
У 
лютому 2015 року був при-
йнятий Закон України «Про 
добровільне об’єднання гро-
мад». Логіка прийняття Зако-
ну в тому, що Україна в спів-
робітництві з ЄС рухається 
шляхом оптимізації структури 
територіального управління. 

Суть проблеми: ми маємо досі майже 
11 тисяч місцевих рад з відповідни-
ми витратами на утримання апарату, 
тоді як, наприклад, сусідня Польща, 
з порівняною з нами кількістю на-
селення і розміром території, має 
2478 місцевих рад. Відповідно кіль-
кість адміністративного персоналу, 
що керує територіальними грома-
дами вчетверо менша. Одночасно з 
об’єднанням громад проходить про-
цес передачі фінансів і повноважень 

з центру на місця для їх ефективні-
шого використання. Місцеві бюдже-
ти окремих сільських та міських рад 
збільшилися в рази у 2015 році, а в 
цілому по країні — приблизно на 
40%. Держава передбачила орієнтов-
ний термін закінчення реформи до 
місцевих виборів 2017 року, надавши 
можливість громадам протягом 2016 
самостійно визначитися з пріорите-
тами об’єднання. 

Спочатку, навесні 2015 року, об-
ласні державні адміністрації форсу-

вали питання і шляхом адміністра-
тивного тиску намагалися затвердити 
за радянськими лекалами нові гро-
мади, об’єднавши їх просто навколо 
районних центрів чи міст обласного 
підпорядкування.  Так, 08.04.2015 р. 
відбулося друге засідання Київської 
обласної робочої групи з підготовки 
перспективного плану формування те-
риторій громад Київської області. На 
це засідання були запрошені всі сіль-
ські та районні голови. 
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Що таке громада? 
Місце, де ми живемо — село, сели-

ще, місто — називається територіаль-
ною громадою. А ми, громадяни, самі 
хазяйнуємо на цій території, тобто ма-
ємо право на місцеве самоврядування, 
обираючи голову сільської, селищної 
чи міської ради та депутатів місцевої 
ради. Ті, кого ми обираємо, несуть пе-
ред нами відповідальність. Але і ми 
відповідальні за власний вибір та по-
дальший контроль за владою. 

Що таке спроможна 
громада?

Повноваження, фінансові ресурси і 
контроль — три стовпи, на яких базуєть-
ся ефективна модель місцевого само-
врядування. Громади будуть спромож-
ні взяти на себе широкі повноваження у 

вирішенні місцевих проблем, отримав-
ши відповідні економічні інструменти 
(перш за все, за допомогою передачі до 
місцевих бюджетів доходів від податків 
і зборів), що дозволять заробити для 
своєї громади необхідні ресурси.

Спроможна громада — та, яка за 
рахунок власних ресурсів зможе вирі-
шувати питання місцевого значення в 
інтересах жителів громад.

Тільки така громада з достатньою 
економічною активністю на власній 
території, з ініціативними, працьо-
витими людьми забезпечить гідний 
рівень життя населення, визначить 

пріоритети розвитку і фінансувати-
ме освіту, охорону правопорядку, ме-
дицину, дороги та інші напрями, які 
люди вважатимуть важливими.

 

Як громаді стати 
спроможною? 

Відповідь одна: об’єднатися. За-
вдяки вже прийнятим законам грома-
ди можуть добровільно об’єднуватися 
та співпрацювати, а на місця переда-
ється великий обсяг повноважень і 
ресурсів. 

www.bobrytsya.kiev.ua
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Європейська 
підтримка 

Єврокомісія оголосила, що прийняла 
комплекс заходів щодо підтримки децентралі-
зації та посилення місцевого самоврядуван-
ня в Україні.

У комюніке виконавчої колегії ЄС повідо-
мляється, що на цю програму виділяється  
EUR 97 млн. В основному (EUR 90 млн), вона 
фінансується з бюджету ЄС, EUR 6 млн дає Ні-
меччина та EUR 1 млн — Польща.

Фінансування буде спрямовано на зміц-
нення адміністрацій і забезпечення їх під-
звітності на місцевому, регіональному та цен-
тральному рівнях.

Додаткова підтримка в EUR 10 млн, яка 
піде через Інструмент сприяння стабільності 
та миру, призначена для відновлення управ-
лінських структур, примирення та миробудів-
ництва у східній частині України, що найбільше 
постраждала від війни та переміщення на-
селення. Йдеться про ті райони Луганської та 
Донецької областей, які перебувають під конт- 
ролем Києва і постраждали від військового 
конфлікту.

«Україна залишається одним із пріорите-
тів порядку денного ЄС», — заявила верховний 
представник ЄС з питань закордонних справ та 
політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-
конференції за підсумками засідання Ради асо-
ціації Україна — ЄС, що відбулося в понеділок.

«Ці програми відіграватимуть важливу 
роль у підтримці зусиль України, спрямованих 
на поліпшення системи управління, зокрема в 
районах, охоплених конфліктом на сході», — на-
голосила вона.

Децентралізація — це пріоритетна частина 
великої програми реформ, що реалізується 
урядом України. Її основу становлять ухвалені 
у 2014 і 2015 роках закони, які забезпечують 
розширення повноважень і відповідальності 
місцевих органів влади, зокрема в податковій 
сфері, а також посилення їх підзвітності перед 
громадянами, наближають владу до громадян, 
передаючи частину повноважень центрально-
го уряду. Для цього необхідне зміцнення кадро-
вого потенціалу адміністрацій громад, районів 
та областей. Зміцнення потенціалу місцевої 
влади в Східній Україні має підвищити її легі-
тимність, йдеться в комюніке ЄК.

Програма децентралізації — це друга про-
грама для України, прийнята цього року Єв-
рокомісією. В результаті загальний обсяг 
безповоротної допомоги Україні в 2015 році 
сягнув EUR 200 млн. Ця програма — частина 
зобов’язань ЄС і європейських фінансових ін-
ститутів, які обіцяли Україні понад EUR 12 млрд 
у вигляді грантів і кредитів для макрофінансо-
вої стабілізації та процесу реформ.

Допомога 

ВізитіВка нашого села

децентралізаціЯ:
коротко про головне

Приклад проекту нової школи

Процес децентралізації 
передбачає можливість 
об’єднання громад для 
здійснення ефективного 
самоуправління, розподілу 
бюджетних коштів та 
поліпшення свого життя. 
Пропонуємо вам відповіді 
на найпоширеніші 
запитання, які дозволять 
вам мати ґрунтовне 
уявлення про всі складові 
процесу

Добровільне об’єднання 
громад Бобрицької, 
Забірської, Княжицької 
та Музичанської сільрад: 
історія питання



де буде центр 
спроможноЇ громади?

Відстань від центру громади 
до її найдальшого населеного 
пункту має бути такою, щоб в 
екстрених випадках її не довше, 
ніж за 30 хвилин, могли подо-
лати пожежна команда, швид-
ка допомога, поліцейський па-
труль.

Центрами громад стають 
чинні міста обласного значен-
ня; чинні або колишні районні 
центри; великі села, селища, 
міста районного значення, які 
мають відповідну інфраструк-
туру.

Якщо від міста обласного 
значення провести умовну лі-
нію в межах 25-ти кілометрів, 
то отримаємо об’єднану грома-
ду, в яку входять прилеглі насе-
лені пункти. Так само з район-
ним центром. У випадку, коли 
населені пункти не підпадають 
під зону впливу міста облас-
ного значення або районного 
центру, тоді ми дивимось, який 
з цих населених пунктів най-
більш сильний.

Після об’єднання всі органи 
управління мають перейти в цен-
три цих об’єднаних громад, а це 
додаткова інфраструктура. Тому 
центрами визначаються, в першу 
чергу, ті населені пукти, в яких:

— хороші економічні показ-
ники;

— хороші демографічні по-
казники;

— хороша інфраструктура (є 
можливість розмістити 5-7 дер-
жавних органів та органи міс-
цевого самоврядування).

Таких міст в Україні на-
справді небагато. Тому прийня-
то рішення закласти в бюджет 
на наступний рік 3,5-4 мільярди 
гривень на розвиток об’єднаних 
громад: будівництво інфра-
структури, доріг, шкіл, закупів-
лю шкільних автобусів тощо.

Передбачається, що після 
реформи в Україні буде 1500-
2000 територіальних громад.

Якою буде Влада 
В селі та об’єднаніЙ 
громаді?

Інтереси жителів села у ви-
конавчому органі місцевої ради 
об’єднаної територіальної гро-
мади представлятиме cтароста. 
Він також братиме участь у під-

готовці бюджету громади в час-
тині, що стосується фінансуван-
ня програм на території свого 
села чи селища.

поВноВаженнЯ 
старости

— державна реєстрація наро-
дження дитини, шлюбу, смерті;

— дозвіл на розробку проек-
ту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки у влас-
ність, затвердження проекту 
землеустрою;

—затвердження технічної 
документації щодо складання 
документів, що посвідчують 
право власності на земельні ді-
лянки;

— дозвіл на виготовлення 
технічної документації із земле-
устрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі;

— затвердження проекту та 
зміна цільового призначення 
земельної ділянки;

— затвердження проекту 
землеустрою та передача діля-
нок в користування;

— довідка про вирощування 
с/г продукції;

—довідка про будинковоло-
діння;

— довідка про догляд за ди-
тиною до 3-х років;

— акт обстеження мате-
ріально-побутових умов;

— видача довідки про наяв-
ність ВРХ;

— присвоєння та під-
твердження поштових адрес 
об’єктам містобудування;

— отримання ордеру на ви-
далення дерев, кущів, газонів і 
квітників;

— видача дозволу на розмі-
щення зовнішньої реклами.

Чому ми обираємо 
шлЯх децентралізаціЇ?

Європейський і світовий до-
свід свідчать, що місцеві про-
блеми можуть ефективно ви-
рішуватись виключно на міс-
цевому рівні. Держава ніколи 
не дійде до проблем кожного 
окремого села чи міста, кожної 
вулиці чи двору.

Ми обираємо шлях, що 
передбачає передачу повно-
важень вирішувати місцеві 
проблеми на найближчий до 
людей рівень — безпосередньо 
громадам, а також забезпе-
чення їх власними фінансови-

ми ресурсами, які зроблять їх 
спроможними ці проблеми ви-
рішувати.

Отже, децентралізаційна 
реформа потрібна, щоб пе-
редати значні повноваження 
та ресурси від центральних 
державних структур органам 
місцевого самоврядування. 
Щоб ті органи, які найближчі 
до кожної окремої громади, 
мали більше повноважень та 
ресурсів для їх ефективної ре-
алізації.

Суть перетворень, що про-
понує реформа децентралізації: 
органи виконавчої влади та ор-
гани місцевого самоврядуван-
ня нарешті почнуть займатися 
властивими для них справами. 
А люди отримають можливість 
творити (через вибори) органи 
місцевого самоврядування у 
громаді, районі та області. 

Органи місцевого самовря-
дування різних рівнів — гро-
мади, району, області — отри-
мають повноваження та, під 
повноваження, необхідні ре-
сурси. Буде запроваджено від-
повідальність органів місцево-
го самоврядування перед ви-
борцями за ефективність своєї 
роботи, а перед державою — за 
законність.

длЯ Чого цЯ реФорма 
украЇні?

Сьогодні в Україні близько 
12 тисяч територіальних гро-
мад!

У 4809 громадах кількість 
жителів менша 1 000 осіб.

У 1129 громадах — кількість 
жителів менша 500 осіб.

У 47% сіл, селищ, міст чи-
сельність населення не переви-
щує 1000 жителів!

Що це означає? У більшості 
з них не утворено виконавчих 
органів відповідних рад, немає 
бюджетних установ, комуналь-
них підприємств, необхідні 
мешканцям послуги не нада-
ються тощо. Органи місцевого 
самоврядування таких громад 
не можуть виконувати наданих 
їм законом повноважень. 

Надмірна подрібненість те-
риторіальних громад — одна із 
проблем, яку має вирішити де-
централізація та об’єднання гро-
мад. 

Джерело: http://
moiagromada.org.ua/
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коротко про головне

Бюджет об’єднаної громади 
отримає такі ресурси:

Податки
• 100% єдиного податку;

• 100% податку на майно 
(нерухомість, транспорт);

• 100% податку на прибуток 
підприємств комунальної 
форми власності;

• 60% податку на доходи 
фізичних осіб;

• 25% екологічного податку;

• 5% акцизного податку 
з реалізації підакцизних 
товарів

• державне мито;

• туристичний збір;

• плата за надання адміністративних 
послуг;

• збір за місця паркування авто;

• орендна плата за користування 
водними об’єктами;

• рентна плата за користування 
надрами;

• орендна плата за користування 
комунальним майном;

• плата за ліцензії та сертифікати;

• 80% від доходів підприємств, 
що утримуються за рахунок громади;

• 75% коштів від відшкодування 
втрат лісового та сільського 
господарства;

• 50% стягнень за шкоду 
навколишньому середовищу;

• плата за надання місцевих гарантій

Збори

Ці надходження стануть потужним ресурсом для місцевого розвитку. 
Об’єднані громади отримають такі самі дохідні ресурси та повнова-
ження, як у міст обласного значення! 

Перший крок вже зроблено. Міста, селища і села вже відчувають успіш-
ний вплив бюджетної децентралізації. У 2015 році приріст надходжень 
до загального фонду місцевих бюджетів, порівняно з аналогічним періо-
дом 2014 року, становив 36,8%, перевищивши показники минулого року 
на 10 мільярдів гривень.

5 причин обрати децентралізацію
Обираємо децентралізацію, щоб:

1
Жителі громад отримували соціальні, 
адміністративні та комунальні послуги 
якісно та наближено до місця проживання

2
Громади змогли отримати 
у розпорядження ресурси – землю, 
встановлення місцевих податків 
і зборів, доступ до міжнародних кредитів

3
Стимулювати економічний розвиток 
і залучення інвестицій в громади 
для створення нових робочих місць

4
Дрібні громади змогли об’єднати фінансові, 
майнові та інтелектуальні ресурси 
для покращення якості послуг 
і удосконалення місцевої інфраструктури

5
Посилити вплив громади на прийняття 
рішень, планування розвитку 
та формування бюджету



Незважаючи на публікацію 
на web-сайті щодо нібито від-
сутності жодного примусу в 
об’єднанні громад у випадку, 
якщо такі є самодостатніми, на-
справді Київська обласна дер-
жавна адміністрація (КОДА) 
станом на дату проведення за-
сідання вже мала проект пер-
спективного плану об’єднання 
громад і намагалась переконати 
в доцільності своїх дій керівни-
ків місцевих рад. Зокрема, наші 
сільради об’єднували навколо 
Боярки. 

Найголовніші загрози та-
кого стилю об’єднання на базі 
радянської системи адміністра-
тивного устрою і соціальної 
інфраструктури для малих на-
селених пунктів полягає в тому, 
що центри громад, які вже 
мають базову інфраструктуру, 
не будуть зацікавлені у розви-
тку інших населених пунктів і 
одночасно домінуватимуть за 
представництвом по кількості 
депутатів у нових об’єднаних 
місцевих радах. В додаток до 
цієї проблеми ми ще дуже до-
бре розуміємо різницю в моде-
лях керування містами з багато-
поверховою забудовою і селами 
з індивідуальними будинками.

З огляду на зазначене Прав-
ління Бобрицького сільського 
благодійного фонду «Розвиток і 
благоустрій» 28.04.2015 р. звер-
нулося з листом-клопотанням 
до сільради, в якому містилось 
розгорнуте обґрунтування про 
доцільність термінового іні-
ціювання власного процесу 
об’єднання сусідніх сільських 
територіальних громад, що 
мають географічну, історич-
ну та структурну спорідне-
ність. Порядок добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад визначений Розділом 2 За-
кону України «Про добровільне 

об’єднання громад», в ч. 1 ст. 5 
якого зазначено, що ініціато-
ром добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст може, серед іншо-
го, бути сільський, селищний, 
міський голова.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Зако-
ну, сільський, селищний, місь-
кий голова забезпечує вивчен-
ня пропозиції щодо ініціюван-
ня добровільного об’єднання 
територіальних громад та її гро-
мадське обговорення, яке про-
водиться протягом 30 днів з дня 
надходження такої пропозиції. 
Після завершення громадсько-
го обговорення пропозиція по-
дається до відповідної ради на 
наступну сесію для прийняття 
рішення про надання згоди на 
добровільне об’єднання терито-
ріальних громад та делегування 
представника (представників) 
до спільної робочої групи.

Керуючись цією нормою За-
кону, бобрицьким сільським го-
ловою 29.04.2015 р. було ініці-
йовано громадське обговорен-
ня пропозиції щодо вказаного 
вище об’єднання територіаль-
них громад. 07.05.2015 р. від-
булись громадські обговорення 
пропозиції щодо об’єднання те-
риторіальних громад Бобриць-
кої, Забірської, Княжицької та 
Музичанської сільських рад в 
об’єднану територіальну гро-
маду. За результатами проведе-
ного громадського обговорення 
Бобрицькою сільською радою 
Києво-Святошинського району 
Київської області  (XXXIII се-
сія V скликання) 12.05.2015 р.  
прийнято рішення про на-
дання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних 
громад та про створення робо-
чої групи щодо добровільного 
об’єднання громад.

 Відповідно до ч. 1 ст. 6 За-
кону, сільський, селищний, 

міський голова після прийнят-
тя відповідною радою рішення 
про надання згоди на добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад надсилає пропози-
цію про таке об’єднання сіль-
ському, селищному, міському 
голові суміжної територіальної 
громади.

На виконання цієї норми за-
кону, сільським головою с. Бо-
бриця були направлені до Кня-
жицької, Забірської та Музичан-
ської сільських рад відповідні 
листи, що містили пропозицію 
про об’єднання територіальних 
громад. Після отримання відпо-
відей від суміжних територіаль-
них громад про надання згоди 
на об’єднання та делегування 
представників від кожної сіль-
ради до спільної робочої гру-
пи (особи, визначені кожною 
громадою, які уповноважені 
на проведення консультацій та 
обговорень щодо об’єднання) 
підготували проект рішення до-
бровільного об’єднання терито-
ріальних громад для обговорен-
ня на громадських слуханнях, 
який надалі затверджується 
кожною сільрадою. 

Рішенням Бобрицької сіль-
ської ради 29.05.2015 р. було 
ухвалено проект рішення ро-
бочої групи з добровільного 
об’єднання Бобрицької, Забір-
ської, Княжицької та Музичан-
ської сільських рад в об’єднану 
територіальну громаду для об-
говорення на громадських слу-
ханнях. 12.06.2015 р. відбулося 
громадське обговорення щодо 
об’єднання територіальних гро-
мад, на якому були присутні 110 
осіб, де переважною більшістю 
голосів схвалено Проект рішен-
ня про добровільне об’єднання, 
підготований спільною робо-
чою групою. Аналогічне гро-
мадське обговорення і рішення 
місцевої ради прийнято Кня-

жицькою сільською радою. 
Фактично дві сільські ради з чо-
тирьох повністю пройшли пе-
редбачений Законом шлях для 
об’єднання. Водночас Забірська 
сільська рада підготований ро-
бочою групою Проект рішення 
до сьогодні не винесла на обго-
ворення, як і Музичанська. На 
додаток, в Музичах сільським 
головою було ініційоване опи-
тування населення з пропози-
цією, в тому числі, про відмову 
від об’єднання (що апріорі не-
можливо).

Законодавством перед-
бачено схвалення утворення 
об’єднаних громад на рівні, 
зокрема, обласних рад. Про-
ведена нами робота дозволила 
змінити наміри КОДА щодо 
приєднання наших сільрад до 
Боярки і 13.08.2015 року Ки-
ївською обласною радою був 
затверджений Перспективний 
план формування територій 
спроможних громад. Документ 
передбачає формування 61 
об’єднаної територіальної гро-
мади, в тому числі Княжицької 
об’єднаної громади шляхом 
об’єднання Бобрицької, Забір-
ської та Княжицької сільських 
рад. Музичанська сільська 
рада в цьому плані втрапила 
в об’єднання з Гореницькою. 
22 ради відмовилися на цьому 
етапі об’єднуватись і позначені 
сірим кольором. Це значить, що 

їх долю можуть вирішити при-
мусово, поза процесом добро-
вільного об’єднання.

В Україні з початку проце-
су вже створено 159 об’єднаних 
громад, пройшли вибори в но-
вих місцевих радах, обрані пер-
ші старости в населених пунктах. 
Держава підтримує фінансово 
об’єднані громади через Фонд 
регіонального розвитку (перед-
бачено 3,5 млрд грн у 2016 році 
на будівництво інфраструктури 
в регіонах), зокрема у січні 2016 
року 28 нових територіальних 
громад обрано для фінансу-
вання будівництва центрів на-
дання адміністративних послуг 
спільно Міністерством регіо-
нального розвитку та Проектом 
німецького товариства міжна-
родного співробітництва (GIZ) 
«Реформа управління на сході 
України». Наші громади поча-
ли серед перших в Україні рух 
до сучасної моделі управління 
і реформування інфраструкту-
ри території і загальмували. Ми 
маємо завершити цей процес у 
2016 році, ми бачимо прямий 
зв’язок підвищення якості жит-
тя в наших селах і об’єднання 
територіальних громад.

Іваненко Роман 
Голова Правління 

Бобрицького сільського 
благодійного фонду  

«Розвиток і благоустрій»
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на шлЯху до об’єднаннЯ

Об’єднані громади матимуть  
свої управління освіти

Змінимо село разом: 
Транспортні ідеї сіл Музичі та Неграші

офіційнопроект

Міністерством освіти 
і науки надано рекомен-
дації з розроблення по-
ложення про структурний 
підрозділ освіти виконав-
чого органу об’єднаної 
територіальної громади, 
що мають на меті забез-
печити єдиний підхід до 
формування структурних 
підрозділів освіти місце-
вих виконавчих органів 
об’єднаних територіальних громад.

Зокрема, у Міносвіти зазначають, що відповідно до концепції ре-
формування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні формуються об’єднані територіальні громади (ОТГ), по-
вноваженням яких є забезпечення управління закладами дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти.

В Міністерстві зазначають, що одним із значних управлінських 
повноважень, які отримали органи місцевого самоврядування ОТГ, 
є право на формування власної і ефективної системи забезпечення 
освітніми послугами населення своєї громади.

У Міносвіти також повідомляють, що відповідно до статті 14 Закону 
«Про співробітництво територіальних громад» об’єднана територіаль-
на громада може утворити власний або спільний з кількома іншими 
ОТГ орган управління освітою чи делегувати відповідні повноваження 
одному із суб’єктів співробітництва.

Водночас, при визначенні функцій та їх розподілі слід уникнути ду-
блювання функцій інших органів влади та місцевого самоврядування.

За матеріалами osvita.ua 

Пройшло півроку з моменту 
заснування в с. Музичі ГО «Зміни-
мо село разом». Багато було про-
ведено зустрічей та знайомств для 
з’ясування потреб наших мешкан-
ців і можливостей, які можна вико-
ристати на першому етапі впрова-
дження позитивних змін.

Села Музичі та Неграші — чудо-
ві, дуже мальовничі. Завдяки при-
роді, що нас оточує, ландшафту, 
перспективному розташуванню. 
Та все ж основним надбанням є 
працьовиті та веселі люди. Але ба-
гато справ ще належить зробити 
задля покращення нашого буття 
та майбутніх поколінь.

Завдяки громадській діяльнос-
ті щодо об’єднання громад у ме- 
жах закону про децентралізацію, 
нам вдалось познайомитися з не-

байдужими активними жи-
телями та представниками 
влади не лише свого, але 
й сусідніх сіл. Правду ка-
жучи, іноді ми й своїх най-
ближчих сусідів не дуже 
гарно знаємо. То ж була 
чудова нагода познайоми-
тися ближче.

Завдяки спільній робо-
ті та обговоренням у межах стра-
тегічної сесії щодо об’єднання гро-
мад ми поставили першу ціль, за-
вдяки якій можна покращити умо-
ви проживання зразу для декількох 
сіл. Мова йде про відкриття додат-
кового маршруту громадського 
транспорту. Цей маршрут, за умо-
ви його впровадження, з’єднає 
наше та інші села з районною 
лікарнею та іншими установами  
м. Боярки, з міжрайонним заліз-
ничним транспортом. Завдяки та-
кому маршруту люди могли  б отри-
мати значну економію витрат на 
проїзд до Боярки, минаючи Київ.

За словами перевізника, з яким 
ведемо перемовини з цього питан-
ня, це перший випадок на його 
пам’яті, коли мешканці намагають-
ся самостійно  внести зміни в транс- 

портну мережу району, задоволь-
нивши краще потреби громади.

На сьогодні,  це питання вже 
озвучене в обласній адміністра-
ції, у департаменті інфраструктури 
області, в районній раді Києво-
Святошинського району та на офі-
ційному рівні направлено запит-
пропозицію про зміну маршруту 
компанії-перевізнику.

Поки що запит намагається 
пройти бюрократичну систему усіх 
названих інстанцій. Але ми маємо  
надію, що нам все вдасться. 

Мова йде про подовження ав-
тобусного маршруту №7, що зараз 
йде від м. Боярки до с. Княжичі. 
Маршрут планується продовжити 
через с. Музичі та с. Неграші до  
с. Бузова. 

Сподіваємося на краще. Якщо 
наших зусиль буде недостатньо, 
обов’язково звернемося по вашу 
допомогу та проведемо кампанію 
зі збору підписів у нашому та сусід-
ніх селах, через які буде пролягати 
новий маршрут.

Дякуємо за підтримку і розу-
міння! Ваші сусіди, жителі села Не-
граші Тишенко Сергій та Ганна.

Витяг з мапи Перпесктивного плану формування територій спроможних 
громад, затвердженого Київською обласною радою



Підтримка проекту «Підтримка реформи 
місцевого самоврядування в Україні» Бо-
брицького сільського благодійного фонду 
«Розвиток і благоустрій» здійснюється в 
рамках програми, що реалізується Інсти-

тутом громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа і фінансується Євро-
пейським Союзом.
Думки та точки зору в цій публікації відображають позиції виключно її авторів і можуть не спів-
падати з позицією Європейського Союзу, Інституту громадянського суспільства та/або Фонду 
Східна Європа. 

У грудні минулого року стало відомо, 
що вже 1,5 млн українців об’єдналися в 
громади. Звітуючи про процес прохо-
дження децентралізації, віце-прем’єр-
міністр України Геннадій Зубко пові-
домив, що станом на початок грудня 
вже об’єдналися 159 громад. 

«Починаючи з січня 2016 року, у 
них будуть прямі відносити з держав-
ним казначейством», — сказав він. На 
практиці це означає, що об’єднані гро-
мади вже зараз отримуватимуть пряме 
фінансування з бюджету на реалізацію 
власних проектів. Цікаво, що у держав-
ному бюджеті України на 2016 рік пе-
редбачено 5,7 млрд грн на проведення 
реформи децентралізації.

За інформацією, яку надає офіцій-
ний Інтернет-ресурс «Децентраліза-
ція влади», у межах Київської області 

наразі створено лише одну об’єднану 
громаду. Це Калитянська територіаль-
на громада, яка об’єднує Калитянську 
селищну, Заворицьку, Мокрецьку та 
Семиполківську сільські ради.  

Безумовним лідером процесу є Тер-
нопільська область — тут уже створе-
но аж 26 об’єднаних громад. Також 22 
громади нового типу вже функціону-
ють  у Хмельницькій області. Львівська 
та Дніпропетровська області займають 
третє місце за чисельністю  — у них вже 
створено по 15 громад. 

Вся актуальна інформація, 
пов’язана із процесом проходження 
децентралізації, розміщена на ресурсі 
www.decentralization.gov.ua. До речі, 
там можна знайти й відео-репортаж 
Радіо Свобода про наше казкове село 
Бобриця!   
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коментарі

об’єднаннЯ громад: 
думки жителіВ 

Асоціація міст України публікує серію з 
шести навчальних посібників для керівників 
та працівників органів місцевого самовря-
дування, депутатів місцевих громад, інших 
зацікавлених осіб. Тематика програм була 
визначена наприкінці 2014 року за резуль-
татами опитування місцевих посадовців.

Посібник 1.  Планування розвитку тери-
торіальних громад. Посібник присвячений 
сучасним підходам до планування розвитку 
громад, зокрема розглядаються місцевий еко-
номічний розвиток, інноваційні інструменти 
планування, система оцінки стану громади, 
питання стратегічного та просторового плану-
вання.

Завантажити посібник можна на сайті Асо-
ціації міст України http://auc.org.ua/  у розділі 
«Навчальні посібники для органів місцевого 
самоврядування».

посібники длЯ 
органіВ місцеВого 
самоВрЯдуВаннЯ

ноВИнИ

ЛітератУра

Яким чином будуть фінансувати-
ся навчальні заклади та заклади куль-
тури, які розташовані на території 
об’єднаних територіальних громад?

Що стосується фінансування загаль-
ноосвітніх закладів, то ті громади, які були 
створені відповідно до Перспективного 
плану формування територій громад об-
ласті (затвердженого урядом) та Закону 
України «Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад», будуть фінансува-
тися за рахунок: освітньої субвенції (по-
точні видатки); власних коштів місцевих 
бюджетів (капітальні видатки). 

Всі інші освітні заклади та заклади 
культури будуть фінансуватися за раху-
нок: 60% ПДФО та за рахунок інших дже-
рел, які отримують ці бюджети. Фактично 
в громад, які будуть створені відповідно 
до Перспективного плану (затверджено-
го урядом) буде така сама дохідна база, 
як у міст обласного значення. Ці поло-
ження чітко передбачено ст. ст. 64, 69-1, 
71 Бюджетного кодексу України. 

За матеріалами Посібника з питань 
організації роботи органів місцевого 
самоврядування об’єднаних територі-
альних громад, розробленого в межах 
Проекту USAID ДІАЛОГ, який впроваджу-
ється Асоціацією міст України.  

ЗапИтаннЯ — ВіДпоВіДЬ 

громади Вже об’єднали 
1,5 млн украЇнціВ

Спільні інтереси
та проблеми жителів сіл

Спільний розвиток 
інфраструктури

10 причин добровільного об’єднання громад у складі:
Бобриця, Забір’я, Жорнівка, Музичі, Неграші, Княжичі

Створення 
додаткових 
робочих місць

Збереження 
автентичності 
сіл та недопущення 
хаотичної забудови

Можливість самостійно 
розпоряджатися 
фінансовими ресурсами

Розміщення органів 
місцевої влади на території сіл

Можливість отримання 
грантів і фінансування

Забезпечення екологічної 
безпеки та природного балансу

Поліпшення
 транспортного

 сполучення

Рівноправне
представництво

у місцевій раді

1 2 3

4

567

8

9 10

«Об’єднання гро-
мад — це синергетич-
ний ефект в поєднан-
ні матеріальних та 
фінансових ресурсів 
окремих сіл. Це — 
збільшення бюджету 
за рахунок податків, що залишаються в роз-
порядженні об’єднаної громади. Це — мож-
ливість користуватися коштами Фонду ре-
гіонального розвитку, в якому на об’єднані 
громади передбачено декілька мільярдів 
гривень, а значить: розбудова інфраструкту-
ри, розвиток благоустрою. Це — наближення 
адміністративних послуг безпосередньо до їх 
споживачів. І не в останню чергу об’єднання 
громад це призведе до зростання соціально-
го капіталу, безпосереднього залучення чле-
нів громади до розвитку своїх сіл»

Тетяна Немирович, с. Музичі 

«Глибоко переконаний, що лише об’єднання з рівнозначними територіальними громадами 
принесе користь кожному жителю. Приєднання ж до Боярки або до великого селища зупинить 
розбудову і розвиток наших сіл, нанесе значну шкоду екології, зменшить виділення коштів для 
медпунктів, шкіл, дитсадків, і т.д. Тому для сільських громад таких сіл як Музичі, Княжичі, Забір’я, 
Бобриця, Жорнівка найкращим рішенням буде об’єднання у межах спільної громади»

Ататолій Коструба, с. Забір’я 

«Децентраліза-
ція дає можливість 
власними силами 
наводити лад у своє-
му селі, не очікуючи 
допомоги та розпо-
ряджень «з центру». 
Також дуже важливо те, що люди зможуть 
зрозуміти: розвиток бізнесу та підприєм-
ницької діяльності — найголовніша умова 
їх благополуччя. Адже саме податки від біз-
несу (які завдяки децентралізації залиша-
ються в селі) дають можливість ремонтува-
ти дороги, робити освітлення, забезпечу-
вати охайність території, будувати дитячий 
садок та інше. Це дасть поштовх розвитку 
підприємницької діяльності в селі, а також 
змінить звично негативне ставлення до 
підприємців».

Катерина Котлярська, с. Бобриця


