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Видання здійснено в рам-
ках Проекту «Дорожня 
карта розвитку малого та 
середнього підприємництва 
(МСП) Таврійського регіону», 
що реалізовує ГО «Агенція 
регіонального розвитку 
Таврійського об’єднання 
територіальних громад» за 
підтримки Програми USAID 
«Лідерство в економічному 
врядуванні» (USAID ЛЕВ).
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: 
розвінчання забобонів або 
Чи справді об’єднані громади  
Херсонщини – запорука розвитку

«Той, хто ефективно проведе систему об’єднання тери-
торіальних громад, буде в лідерах. Ви будете сильнішими, ви бу-
дете заможнішими, ви будете успішнішими», - заявляє  Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман.

«Сьогодні маємо шалений опір тих, хто хоче завоювати серця 
українців абсолютною брехнею про децентралізацію, хоче забра-
ти право в українців обирати свою владу і забрати право у цієї 
влади заробляти кошти і витрачати їх абсолютно публічно».

Чому ж такі баталії розгортаються навколо реформи децен-
тралізації? Чому громади так опираються, коли їм кажуть – згур-
туйтеся і вам нададуть гроші на дороги, лікарні та школи? Дру-
гий номер Дайджесту підприємця ми присвячуємо двом темам: 
реформа фінансової децентралізації та інвестиційні площадки 
Таврійського регіону. Перша з тем дасть відповіді на непрості 
питання щодо законопроекту децентралізації: чому потрібно 
якнайскоріше братися за реалізацію реформи у вашому насе-
леному пункті, і чи потрібно взагалі та що це дасть.

Інформаційний дайджест підприємця 
Таврійського регіону
ВЕРЕСЕНЬ 2016
Бюлетень №2
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Дорожня карта розвитку підприємництва тісно пов’язана з темою децентралізації, бо в обох темах 
головним героєм є підприємець. Ціллю заходів Дорожньої карти є зменшення регуляторного наван-
таження, розвиток бізнес-середовища та створення умов для росту економіки регіону. На сьогодні 
Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону проходить перевірку на фіскальну відповідаль-
ність у проекті LEV USAID. І вже у наступному номері читач познайомиться з заходами та зможе прий-
няти участь у реалізаціє – у розбудові свого міста чи селища. 

У покращенні бізнес-середовища та загального комфорту життя в регіону підприємець постає на 
першому місті. Бо що б ми не надавали суспільству, товари чи послуги, ми обов’язково в це вкладає-
мо власний підхід та пропозицію. Отримуючи дохід та сплачуючи податки підприємець на сьогод-
ні є особистістю, яка наповнює бюджети. Так наразі якраз навколо перерозподілу територіального 
управління бюджетами згідно норм децентралізації  є найбільше проблемних питань, непорозумінь 
і навіть спекуляцій. 

Подивімося на прогноз мінфіну України щодо фінансової децентралізації:

Як бачимо з схеми, 
можливості для об’єдна-
них територіальних гро-
мад (ОТГ) доволі цікаві. А 
із Рейтингу фінансової 
самостійності місце-
вих бюджетів ОТГ від 
державного бюджету 
ми бачимо, що держав-
ні субвенції відіграють 
мізерну роль, а основ-
ну бюджету складають 
власні ресурси, а саме 
податки та збори від під-
приємців. Тож логіка дуже 
проста: чим більше в 
вашій ОТГ підприємців, 
тим більше ваша гро-
мада заможна.
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Журналіст:  Если децентрализация не начнется сверху, ее начнут снизу». 
Эти слова теперь уже бывший губернатор Днепропетровщины сказал в эфире 
«1+1». Как вы их понимаете?

Анатолий ТКАЧУК: — В декабре прошлого года по приезде из Днепропетровска я 
сделал маленький комментарий. Я был в областной государственной администра-
ции, где было большое совещание, и слышал, как выступал ближайший соратник Иго-
ря Коломойского. Его риторика ничем не отличалась от того, что транслировали 
представители «ЛНР»/«ДНР»: «Киев нас грабит», «мы сами все можем сделать» и так 
далее. Если слова Коломойского из той же «серии», то это действительно опасно.

Угрозой являются так называемые региональные элиты, которые не могут дора-
сти до национального уровня, поэтому хотят стать квазинациональным уровнем. 
Образование таких анклавов по Украине действительно является угрозой.

Поэтому мы с коллегами говорим нашим властям, что сильное государство в 
Украине — это не «супервертикаль». Это — государство, в котором раз-
умно распределена власть между разными уровнями и органами. Такую 
сложную систему сложно разрушить и «подмять» под себя.

На горизонтали наших отношений «Украина-Запад» — «Украина-Россия» очень 
четко видно, кто из наших партнеров в какой «Украине» заинтересован. Запад всех 
наших президентов, Януковича в том числе, толкал в сторону децентрализации и 

Вже 30 вересня у Новій Каховці відбудеться ІХ Міжнародний інвестиційний форум «Таврій-
скі горизонти». Інвестори, підприємці, експерти та чиновники приїдуть з різних країн знову у Тав-
рію. Назвою одної з панельних дискусій форуму є «Економічно спроможні громади Херсонщини –  
запорука розвитку». Серед інших поважних спікерів засідання буде Анатолій Ткачук, директор 
з науки та розвитку в Інститут громадянського суспільства. На сьогодні пан Ткачук вважається 
одним з накращих експертів з децентралізації.  Тож ми зробили виборку найцікавіших на наш погляд 
висловлювань, аби розвінчати забобони про децентралізацію та познайомити читача з людиною, 
якій можна буде задати питання на Інвестиційному форумі особисто. 

Першими ми наведемо відповіді пана Ткачука для  інтернет-видання «День. Київ.юа», що описує 
реформу вцілому. Стаття з назвою «Эксперты: «Сильное государство в Украине — это не «супервер-
тикаль». Это — государство, в котором разумно распределена власть...»».



4

Далі діалог пішов про проблеми законодавчого характеру і затягування прийняття важливих за-
конопроектів Державною Верховною Радою. А також було підняте питання «нерівності громад» - пе-
рекос бюджетів, то, чого так бояться сільські віддалені громади, де люди звикли жити «по-старинке» 
і де небагацько надходжень у місцеві бюджети від бізенсу.

Журналіст:  А дисбаланс между городами, о котором сказал пан Ганущак, от 
чего возник? (ред.: Юрій ГАНУЩАК - директор департаменту місцевого самоврядуван-
ня та адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального буду-
вання (2007—2010)).

Анатолий ТКАЧУК: — Если до декабря прошлого года главной задачей сельского 
головы было никакого бизнеса не пускать в село. Потому что ему от того никакой 
выгоды не было, зато было много проблем: дороги разбивались, кому-то под домом 
бензином воняло и тому подобное. Поскольку до декабря прошлого года финансирова-
ние было по расходам. Если зарабатывали больше, чем тратили, разницу забирали. 
Меньше — добавляли. Поэтому лучше всего было ничего не иметь и сидеть на дота-
циях. Теперь же все принципиально меняется. 

Если ты не создаешь условия, чтобы у тебя на территории появился 
бизнес, то всегда будешь в худшем положении, чем тот, у кого эти усло-
вия есть. 

Вот сейчас по трассе едешь, и не совсем понятно: в одном селе — четыре заправки, 
а рядом другое село — ни одной. То есть там сработала такая ситуация, что один — 
не знаю, в чем был его интерес — дал согласие на выделение земли, а другой — не дал. И 
теперь у одного — куча денег, а у другого — ничего. Ведь что такое средняя заправка? 
Это 20 тысяч гривен прибыли в день. А это 5% акциза, то есть 1000 гривен в день — в 
сельский бюджет. На пустом месте! За год — более 300 тысяч гривен. И это только 
одна заправка.

Но это, конечно, увеличивает перекос. Потому что у одних нет, у других — есть. И 
одни становятся еще богаче, а другие — еще беднее.

Повна стаття - http://m.day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/dostupno-o-decentralizacii.
Сьогодні у нашому регіоні йдуть політичні баталії щодо формування Таврійської об’єднаної 

громади з центром у місті Таврійськ. Декотрі чиновники і високопоставлені особи (при Новока-
ховській мерії) настільки не хочуть відпускати «крупну рибу», яка поповнює бюджет міста, «у вільне 
плавання», що навіть не боячись бога вивертають факти таким чином, наче пан мер Таврійська М.Рі-
зак не має права відокремлюватися у власну територіальну громаду, наче таке «вільнодумство» є 
поза законом, а громада Таврійська зовсім не в курсі що робиться. Так, коли руйнуються схеми, які 
набудовувалися за не один виборчий призив, які створювалися роками, а хтось руйнує систему над-
ходжень у власний карман – стає трошки лячно. Таких політичних небилиць ходить по Україні багато. 
І про це Анатолій Ткачук теж розказав цікаві приклади. Читаємо у інтерв’ю газеті «Сегодня»:

Анатолий ТКАЧУК: — «(…) сільські голови зазвичай у нас дуже рідко змінюють-
ся. Людина обіймає посаду сільського голови і 25 років постійно переоби-
рається, бо грошей у бюджеті села немає, «нічого такого» ти реально-
го не робиш, а зарплата як для села нормальна. Тому чого б не сидіти «у 
кріслі» до пенсії? І він починає страхати селян, що «не буде в нас сільради, 
вам доведеться кудись їздити…». Більшість людей взагалі ніколи з села не виїжд-

демократизации. В Кремле того же Януковича убеждали в том, что нужна «жесткая 
вертикаль» и «закрутить гайки». Для чего? Ответ простой: в Кремле прекрасно по-
нимают, что именно такая модель власти в Украине является слабой, более того, 
она полностью «ложится» в матрицу российской модели. Такую Украину Россия легко 
«глотает». Демократическую Украину с умным распределением полномо-
чий на местах просто так не интегрировать в РФ.
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жають, а голова їм розказує, що їм доведеться «подорожувати», що все буде погано, 
що заберуть землю, і люди починають цього боятися. 

Є друга категорія, яка з’явилася після першої хвилі об’єднань – це районний рівень. 
Районне керівництво побачило, що район «валиться», бо якщо тут створюються од-
на-дві великих громади, то решта району просто стає така безсила, що не в спромозі 
збалансувати свої видатки на бюджетну сферу. Уявіть ситуацію: приміром, в районі 
63 тис. населення. Близько 58 тис. із них – це три ОТГ. Десь 6 тис. – це 8 сільрад. І оця 
районна рада і районна адміністрація керує вісьмома сільрадами, які налічують 6 тис. 
населення. Як тут не хвилюватися?

... Є чимало рішень рад щодо об’єднання. Але ми наголошуємо, що до певної міри 
нас стримує згадуваний районний рівень, районні адміністрації: навіть всупереч 
офіційним заявам президента районні чиновники самі їздять на місця, 
агітують людей проти об’єднань, розказують, що це все від лукавого, що 
зобов’язуються правильно керувати (а ви самі не зможете), що Верховна 
Рада забере гроші, що в наступному році ніяких коштів не буде…»

За словами пана Ткачука, завдяки бюджетній децентралізації доходи об’єднаних тери-
торіальних громад зросли в середньому у 2-5 разів.

Анатолий ТКАЧУК: «Це (ред.: реформа) дає можливість на офіційному рівні 
забороняти «благодійні внески» батьків у школах або породіллям надава-
ти одноразову матеріальну допомогу лікарні.

У тому ж місті Хмельницький створений фонд для школи, щоб батьки не платили, 
здається, 150 грн на учня. І з нього можна фондувати те, що раніше фондували бать-
ки. Тобто це дуже хороший приклад. Є сільські громади, які зараз виглядають дуже ди-
намічно. Приміром, Сатанівська громада (я з Хмельницької області), де і дороги зро-
блені, і зараз водогони кладуть в усіх навколишніх селах. Проблема води зараз просто 
катастрофічна – об’єднання тут виручає людей, адже громада має ресурс, готує про-
екти і кладе водогін. І люди одразу бачать результат. І вже навколишні громади, які 
спочатку не хотіли об’єднуватися, наразі йдуть туди і говорять, що готові об’єдна-
тися. А громада в особі голови каже: ну добре, ми подивимось. Якщо буде прийнятий 
закон про приєднання, тоді й розглянемо це питання. А зараз вести мову про це ми не 
будемо, бо нам нові вибори не потрібні».

Повну версію інтерв’ю читайте тут – http://www.segodnya.ua/politics/society/ntervyu-z-
anatolm-tkachukom-koli-vchitel-fzkulturi-chita-bologyu-matematiku-storyu-vse-peretvoryutsya-na-
futbol-747006.html

Може не багато хто знає про недавню ситуацію у Херсоні про спробу Херсонської облради бло-
кувати прийняття перспективного плану, тож для висвітлення і подальшого знайомства з паном 
Анатолієм ми знайшли його цікаві коментарі. Читаємо: 

Журналіст:  Реформі децентралізації два з половиною роки, але досі є політич-
ні сили, які намагаються її блокувати. Наприклад, у Херсонській області обласна 
рада зараз внесла на сесію рішення щодо відміни перспективного плану.

Анатолий ТКАЧУК: Так, є така інформація, і мало відбутися засідання обласної 
ради з цього приводу.

Журналіст:  Що відбувається? В Херсонській області взагалі утворилось лише 
дві громади, і Іван Дудар, голова Кочубеївської ОТГ розповідав нам, як на рівні 
районів чиниться шалений спротив об’єднанню. Тепер такі тривожні дзвінки 
вже на рівні області.

Анатолий ТКАЧУК: На порядку денному позачергової сесії Херсонської облради 
мало би бути два питання: про звільнення голови облради та скасування перспектив-
ного плану.
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Будь хто розуміє, що перспективний план туди притягнуто, щоб не 
можна було б одразу звинуватити, що депутати в умовах війни розгля-
дають питання боротьби за крісло голови. Бо по великому рахунку така 
боротьба йде, і жертвують вони заради цього майбутнім об’єднанням 
громад у Херсонській області. Це справжній опис того, що відбувається.

…
Коли ми готували проект закону про добровільне об’єднання, там не було місця об-

ласній раді в контексті того, що вона його має схвалювати. Тому що це не компетен-
ція регіонального рівня встановлення територіального устрою.

Але, як завжди, є надто розумні спеціалісти, які в Кабміні били себе в груди і казали, 
що тільки область має це затверджувати, і досягли відповідного компромісу, який те-
пер вилазить боком. Чому? А тому що обласні депутати нічим по великому рахунку не 
займаються, і не мають компетенції ні в чому. Це такі весільні генерали, які граються 
в політику.

Особливо після того, як було впроваджено в Україні пропорційна виборча система 
на обласному рівні, це ще більше політизувало ці ради. І тепер в багатьох радах фрак-
ції партії «Б» є достатньо великими, і вони в піку загальної стратегії починають вига-
дувати свої якісь ініціативи.

Чому вони неграмотні? Тому що не може зараз обласна рада скасувати перспектив-
ний план. Вона може скасувати своє рішення про схвалення, але це нічого не змінює.

Уявіть собі, що РАГС, який видав вам свідоцтво про народження, його скасував. Це ж 
не веде до втрати вами вашого громадянства. Так само і тут. Тому я дуже спокійно 
ставлюся до правових наслідків, якщо вони навіть і скасують план.

…
Журналіст:  Давайте поговоримо в цілому про Херсонську область. Об’єдна-

лось лише дві громади. В інших регіонах ми спостерігаємо більш активний рух.
Анатолий ТКАЧУК: Що ті активісти, які гальмували процес об’єднання зробили 

своїм гальмуванням? 

Візьмемо, наприклад, Хмельницьку область, в якій об’єдналось 22 гро-
мади. Вона отримала 214 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури 
в громадах — державна субвенція за об’єднання. І зараз в кожній об’єднаній 
громаді Хмельницької області кипить величезна робота: копаються рви, 
прокладаються труби, а це означає, що сотні і тисячі сімей отримають 
воду, адже з водою проблема.

Що отримають в Херсонській області? Нічого. Води як немає, так і не буде.
Знову ж таки, в тих самих Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській обла-

стях, які є лідерами по об’єднанню, вже на вулицях поставлено освітлення. Там, де ніко-
ли в житті його не було. А що в Херсонській області? Нічого. Тому що там послухали 
отих популістів.

Журналіст:  Вони дійсно їх послухали? Чи народ просто байдужий? Людей же 
обурює, що ця партія «Б» вже веде відверту гру?

Анатолий ТКАЧУК: Ще два роки тому ідею об’єднання зустрічали в штики. Через 
рік згодилися спробувати. На початку року розмови вже йшли про те, як краще це 
зробити. Сьогодні люди запитують, що робити з тими, хто об’єднанню заважає. Це 
новий тренд. А ці товариші-популісти ще залишилися в тренді дворічної давнини, і 
думають, що вони від цього щось виграють. Та нічого вони не виграють.

Я проїхав автомобілем десь шість українських областей, і дуже переживав за деякі 
дороги, де два роки тому ледь не лишив колеса — така була руїна. А тепер я цими до-
рогами їхав без проблем.
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Тому що в Україні відбуваються зміни, більшість доріг вже відремонтовано. Десь до-
бре, десь — не дуже, але такого, як було при Азарові, коли не можна було ніде проїхати, 
вже немає.

В деяких містечках і селах вже зроблені нормальні тротуари, налагод-
жено освітлення. І ці результати люди бачать, і реагують на них. Деякі 
обурюються тим, скільки ж тоді крали, якщо раніше нічого не було, а за-
раз все раптом з’являється.

Просто зараз кошти дійшли нарешті до регіонів без лобізму, і це дає 
свої результати.

Інформація взята з сайту ГО «Громадське радіо» - https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/
v-regionah-pochynayut-rozhytuvaty-sytuaciyu-ce-poshyryuye-partiya-b-tkachuk

До відома читача, події про скасування перспективного плану розгорталися при Андрії Путілові, 
який був головою Херсонської обласної ради, але 14 вересня він написав заяву про відставку (не 
тільки із-за описаних подій), а 15 вересня на позачерговій сесії облради 39 депутатів затвердили 
складання з нього повноважень голови ради.

Для висновку дуже хочеться побажати громадам подивитися на своє майбутнє через 10–15 років, 
коли в інших селах і містах державні субвенції та міжнародна технічна допомога на впровадження 
реформ євроінтеграції зроблять своє діло. Діти сусідніх громад, що вже сьогодні йдуть попереду, 
будуть ходити по освітлених чистих вулицях до теплих садків і шкіл. Тож не барімося і ми.

Про офіційне становище об’єднання громад на Херсонщині читайте у наступній статті, ін-
формацію надав Херсонський офіс  реформ. А поки коротка статистика про гроші.

Більше 90 % інфраструктурної субвенції розподілено  
між проектами об’єднаних громад
Станом на 15 вересня експертною комісією при Мінрегіоні погоджено вже 1090 заявок від 156 

об’єднаних територіальних громад на проекти розвитку інфраструктури, які будуть реалі-
зовані за рахунок державної субвенції. Загальна сума реалізації проектів, на які погоджено 
заявки, становить 902,7 млн грн (~90,3 % розміру субвенції).

Загалом до Мінрегіону надійшло вже 1119 проектних заявок від об’єднаних громад на загальну 
суму 930,1 млн грн (~ 93%). Об’єднані громади Вінницької, Закарпатської, Кіровоградської, Львівсь-
кої, Миколаївської та Сумської областей вже розподілили між інфраструктурними проектами 100 % 
виділених їм коштів субвенції.

Найбільший залишок невикористаної субвенції в таких областях:
Хмельницькій (32,37 млн грн),                         Житомирській (6,32 млн грн),
Тернопільській (11,62 млн грн),                       Чернівецькій (6,29 млн грн),
Одеській (9,98 млн грн),                                      Полтавській (5,75 млн грн). 

Нагадаємо, у 2016 році з Державно-
го бюджету об’єднаним територіаль-
ним громадам на розвиток інфра-
структури передбачено субвенцію у 
розмірі 1 млрд грн. Кошти субвенції 
розподілятимуться між 159 об’єдна-
ними громадами за чіткою формулою: 
в залежності від кількості сільського 
населення і площі громади. Це від 960 
тис. грн для найменшої об’єднаної гро-
мади до 23 млн грн — для найбільшої.

http://decentralization.gov.ua/
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Про роботу місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування області щодо виконання Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Інформацію даної стаття повнісю взято з документу з назвою «Довідка на колегію» для Ко-
легії обласної державної адміністрації. Документ люб’язно наданий Оксаною Силюковою, 
кoopдинaтopом Офіcу peфopм тa peгіoнaльнoгo poзвитку в Xepcoнcькій oблacті. Інформація 
актуальна на 16 вересня 2016 року.

В межах Закону України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних 
громад» місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самовряду-
вання проведено певну роботу. 

На обласному та місцевих рівнях утво-
рено робочі групи з питань децентраліза-
ції державної влади. Тематика впровад-
ження в Україні реформи децентралізації 
щомісяця висвітлюється в місцевих засо-
бах масової інформації. На сайті Херсон-
ської обласної державної адміністрації 
відповідна інформація розміщується в рубриці «Процес децентралізації в області».

Спільно з Регіональним відділенням Асоціації міст України, Офісом реформ та регіональ-
ного розвитку у Херсонській області на постійній основі проводиться інформаційно-роз’яс-
нювальна робота щодо можливостей та перспектив об’єднання територіальних громад. 

У минулому році в області утворено Кочубеївську сільську об’єднану громаду Високо-
пільського району, в якій 25 жовтня 2015 року пройшли перші вибори депутатів та від-
повідного сільського голови.

Для цієї громади у державному бюджеті передбачені кошти в сумі 12966,2 тис. 
грн, в тому числі: базова дотація – 773,6 тис. грн, освітня  субвенція – 4140,3 тис. грн, ме-
дична субвенція – 1893,8 тис. грн, субвенція на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад – 4631,7 тис.грн, кошти Державного Фонду регіонального розвитку 
– 1526,8 тис.грн.  

Розпочато процес об’єднання в інших територіальних громадах області. 
Протягом травня – вересня 2016 року обласною державною адміністрацією підготов-

лено 16 висновків щодо відповідності проектів рішень місцевих рад стосовно добровіль-
ного об’єднання Конституції та законам України. Затверджено 16 розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації, якими регламентовано утворення 16 об’єднаних 
територіальних громад, до складу яких увійшла 51 місцева рада, зокрема: 

- Рубанівської Великолепетиського району (3 громади: Рубанівська, Миколаївська, 
Демидівська);

- Музиківської Білозерського району (2 громади: Музиківська, Східненська);
- Чаплинської (7 громад: Чаплинська, Кучерявоволодимирівська, Магдалинівська, Пер-

шокостянтинівська, Скадовська, Червонополянська, Балтазарівська), Хрестівської (5 гро-
мад: Хрестівська, Надеждівська, Долинська, Новонаталівська, Шевченківська), Асканія-Но-
ва (2 громади: Асканія-Нова, Маркеєвська) та Присиваської (4 громади: Григорівська, 
Павлівська, Строганівська, Іванівська) Чаплинського району;

- Каланчацької (7 громад: Каланчацька, Роздольненська, Гаврилівська, Новопалівська, 



9

Привільська, Новокиївська, Олександрівська), Мирненської   (2 громади: Мирненська, Чер-
воночабанська) Каланчацького району;

- Зеленопідської (3 громади: Червоноперекопська, Слобідська, Дмитрівська), Таври-
чанської (3 громади: Тавричанська, Дудчинська, Заозерненська), Чорнянської (2 громади: 
Чорнянська, Новокам’янська)  Каховського району;

- Великокопанівської (2 громади: Великокопанівська, Абрикосівська), Новомаячківської 
(2 громади: Новомаячківська, Ювілейна) Олешківського району;

- Гладківської (2 громади: Гладківська, Таврійська) Голопристанського району;
- Любимівської (3 громади: Любимівська, Василівська, Каїрська) Каховського - Горно-

стаївського районів;
- Таврійської (2 громади: Таврійська, Кам’янська) Новокаховської міської ради - Ка-

ховського району. 
Підготовлено та направлено звернення обласної державної адміністрації до Цен-

тральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів місцевої ради 
та відповідного місцевого голови по 10-ти об’єднаним громадам: Музиківській, Хре-
стівській, Каланчацькій, Асканія-Нова, Зеленопідській, Тавричанській, Чаплинській, Глад-
ківській, Мирненській і Присиваській. 

Утворення 2 об’єднаних територіальних громад – Любимівської і Таврійської – потребує 
внесення змін до меж суміжних районів та міста обласного значення. 

Щодо утворення 4-х об’єднаних територіальних громад: Великокопанівської, Чорнян-
ської, Новомаячківської, Рубанівської, на даний час громадами приймаються остаточні рі-
шення стосовно їх об’єднання після отримання відповідного висновку обласної державної 
адміністрації. Документи ще однієї, Арабатської територіальної громади, знаходяться на 
розгляді обласної державної адміністрації. 

Добровільне об’єднання всіх зазначених громад потребує внесення відповідних змін до 
Перспективного плану формування територій громад Херсонської області, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 832 - р.

Процес добровільного об’єднання територіальних громад в області триває. Разом з тим, 
відмічено пасивність громад щодо їх об’єднання у Нововоронцовському, Верхньорога-
чицькому, Бериславському, Нижньосірогозькому, Новотроїцькому, Білозерському, Горно-
стаївському районах, що є результатом недостатньої інформаційно-роз’яснювальної робо-
ти з боку місцевих органів виконавчої влади.  Також майже повністю відсутня робота щодо 
об’єднання територіальних громад навколо міст обласного та районного значення. Зазна-
чені населені пункти вважають себе самодостатніми та не зацікавлені в приєднанні сусідніх 
місцевих рад як за перспективним планом формування територій громад, так і по за ним. 

Документ був написаний від імені пані 
І.О. Пшениної, в.о. директора Департамен-
ту економічного розвитку та торгівлі об-
ласної державної адміністрації.

Щодо склоків навколо відміни перспек-
тивного плану Херсонщини професійно 
відповіла Оксана Силюкова. Дивіться ві-
део у ютубі, яке опубліковано 31 серня 
2016 року Херсонським Кризовим Медіа 
Центром – https://www.youtube.com/
watch?v=lUetNWB00Lk



10

Що може зробити для об’єднаних територіальних громад 
Агенція регіонального розвитку? Відповідає Павло Ярмій

«Не дай вам Боже жити у часи змін» - є такий вислів і за останні роки його згадують все більше лю-
дей. Часи змін  лякають не стільки тим, що майбутнє може бути гіршим за минуле, а стільки тим, що 
ми часто просто морально не готові змінюватися самі. Ми звикаємо жити так, як нам комфортно, ми 
шукаємо гармонії та стабільності, і це не погано, це інстинкти. Але з іншої сторони зміни – це прогрес, 
зміни – це виклик стати кращим. Ініціативні люди, активісти, соціально-орієнтовані особистості, шу-
кають кращого не тільки для себе, а і для людей. Сьогодні ми розкриваємо тему децентралізації 
і її можливостей, і запитали Павла Ярмія, директора громадської організації «Агенція регіо-
нального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад», чим же агенція може 
бути корисна у створенні гармонії в громаді?

Виявилося, що пан Павло не здивувався запиту, бо вже минулого місяця запропонував одній но-
воствореній громаді допомогу у побудові подальших кроків. Чому так вийшло, що Павло та АРР вже 
мають досвід та бачення? А тому що перші кроки для новостворених громад такі ж самі, які у 
2008 році Павло Ярмій з командою робили, за допомоги LINK USAID, створюючи «Стратегіч-
ний план підвищення конкурентоспроможності Таврійського об’єднання територіальних гро-
мад до 2015 року». Кроки не прості у реалізації, але зрозумілі любому економісту: аналіз території, 
ресурсів, можливостей та ризиків – планування – впровадження. З тих часів технології покращилися, 
а команда його зросла і вже сама спроможна виконувати подібну роботу. Для наочності приведемо 
схему:
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Так чим же ГО «АРР ТОТГ» готова допомогти? У відповідь пан Ярмій надав редакції доку-
мент-пропозицію. Наведемо її з виключенням місць, де зазначено громаду та вартість роботи.
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Спитавши як експерта, так і пересічного громадянина, ми почуємо, що конкуренція в об’єднаних 
територіальних громадах буде, як і сьогодні вона є в областях та районах. Тим громадам, які згурту-
вавшись з розумом використовуватимуть державні субвенції,  будуть брати участь у конкурсах та от-
римають допомогу від міжнародних фондів, буде легше йти в ногу з часом та надавати своїм жителям 
достойні умови життя та можливості розвитку бізнесу. Пропозиції від Агенції Регіонального Розвитку 
для громад не обов’язково використовувати, але підказки досвідчених людей значно полегшують 
життя, коли настають часи змін.  ГО «АРР ТОТГ» вже чотири роки офіційно є організацією, яка успішно 
залучає інвестиції та міжнародну допомогу у Таврійський регіон. 

З реформою децентралізації для України настають нові можливості, відкриваються нові 
шляхи для співпраці та залучення інвесторів, громади самі можуть вирішувати куди, як і скіль-
ки вони будуть прикладати зусиль і грошей, і нам , громадянам, як ніколи потрібно навчатися, 
не зволікати і розуміти куди ми крокуємо бажано з прогнозом на декілька кроків вперед.

Міжнародні програми та  конкурси для об’єднаних 
територіальних громад

Найгарячіші новини: якщо ви вже в об’єднаній громаді, або в стадії оформлення документів – по-
спішайте отримати гроші на ваші проекти для інституційного розвитку! У п’ятницю, 16 вересня, в 
приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації відбулася інформаційна зустріч для 
представників об’єднаних територіальних громад, а також тих громад, які знаходяться на стадії 
об’єднання, з представниками проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні 
«Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (ДОБРЕ), який наступні п’ять 
років надаватиме комплексну допомогу та сприятиме розвитку об’єднаних громад в Україні.

Керівник проекту ДОБРЕ Бері Рід поінформував, що загалом для співпраці буде відібрано 
близько 75 об’єднаних громад з 7 областей, і одна з них – Херсонська. «Громади визначати-
муться на конкурсній основі. Очікуємо, що у вересні цього року почнемо роботу над заявка-
ми громад. До кінця жовтня плануємо вибрати перші 25 громад. Після цього почнеться прак-
тична співпраця з ними», – сказав Бері Рід.

Довідка
ДОБРЕ (Decentralization Offering Better Results and Efficiency - DOBRE) -  новий п`ятирічний проект 

Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого самоврядування, який планує 
надати комплексну допомогу українським громадам.

Бюджет. Агентство США з міжнародного розвитку планує надати 50 млн. доларів на реалізацію 
цього проекту протягом 2016–2021 років.

Виконавець проекту в Україні – американська компанія Global Communities.
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Актуальні інвестиційні площадки Таврійського регіону

Які ще можливості є для об’єднаних громад і які міжнародні проекти займаються питанням децен-
тралізації? Ми зробили для вас коротку збірку з посиланнями.

DESPRO — це швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні”, який 
фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва (ШБС/SDC) 
та впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat). На-
жаль, на сьогодні DЕSPRO не працює у Херсонщині. http://despro.org.ua/

Проміс — проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» спря-
мовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного 
управління та прискорення економічного розвитку. Проект ПРОМІС впроваджує з квітня 2015 року до 
грудня 2020 року Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади. Проміс також поки що не працює у Херсонщині. http://pleddg.org.ua/ua

Новини про децентралізацію читайте на сайтах: http://decentralization.gov.ua/ та http://auc.org.ua/
page/detsentralizatsiya

Без сильної економіки не існує сильної держави, як і без чіткого державного управління важко бу-
дувати сильну економіку. Україна набирає обороти у розбудові демократії, у створенні комфортних 
умов для роботи і розвитку. Так, це процес не швидкий. Багато країн йшли до успіху по 30–40 років 
і більше років. Ми бажаємо виходити на світові ринки,  бути вільними і незалежними, тож повинні  
стати достатньо конкурентоспроможними і готовими до важкої праці. 

Для розбудови як державної так і місцевої економіки потрібно оцінити власний потенціал і те, що 
ми можемо запропонувати місцевим і зовнішнім інвесторам. Наша редакція звернулася до органів 
місцевого самоврядування Берислава, Нової Каховки, Каховки з запитом чи є інформація про 
інвестиційні площадки, які вже сьогодні можна запропонувати потенційним інвесторам? І ось 
що нам відповіли:

- у Бериславі була одна площадка призначена для енергозберігаючих технологій, але вже на ми-
нулому тижні депутати більшістю проголосували «за» і ця площадка буде належати  київській кам-
панії, наразі йде стадія підписання договору;

- Каховка надала перелік актуальних інвестиційних проектів міста, де зазначені 3 пропозиції, дві 
з них – це реконструкція комунікацій, і одна – будівництво промислової зони;

- Нова Каховка на сьогодні має п’ять пропозицій, в тому числі проект «Чисті джерела», суттю яко-
го є реконструкція спортивних полів «Енергія» та «Вогник». Це може виявитися дивним, адже спорт 
не є виробництвом, але можна зауважити, що це вклад у місцеву спортивну молодь. Нова Каховка 
дала Україні відомих спортсменів з великого тенісу, мотоболу, стрільби з лука.

А тепер детальніше.

Інвестиційні пропозиції м. Каховка
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Інвестиційні пропозиції м. Нова Каховка
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Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному врядуванні» 
(USAID ЛЕВ). Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США 
з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Читайте у наступному номері:

- Новини з передової ІХ міжнародного інвестиційного форуму 
«Таврійські горизонти». 

- План розбудови економіки - перші кроки рекомендовані  
Дорожною картою розвитку МСП Таврійского регіону.

- Інтерв’ю з реалізаторами проекту Дорожньої карти з різних  
областей України.

Шановні читачі, ви маєте можливість впливати на хід  
проекту «Дорожня карта МСП Таврійського регіону» та внести 
свої пропозиції для поліпшення бізнес-середовища у вашому 
місті, селища, районі. Для цього дзвоніть за номером: 

095-946-01-58 (Кулакова Вікторія, директор проекту), 
050-318-16-81 (Ярмій Павло, директор ГО «АРР ТОТГ») або  

присилайте листи на e-mail: kentavrida@mail.ru, yrmiy@mail.ru. 

Висилайте нам свої історії успіху і вони з’являться у наступних  
випусках дайджесту та на наших сторінках у фейсбуці.

Будьте активними і вірте, ми зможемо змінити завтра на краще. Бо 
хто, якщо не кожен з нас?

Дане видання ви зможете знайти на ресурсах:
http://tavriya.ks.ua
http://arr.ks.ua
https://www.facebook.com/tavrturklaster/
https://www.facebook.com/TavriaFest/


