суспільстві.
Тому ми підготували цю програму як 
пропозиції урядові, щоб врегулювати 
цю нагальну проблему.

– Хто розробляв програму?
– Головним розробником «Десяти кроків»
виступив відомий експерт у галузі земельних
відносин, доктор економічних наук Андрій
Мартин у співпраці з колективом експертів
Земельної спілки України. Крім того, 
цей документ розроблявся за активної
підтримки Проекту USAID «АгроІнвест».

– Що собою являє розроблена програма?
– Ми виділили головні проблеми, 
які призводять до корупції в земельних
відносинах, зробили їх аналіз та надали
пропозиції щодо їх вирішення. «10 кроків» –
це цілком реальний шлях подолання 
системних проблем та формування 
прозорих відносин між громадянами, 
бізнесом та владою.

Щоб ця програма не стала лише порожньою
декларацією, ми вже підготували два 
законопроекти на її виконання, один з
яких наразі зареєстрований у парламенті,
а реєстрація іншого очікується днями.

Земельна спілка України активно працює
над підготовкою нових документів, і тут ми
сподіваємось на співпрацю з державними
органами, насамперед, з Держземагент-
ством, Мін’юстом, Державною реєстрацій-
ною службою, незалежними експертами,
проектами міжнародної технічної 
допомоги, такими як «АгроІнвест», 
з народними депутатами та профільним
Комітетом Верховної Ради. Саме від їх 
бажання та політичної волі багато що 
залежить.

– Чи можна назвати найбільш гострі
серед визначених проблем, які 
характерні для земельної сфери 
і де найбільше проявляється корупція?
– Кожна із них по-своєму дошкуляє 
нашим співгромадянам, які мають 
відношення до земельної сфери або 
хотіли б у ній більш тісно працювати. 
Наприклад, існуюча сьогодні система 
дозволяє встановлювати орендну плату 
за державні або комунальні земельні 
ділянки у широкому діапазоні від 3% до
12% від їх нормативної грошової оцінки.
Цей «простір для домовленостей»
широко використовується недоброчесними

чиновниками органів державної влади 
та місцевого самоврядування, які 
розпоряджаються такими землями. 
Таким чином, внаслідок «домовленостей»
чиновників– розпорядників та орендарів
земельних ділянок досить часто відбува-
ється «мінімізація» плати за землю, 
внаслідок чого страждають бюджети 
територіальних громад.

– Як це можливо подолати?
– По-перше, треба чітко встановити 
правила: в яких випадках має бути яка
ставка орендної плати, яка саме санкція
застосовується до порушника, який 
вичерпний перелік підстав для відмови
тощо. Щоб не було цього «простору для
домовленостей» і чиновник не міг 
вирішувати встановити орендну плати 
на рівні 3% чи 12%, або який штраф 
накласти – мінімальний чи максимальний.

По-друге, звести до мінімуму спілкування
громадян та юридичних осіб з державними
органами, максимально перевести його 
до електронної сфери. Треба провести
стандартизацію документів, бо сьогодні
корупція часто виникає, коли немає 
переліку необхідної документації, 
і чиновник вирішує на свій розсуд, 
чи приймати той чи інший документ.

Також, на наш погляд, треба активніше 
йти шляхом децентралізації влади, 
що декларується новим урядом України.
Просте рішення – повернення органам 
місцевого самоврядування повноважень
щодо розпорядження землями терито– 
ріальних громад за межами населених
пунктів – суттєво зменшить кількість 
випадків, коли розпорядження землями 
(в т.ч. безоплатна приватизація) 
відбувається за одноособовими 
рішеннями призначених чиновників.

ÇÅÌÅËÜÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ Â ÓÊÐÀ¯Í² 
ÌÀª ÂÒÐÀÒÈÒÈ ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÓ ÑÊËÀÄÎÂÓ

Рівень «земельної» корупції в Україні, за визнанням фахівців, аж зашкалює. 
З нею постійно стикаються землевласники і землекористувачі. 
Як спростити їм життя, зняти додаткове фінансове навантаження, 
яке важким тягарем лягає на сільгоспвиробництво і негативно позначається 
на його ефективності? Про це говоримо з президентом Асоціації 
«Земельна спілка України», яка нещодавно запропонувала уряду 
до втілення загальнонаціональну програму 
«10 кроків для подолання корупції в земельних відносинах», Андрієм Кошилем. 

Максим Назаренко,
Національний прес-клуб з аграрних та земельних питань

� Андрій Кошиль



– Ви згадали два законопроекти, 
які підготували. Розкажіть про них 
докладніше.
– Перший законопроект стосується 
проблеми, яка у нас існує з виданням 
витягів із земельного кадастру. Бо, згідно 
з чинним законодавством, будь-який
реєстратор на території України повинен
видавати витяг по будь-якій ділянці неза-
лежно від її розташування. Але на практиці
цього не відбувається. Мешканцю Києва,
аби зареєструвати ділянку в Одеській
області, потрібно їхати туди, клопотатися,
вистоювати черги тощо. Ми розробили 
законопроект, який зобов’язує будь-якого
реєстратора в будь-якій місцевості 
проводити ті дії, які передбачені законом
«Про Державний земельний кадастр». 
На нашу думку, це значною мірою знизить
корупційні ризики. Бо ж ми знаємо, що є
певні неофіційні розцінки на отримання
витягів, особливо це стосується великих
міст. А якщо у людини буде можливість
звернутися, припустимо, десь у невели-
кому райцентрі до кадастрового 
реєстратора, ситуація поліпшиться.

Другим законопроектом ми передбачаємо
скасування закону про державну 
експертизу землевпорядної документації.
Насправді у нас сьогодні здійснюється 
потрійна перевірка землевпорядної 
документації на відповідність вимогам 
законодавства. Першу проводить сертифі-
кований фахівець-землевпорядник, який
пройшов спеціальне навчання, отримав
сертифікат і відповідає ним перед 
державою за законність документації.
Другу – кадастровий реєстратор, до якого
теж встановлені жорсткі вимоги, і він 
навіть має власну печатку і несе особисту
відповідальність за незаконні дії.

А от третю, начебто, виконує державна
експертиза. Та насправді вона – адмі-
ністративний бар’єр. Місяцями і навіть 
роками деякі справи чекають своєї черги
на отримання висновків цієї експертизи.
Кажуть, є неофіційні розцінки на проход-
ження цієї процедури. При цьому 
жорстких вимог для «перевіряючих»

у цьому випадку не встановлено. Тому ми
вважаємо, що скасування такого бар’єру
значно поліпшить ситуацію.

– Чи спиралися ви при розробці своєї про-
грами на громадську думку?
– Безумовно. Вперше цю програму ми 
презентували на засіданні Громадської
ради в Держземагентстві 14 травня 
поточного року, де вона розглядалася
представниками профільних громадських
об’єднань. Також ми активно вивчаємо
проблеми та можливі шляхи їх вирішення,
які висловлюються на дуже популярному 
і корисному Форумі землевпорядників
України www.zemres.com. Цей інтернет-
ресурс об’єднав приватних землевпоряд-
ників, працівників Держземагентства, 
науковців, представників органів місце-
вого самоврядування з усіх областей. Він
загалом входить до десятки найбільших
українських форумів і є своєрідним баро-
метром громадської та професійної думки.
Ще додатково проводилася низка зустрі-
чей експертів земельної сфери, державних
органів. Узагальнюючи всі пропозиції, 
ми і розробили пропонований документ. 
З повним текстом програми можна 
ознайомитися на Земельному порталі
України (www.zem.ua). 

– Чи можна спрогнозувати, яким чином
Кабінет Міністрів відреагує на всі ваші
пропозиції?
– Ми хотіли б, щоб почуті й підтримані
були всі пропозиції, або, принаймні, – 
більшість із них. Хоча розуміємо, що це
буде не одразу за всіма пунктами. Але ми
хочемо донести професійну точку зору 
до керівництва держави. І зсередини 
показати нагальні проблеми, запропону-
вати їх розв’язання. Напевне, будуть свої
пропозиції і у органів державної влади. 
Я думаю, що програма може коригуватися.
Та головне – з чогось почати.

– Питання боротьби з корупцією є дуже
складним. Як ви гадаєте, у який термін
цей недолік можна подолати?
– Я думаю, що це довгий шлях. У нас 
земельна сфера за 23 роки земельної 

реформи стала корупційним середовищем.
Приміром, зважте, що заробітна платня
державного кадастрового реєстратора
складає близько 1500 гривень. І він 
ухвалює вкрай відповідальні рішення, 
за які несе особисту, кримінальну відпові-
дальність. Така заробітна плата замала,
тож спонукає до корупції. І ми вказуємо 
на цю проблему, долаючи яку, можна
зменшити корупційні ризики. 

Сьогодні ніхто не знає достеменно, скільки
часу потрібно для суттєвого подолання 
корупції в земельній сфері, для виконання
нашої програми. Треба розуміти, що 
частина її складових – це не дуже популярні
рішення. Скажімо, ми пропонуємо пере-
глянути безоплатну приватизацію, яка 
у нас на сьогодні стала ще одним корупцій-
ним механізмом. Отримати землю без-
коштовно практично неможливо, на цьому
процесі годується чимало різних ланок.

– А як ви хочете це зробити?
– Ми пропонуємо заміну «безоплатної», 
а фактично ПЛАТНОЇ приватизації іншими
формами державного сприяння соціально
незахищеним верствам громадян. 
При цьому має бути збережене право 
безоплатного оформлення у приватну
власність земельних ділянок, на яких 
розташовані існуючі житлові будинки. А
тим, хто захоче приватизувати ділянки без
будівель, запровадити механізми оплати.
Можливо – з великою розстрочкою, щоб і
у людини була можливість придбати 
земельну ділянку, і щоб держава отриму-
вала від цього якийсь зиск. І при цьому 
передбачити заборону на певний час на
зміну призначення цієї земельної ділянки,
щоб не було ґрунту для зловживань. Треба
розуміти, що держава фізично не зможе
забезпечити безоплатну приватизацію
всім, хто має на неї право, – банально не
вистачить землі. Від цієї практики потрібно
поступово відходити. Залишати деякі 
пільгові категорії, але загалом земля 
є економічним активом, вона повинна
бути платною. Інакше своє слово скажуть
корумповані ділки.

– Ви подали два законопроекти 
для реалізації вашої програми. Та скільки
загалом треба Верховній Раді ухвалити
законів, щоб побудувати законодавче 
підґрунтя для боротьби з корупцією 
в земельній сфері?
– Проблеми, які ми висвітлюємо, є
комплексними. Для їх вирішення потрібно,
поперше, глибоко вивчити ці проблеми,
по-друге, напрацювати бачення держави
з цього приводу. Тому така робота є трива-
лою і поступовою. Але деякі кроки, дуже
чіткі, в тому числі й скасування державної
експертизи, запровадження витягів по всій
території України, організаційно досить
просто зробити. І це має привести до
швидких результатів. �VASSR
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Сонячне тепло може бути ефективним
джерелом тепла та енергії для обладнання
в котеджах і дачних будинках, розташованих
далеко від інженерних комунікацій.

При цьому за енергію сонця не потрібно
платити, і, до того ж, вона ніколи не 
вичерпається.

Для сонячної енергетики існує спеціальне
поняття – геліоенергетика (від грецького
Helios – сонце), а геліоустановки – це 
пристрої для перетворення сонячної енергії
в інші види. Вони можуть застосовуватися
для нагрівання й охолоджування води 
та повітря, тобто опалення та кондиціону-
вання, опріснення води, вироблення 
електроенергії та ін.

До цих пір сонячні системи не набули 
широкого поширення в силу складності
конструкції і високої ціни. Також серед 
недоліків таких систем були невисока
енергоефективність, великі тепловтрати
при температурах нижче нуля та низька
поглинаюча здатность колектора. 

На сьогоднішній день сучасні установки
володіють додатковими перевагами, 
оскільки енергоефективність їх значно
збільшилася, ударостійка герметична 
конструкція колектора практично не має
тепловтрат, а термін експлуатації може
складати 15– 20 років і навiть більше.

У конструкції геліосистеми основним 
елементом геліосистем є сонячний колектор,
або геліоколектор. Саме в поглинаючої 
панелі геліоколектора під впливом сонячного
випромінювання, а точніше інфрачервоної
її складової, і відбувається перетворення
сонячної енергії в теплову. У результаті 
панель розігрівається, а прокачується через
неї рідкий теплоносій, котрий відбирає 
отримане тепло. Тепло передається тепло-
носієм в бак– акумулятор і далі по контуру
нагріву води (а можливо, і опалення),
потім охолоджений теплоносій поверта-

ється в колектор і знову нагрівається,
і таким чином цикл замикається. 
Такий принцип роботи системи.

Від ефективності роботи сонячного 
колектора в значній мірі залежить 
ефективність роботи всієї системи, 
оскільки чим більше сонячної енергії 
поглине геліоколектор і чим менше 
її втратить, тим ефективніше буде 
працювати система. Ефективний плоский
геліоколектор зараз працює із середнім
ККД у 60– 70%, але величина ця неста-
більна, і може визначатися тільки для 
конкретних умов експлуатації в окремий
момент часу. Зокрема, чим нижче 
необхідна температура нагрівання, тим
вище ККД геліоколектора, а застосування
більш ефективного поглинаючого покриття

в хмарну погоду дозволить збільшити
ефективність колекторів практично 
в півтора рази. Також на ефективність 
колектора сильно впливає різниця між
температурою поверхні панелі і навко-
лишнього середовища – чим різниця
менше, тим вище ККД через пониження
тепловтрат.

Геліосистеми розділяються за кількістю
контурів теплоносія на одно– та двоконтурні,
а за способом циркуляції теплоносія – на
системи з природною циркуляцією, або
термосифонні, та системи з примусовою
циркуляцією.

В одноконтурних системах в сонячні 
колектори надходить і нагрівається саме та
вода, яка витрачається з бака-акумулятора.

ÇÀ ÅÍÅÐÃ²Þ ÑÎÍÖß 
ÍÅ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÏËÀÒÈÒÈ

Населення Землі зростає, а разом з ним зростає і потреба в споживанні енергії, 
і як наслідок погіршується екологічна ситуація. Все це в комплексі зумовлює інтерес 
до знаходження альтернативних джерел енергії. Для України необхідність у пошуку 
альтернативної енергії посилюється дефіцитом власних енергоносіїв. 
На сьогодні прогрес в енергетиці у світі визначається використанням відновлюваних 
джерел енергії, в тому числі й сонячного випромінювання.



ÊÐÀÙ² ÏÐÀÊÒÈÊÈÊÐÀÙ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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Переваги такого методу в простоті і найвищому ККД системи 
в цілому; недоліки – підвищені вимоги до якості води, причому
як в плані чистоти, так і рiвня жорсткості, значної корозії через 
повітря, яке розчинене у воді, та ускладнен роботу при мінусових
температурах.

У двоконтурних системах є спеціальний теплоносій, 
антизамерзаюча рідина, при цьому теплова енергія від теплоносія
воді передається за допомогою спеціального теплообмінника, 
зазвичай «змійовика». Переваги – тут підвищена надійність 
системи, оскільки в колекторах немає випадання солей, як 
у випадку застосування води, можливість безпечної роботи 
системи при мінусових температурах, відсутність необхідності 
в додатковому обслуговуванні та тривалий гарантований 
ефективний термін експлуатації – до 50 років. 

Є й недоліки – трохи менша ефективність роботи системи через
присутність додаткових тепловтрат і необхідність періодичної 
заміни теплоносія, приблизно раз на 5-7 років, після перевірки
стану системи фахівцем.

Принцип роботи термосифонних систем з природною циркуляцією
полягає в наступному: розігрітий теплоносій переноситься у
верхню частину колектора, в результаті чого виникає різниця 
тисків, і якщо колектор підключити до бака, що знаходиться 
вище нього, то виникне мимовільна циркуляція теплоносія, 
швидкість якої залежить від конструкції колектора, інтенсивності
сонячного випромінювання та швидкості охолодження в 
теплообміннику.

У системах з примусовою циркуляцією в контурі колекторного 
кола знаходиться циркуляційний насос невеликої потужності, 
який примушує циркулювати теплоносій. Його роботою керує 
регулятор, а споживана потужність насоса набагато менша 
потужності вироблюваної системою теплової енергії. При цьому в
геліосистемі присутня керуюча автоматика, котра може коригувати
роботу системи в залежності від зовнішніх факторів – наприклад
погоди, – і давати команду на менший нагрів в сонячний день,
коли будинок прогрівається сонячними променями безпосередньо
через та стіни.

При виборі системи основними факторами є можлива
температура повітря у найхолодніший період року та кількість
ясних сонячних днів, тому геліосистеми й набули поширення в
країнах з теплим кліматом. У нашій країні має сенс використання
двоконтурних систем з примусовою циркуляцією теплоносія.

Сонячні колектори можуть встановлюватися на горизонтальному
даху або майданчику біля будинку, на похилому даху або стіні, 
що виходять на південь, а також можуть монтуватися 
безпосередньо в дах.

Звичайно, геліосистема сьогодні поки що дорогий пристрій, 
з терміном окупності близько 9 років, але в недалекому 
майбутньому при нинішніх темпах зростання цін на енергоносії
вона принесе вигоду. Так що зверніть увагу на надійність 
обладнання при виборі. До речі, чим більше сонячного світла 
у вашій місцевості, тим більш низькі вимоги з енергоефективності
ви можете пред’являти до сонячних колекторів при покупці. 
І навпаки, чим менше сонячного світла і чим холодніше взимку –
тим складнішою й дорожчою буде геліосистема, яку вам є сенс
встановлювати. Адже дешевий сонячний коллектор, що чудово
справляється зі своєю роботою спекотним літом в сонячну погоду,
виявиться абсолютно марним хмарним зимовим днем при
морозі -10…15 °С.

hdp://solar.magmaenergy.com.ua/

Урочисті збори громад у Розівці і Вовчанському завершилися
перерізанням святкових червоних стрічок – на електричній
опорі із сучасною сонячною панеллю (Розівка) та на новеньких
сучасних дверях, за якими розміщаються ємності для гарячого
водопостачання і опалення від сонячного геліоколектора 
у дитячому садку «Ромашка» (Вовчанське). Такі сучасні 
технології не у кожному великому місті знайдеш, а у нас уже є!
Наші земляки власноруч будують Європу у спільному домі!

Головам обох громадських організацій Л. І. Іордан («Ліра»)
та О. Ю. Чекіру («Джерело») координатор проекту Г. М. Устімов
вручив посвідчення учасника додаткового туру проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» – II.
Обидві ці громади вдало завершили по дві реконструкції у
рамках міжнародного Проекту – у минулому році саме 
лірівці і джереляни разом із громадами сіл Петрівки та 
Переможного провели реконструкції частини водогонів, 
і цьогорічні сонячні ліхтарі та геліоколектор. А наявність 
у громади двох посвідчень учасника міжнародних проектів
дає можливість приймати участь у будь– яких інших 
міжнародних проектах. Тож іще сім громад нашого району
можуть восени позмагатися за право бути обраним 
для наступного туру міжнародного проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Як показує
вдалий досвід чотирьох громад – робота ця нелегка, 
особливо з першого разу, але вона того варта. �VASSR

ÂËÀÑÍÎÐÓ× 
ÁÓÄÓÞÒÜ ªÂÐÎÏÓ 
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На початку липня знаменна подія 
відбулася у нашому районі. 
Громадські об’єднання «Ліра» 
(Розівська сільська рада, голова 
Кафанова Таїсія Михайлівна) 
і «Джерело» (Давидівська сільська
рада, голова Шило Юрій Володими-
рович) першими в Україні завершили
другий додатковий етап співпраці 
територіальних громад із міжнародною
структурою за програмою ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток орієнтований
на громаду» – ІІ. 









РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ
Рекламна полоса А4 Розмір, мм Вартість, грн.
1/1 210х297 2500
1/2 горизонтальна 210х145 1350
1/2 вертикальна 103х297 1350
1/3 горизонтальна 210х100 1000
1/4 горизонтальна на 3 колонки 186х65 750
1/4 горизонтальна на 2 колонки 122х100 750
1/4 вертикальна 91х135 750
1/8 горизонтальна 91х65 500
2 стор. обкладинки 210х297 5000
3 стор. обкладинки 210х297 5000
4 стор. обкладинки 210х297 6000

РЕКЛАМНА ПУБЛІКАЦІЯ
Рекламна полоса А4 Розмір, мм Вартість, грн.
Внутрішній блок 210х297 1500
Розворот 420х297 2750
Центральна вкладка (4 стор. А4) 420х297 5000

Вартість розміщення реклами та рекламних статей на сторінках науково-популярного видання

«Вісник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад»

* Без врахування вартості роботи журналіста
Розробка оригінал-макету: ціна договірна

За умови розміщення у 3-х номерах – знижка 20%.

Контакти редакції:
04053 м. Київ, вул. Артема, 73,
е-mail: vassr.visnuk@mail.ru

Керівник проекту: Наталя Ключник
Тел.: +38 (067) 957-01-21

Виконавець: Валерій Ответчиков
Тел.: +38 (098) 404-45-84

Шановні передплатники!
Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса» сповіщає Вас про те, 
що 7 квітня розпочинається передплата на періодичні видання на ІІ півріччя 2014 року. 
Оформити передплату можна за «Каталогом видань України» та за «Каталогом видань зарубіжних країн» 
у поштових відділеннях та на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, а також скориставшись послугою «Передплата ON-LINE» 
на корпоративному сайті ДП «Преса» www.presa.ua. 
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