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Об’єднання громад:
шанс для переходу в іншу реальність

Н

асправді тема для цієї
статті виникла несподівано. Коли з’явилась ідея
друкованого
видання
громади, не було жодних планів з освітлення
державних починань. За
мету колектив людей, які
можуть і вміють брати ініціативу у свої руки, ставили саме обговорення місцевих, локальних
проектів і подій, важливих для
конкретного населеного пункту напрямів.
Децентралізація, реформа
адміністративно-територіального устрою виникли в процесі.

Коли такі значні за масштабом
події виникають на горизонті,
вони несуть із собою як загрози, так і можливості. Безумовно, можна просто чекати на те,
чим процес, ініційований на
рівні цілої країни, завершиться, і діяти відповідно до обставин. Але можна і по-іншому:
спираючись на Закон України
«Про добровільне об’єднання
громад», рухатися власним
шляхом.
Які важливі можливості
несе із собою реформа?
По-перше, це збільшення повноважень місцевих рад.

Фактично з рівня районного
передаються функції на рівень
територіальної громади. Один
з конкретних прикладів —
архітектурно-будівельний
контроль. На сьогодні місцеві (сільські) ради позбавлені
будь-якої можливості впливати
на формат забудови, процес будівництва на території власної
громади. Тому з’являються незрозумілі будови, з порушенням
чинного законодавства.
Нам усім подобається, як
охайно і красиво виглядають
містечка і села за кордоном.
Реформа децентралізації вла-

ди і об’єднання громад передбачає порядок, коли надання
документів, що дають право
на виконання підготовчих і
будівельних робіт, здійснення державного архітектурнобудівельного контролю та
прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів, розташованих на території населених
пунктів, є компетенцією виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад з питань державного архітектурнобудівельного контролю. Тобто
контроль всього процесу будівництва, відповідні архітектурні
обмеження та вимоги — повноваження територіальної громади в особі конкретного архітектора, якого ми наймаємо на
роботу.
Крім того, у нас сотні будинків знаходяться в стадії
«побудовано, але не введено в
експлуатацію», а з наступного
року — це прямі втрати місцевого бюджету громади, бо податок на нерухомість платиться з нерухомості, а не об’єкта
будівництва.
Також у нас велика кількість
новобудов мають паспорти з
площею на кшталт 299 кв.м.,
таким чином до місцевого бюджету не платиться пайовий
внесок у розмірі 4% від кошторисної вартості будівництва
об’єктів понад 300 кв.м.
Чому так було? Відповідь
проста: не мають працівники архітектурно-будівельного
контролю в районі жодного мотиву щодо надходжень нашого
місцевого бюджету. Відтепер

ми, громада, матимемо повний
контроль за цією функцією.
По-друге, це передача джерел доходів і витрат на утримання будинків культури, бібліотек, дитячих садочків. Так,
кожен дитячий садочок — це
не менше 1-2 млн грн витрат
на рік, залежно від розміру і
величини критеріїв якості харчування, розміру заробітних
плат працівників тощо. Але ж
водночас, нарешті, нам пропонують взяти відповідальність!
Якість дошкільного виховання, культурного життя населеного пункту буде залежати
лише від того, наскільки багато
грошей заробила громада і як
ефективно їх використала. Так,
це незвично, коли замість вечірнього «перемивання кісток»,
що хтось у Києві (ще варіанти —
районі, області) не дав грошей і
він поганий, можна буде лише
поглянути у дзеркало, бо влада
стане частиною обов’язку кожного жителя. І нарікати можна
буде тільки на себе чи сусіда. Чи
спроможні ми платити зарплатню найкращим вихователям
і купувати свіжі фрукти й овочі?
Я думаю, що так.
По-третє, це можливість
отримати деякі державні органи ближче до дому. Зокрема,
одним з критеріїв спроможності можливої об’єднаної громади є наявність достатньої кількості приміщень для швидкої
допомоги, лікарні, пожежної
безпеки, казначейства, фонду
соціального захисту, реєстраційної служби.
стор. 2

Музи Музичів

К

олись давно землі с.
Музичів належали
Києво-Печерській
лаврі. На цих місцях, зокрема в третій
балці (Довгий брід),
колись було чотири
невеличких
села:
Старосілля, Вареники, Македон і Селища. Але під
час татарської навали ці
села були вщент знищені.
Люди, які залишилися в
живих після набігу, заснували нові села вже в інших
місцях недалеко від Довгого броду. Так, люди із села
Старосілля заснували Новосілки, із села Македон —
село Ясногородку, а з села
Вареники — село Музичі,
за п’ять кілометрів на північ від Довгого броду.

Версій щодо назви села
є декілька. Одна з них говорить про те, що поруч
є с. Княжичі, і воно належало київському князю, а
в Музичах жили мужики
чи музики, тому й Музичі.
Друга версія така: колись
тут жила сім’я музиківвіртуозів, яких запрошували грати на весіллях в
усі села. Музиків знали
всі довкола, а село знали
по музиках. Враховуючи,
що поблизу були Княжичі,
Горбовичі, Гореничі, то й
Музики за аналогією почали називатися Музичами.
Прикордонне
село
Музичі проіснувало з козацькими вольностями з
1630 по 1787 рр., тобто 157
років. А з 1781 р. Катерина

II щедрою рукою почала
роздавати козацькі землі
російському дворянству,
козацькій старшині, польським панам: подарувала
княгині Протасовій більше 1000 десятин гарної і
рівної землі понад річкою
Ірпінь, одержав грамоту
на володіння 1,5 тис. десятин землі у с. Музичі і дворянин Залєвський.

Але то вже сива
давнина…

У радянські часи на території сіл Княжичі та Музичі функціонував міцний
радгосп із центром в Музичах, з великим корівником на 1 тис. голів. А зараз
і корівник, і майже всі орні
землі села знаходяться в

управлінні державного підприємства «Пуща Водиця».

То що ж таке Музичі
сьогодні?

Це майже 700 садиб,
1950 мешканців за офіційною статистикою та як
мінімум на третину більше
фактично проживаючих.
За останні 10 років
село розширилось, в осно-

вному завдяки киянам, які
вирішили переїхати на постійне місце проживання.
А чому б і ні ? Мальовнича природа, пагорби, ліси,
каскад озер, одне з яких
зариблене минулого року.
Школа, садочок, пошта,
ФАП, декілька магазинів, в
тому числі і магазин господарських товарів на в’їзді в
Музичі зі сторони Луки.

Готельно-ресторанний
комплекс «Музичанська
слобода», що розташований на трасі на Бишів, гостинно відчинив свої двері
та чекає відвідувачів. До
речі, господиням на замітку: в магазині цього
комплексу
продаються власноруч вироблені
смачнючі варенички та
стор. 3
пельмені.
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Так, до сьогодні чітко не виписаний розподіл владних повноважень між громадами, областями і столицею — відповідне законодавство знаходиться
у стадії розробки. Але логічно,
якщо запитують про наявність
приміщень, то планується розміщення в них підрозділів відповідних служб. І якщо раніше,
залежно від державного органу,
за довідкою або консультацією
треба було їхати в Київ, Вишневе чи Боярку (таки специфічний Києво-Святошинський
район із центром у м. Києві, хто
не знав), то розміщення служб
у Княжичах і Забір’ї насправді
скоротить логістику. Також слід
пам’ятати, що до наших населених пунктів разом із державними установами перемістяться і
робочі місця.

Насправді, є ще багато аргументів, навіщо треба використовувати можливості Закону України «Про добровільне об’єднання
громад», мені згадалась особиста історія: у 2003 році я купив
першу власну квартиру у Києві,
в новобудові. Якимось дивним
чином на зустрічі з майбутніми
сусідами виникла ідея реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ніхто
не хотів бачити радянський ЖЕК
з минулого в поєднанні з новою
оселею. І на загальних зборах
прихильники цієї позиції ледь
переважили іншу частину, замасковану під «поміркованих»,
які пропонували «не бути такими радикальними», бо на носі
зима, і хто будинок до мереж
приєднає, хто ввімкне опалення
у 278 помешканнях? Пропонували створити «домком» і якось
контролювати ЖЕК. Як саме —
відповісти не могли, але їм так
було спокійніше — відповідальність за власний будинок
була звично

Схема транспортного
сполучення об’єднаної громади

далеко і було кого звинувачувати у смітті та інших
комунальних бідах. Врештірешт, проти бажання забудовника, було зареєстроване перше
в районі ОСББ у новобудові.
Я розкажу лише кінець цієї історії — ОСББ «Замок Лева» зареєстрували, 18 листопада в будинку були гаряча вода і опалення,
сьогодні будинок має власну огороджену територію близько 1-го
гектару, охорону, відеоспостереження, консьєржів і водночас —
чи не найменшу квартплату у
Солом’янському районі м. Києва.
Перевірити легко: адреса — вул.
Леваневського, 9.
У чому секрет? Економіка і
спілкування — все можливо.
Якщо повернутись до економіки
запропонованого
нами варіанту добровільного
об’єднання, то найголовніше
усвідомлювати дві речі:
— податків, що платяться на
території 4-х сільрад у 2015 році,
включно з податком на доходи
фізичних осіб (ПДФО), який на
сьогодні залишається в районному бюджеті (точніше
його частка, 60%), повністю вистачає на покриття
витрат соціальної інфраструктури, яку передають
в об’єднану громаду. Разом з видатками на утримання трьох дитсадків (у
селах Княжичі, Забір’я
та Музичі) — 3,721 млн
грн, загальні видатки
становлять близько 10,7
млн грн. А доходи — 12,5
млн грн. Різниця залишається в бюджеті району. При
цьому, з урахуванням змін до
податкового законодавства і
хоча б найменшій активності
громад з перереєстрації бізне-

су до наших населених
пунктів,
ми оцінюємо доходи бюджету об’єднаної громади
у 2016 році щонайменше у
17 млн грн;
— наші населені пункти знаходяться поряд з одним з найбільших у Європі міст — Києвом.
І навіть незважаючи на стан
економіки нашої країни, це місто — потужний фінансовий центр
з багатомільярдним бізнесом і
найвищими в Україні доходами.
Просто не існує на практиці неуспішних регіонів поруч з такими
містами в Європі. Головне — це
усвідомити, навчитися виробляти і продавати те, за що найбільше платять. Реєстрація бізнесу,
залучення капіталу, створення
умов для платників податків у
місцевий бюджет повинні стати
ключовим завданням громади.
Десятки мільйонів гривень доходу місцевого бюджету може
бути справою тільки 2-3 років
для нас.
Так сталося, що цю статтю я
писав у Франції, відповідно не міг
не поцікавитися щодо їх територіального устрою та місцевих податків і повноважень. Виявилося,
що децентралізація завершилась
у Франції не так давно, та й почалася лише у 1982 році.
Фактично схема, що впроваджується в Україні, ідентична до звичного європейського
територіального устрою. Головне в цій системі — мотивація

громад в облаштуванні
місць проживання
і наявності власних фінансових
ресурсів для цього. У нас навіть
місцеві податки виявилися схожими. Частина видатків фінансується за рахунок субвенцій з
центрального бюджету.
Так, є варіант ще потягти
з об’єднанням громад, але навіщо — відповіді немає. Так
чи інакше, протягом двох років цей процес завершиться в
Україні, але у перших будуть
значні переваги: об’єднання з
тими сусідами, які ближчі історично, за цілями та підходом;
можливість уже з 2016 року використовувати надходження від
ПДФО на цілі, визначені місцевою радою; можливість роботи
над спільною інфраструктурою
з Фондом регіонального розвитку та грантодавцями.
Фінансова підтримка процесу
добровільного об’єднання громад
в Україні існує, і скористатися її
можливостями зможуть ті, хто
першими об’єднаються і сформулюють свої запити для розвитку
нової об’єднаної громади.
Роман Іваненко,
голова Правління Бобрицького
благодійного фонду
«Розвиток і благоустрій»

Розрахунок фінансової спроможності об’єднаної громади
БОБРИЦЯ
Загальний
фонд
ВСЬОГО ДОХОДИ
СУБВЕНЦІЇ
ВСЬОГО ІЗ СУБВЕНЦІЄЮ
ПДФО 2014
ВСЬОГО З ПДФО
Домогосподарства
Не введені
Ділянки під забудову
Ставка податку
Пільга, кв.м.
Податок на нерухомість
ЗРОСТАННЯ ІНШИХ ПОДАТКІВ, ПРОГНОЗ
2016, ПРОГНОЗ ДОХОДИ МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ
Витрати на інфраструктуру (Д/с + клуби
+ бібліотеки + комунальні підприємства
+ освітлення/опалення) + місцева
адміністрація (1,5 млн грн)
Залишок коштів до розпорядження 2016
Потенціал росту по податку на нерухомість
Потенціал росту акцизу на роздрібну
торгівлю нафта/алкоголь
Потенціал росту ПДФО
Потенціал росту єдиного податку
ВСЬОГО ПОТЕНЦІАЛ РОСТУ
БЮДЖЕТ 2016 + ПОТЕНЦІАЛ

2 007 000
232 000
2 289 000
108 000
2 165 000
700
300
1602
1%
120
356 160
3 000 000
5 521 160

Спецфонд
50 000

КНЯЖИЧІ
Загальний
фонд

150 000

700 000
828 900
1 548 900
7 274 600
7 994 600
710
150
500
1%
120
216 749
500 000

200 000

8 711 349

Спецфонд
20 000

ЗАБІР’Я
Загальний
фонд

Спецфонд
125 690

150 000

724 450
1 320 000
2 170 140
274 000
1 124 140
850
200
500
1%
120
259 488
500 000

170 000

1 883 628

МУЗИЧІ
Загальний
фонд

Спецфонд

150 000

624 700
217 700
930 400
522 500
1 235 200
700
300
1000
1%
120
356 160
200 000

88 000

170 000

275 690

1 791 360

258 000

ВСЬОГО
Загальний
фонд

Спецфонд

4 056 150
283 690
2 598 600
6 938 440
8 179 100
12 518 940
2960
950
3602

1 188 557
17 907 497

903 690

1 006 400

2 269 900

2 594 300

2 313 900

9 684 500

4 514 760
1 497 297

6 441 449
752 006

-710 672
844 608

-522 540
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8 222 997
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1 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

10 000 000

1 000 000
4 000 000
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13 218 457

2 000 000
1 000 000
6 752 006
15 633 355

2 000 000
3 000 000
8 844 608
11 003 926

2 000 000
3 000 000
9 068 480
11 117 840

7 000 000
11 000 000
32 162 391
50 973 578
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10 причин добровільного об’єднання громад:
Бобриця, Забіря, Жорнівка, Музичі, Неграші, Княжичі
Спільне бачення: необхідність рівноправного розвитку
інфраструктури в усіх населених пунктах, завдяки чому
будуть створені додаткові
робочі місця в кожному з сіл,
забезпечений сучасний стандарт рівня життя — основні
послуги мають надаватись у
населеному пункті проживання, а не в райцентрі
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Рівноправне представництво мешканців схожих
за розміром сіл у місцевій
раді дозволить їм формувати політику, враховуючи
інтереси усіх громад

Збереження статусу сільської громади, автентичності
сіл та недопущення хаотичної
багатоповерхової
забудови
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Об'єднання з селами, на
відміну від об'єднання з
містом, дає можливість
сконцентруватись на викликах, можливостях
і проблемах, притаманних саме селу, а не намагатись докричатися
крізь мур специфічних
проблем містян

Транспортне
сполучення:
наявність
достатньої кількості
маршрутів транспорту. Зміни лише
двох з них дозволять забезпечити
зручне користування інфраструктурою
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Збереження та розвиток нашої місцевості,
як екологічного поясу столиці з перспективою подальшого розвитку виробництва харчових продуктів, товарів народного споживання,
креативної економіки, туристичних та спортивних проектів. Таке позиціонування дасть
можливість виробляти продукцію з більшою доданою вартістю, а отже — забезпечити більший
рівень оплати праці в громаді
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Спільна цінність:
екологічна цілісність
природного комплексу долини річки
Ірпінь та природного
комплексу каскаду озер на річці
Бобриці
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Ми разом маємо
достатню кількість
об’єктів нерухомості
для розміщення
органів місцевої влади
та представництв державних органів (казначейство, пенсійний
фонд, реєстраційна
служба тощо)
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Можливість отримання
грантів та фінансування
державного фонду
регіонального розвитку на спільну
інфраструктуру, зокрема
систему велодоріжок,
влаштування набережних вздовж каскаду озер
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Фінансова спроможність — доходи поточного 2015 року дають
можливість утримувати всю
необхідну інфраструктуру, що зараз частково утримується за рахунок районного бюджету.
У 2015 році район забирає у наших
сіл більше, ніж повертає у вигляді
субвенцій і утримання дитсадків

враження

Музи Музичів
стор. 1

Багато з Вас вже попробували
сири власного виготовлення та
йогурти, які пропонують мешканцям навколишніх сіл та киянам подружжя Стопикіних під
маркою «Сири з Музич».
Мешкає в Музичах і Анна
Цуцаріна, балерина і танцівниця
ансамблів Вірського та Вірьовки
в недалекому минулому, яка зараз захопилась миловарінням,
виготовленням прикрас і викладанням відповідних курсів, а ще
… французькою мовою.
Так сталося, що село облюбували митці. Тут розмістилася світла і
сонячна артрезиденція для іноземних художників: художниціперформера Алевтини Кахідзе,
яка, до речі, входить до 20-ки найпопулярніших художників України за версією журналу Forbes.
Алевтина є співзасновницею
он-лайн видання про митецтво
www.kram.in.ua.
Проживає в селі також
скульптор Василь Татарський.
Він закінчив Ленінградську
Академію Мистецтв («Мухін-

ку») за спеціальністю «Монументальне мистецтво», член
Спілки художників України з
1993 р., член БЖ-Арт з 2001,
член Міжнародної Асоціації
Скульпторів з 2012. Василь Татарський — скульптор, живописець, сценограф — учасник
міжнародних виставок, фестивалів і симпозіумів в Україні,
Росії, Франції, Чехії, Хорватії,
Угорщині, Данії, Ізраїлі, Болгарії, Монако, Буркіна-Фасо. Василь є засновником і куратором
Арт Студії Музичі (Art Studio
Muzychi), де проходять зустрічі,
семінари, навчання з провідними митцями України та зарубіжжя. В Арт Студії Музичі
постійно діє виставка творів сучасного мистецтва скульптури,
живопису та графіки.
А ще Музичі мають найбільший у Києво-Святошинському
районі Будинок культури площею понад 1400 м2 з актовим
залом на 300 місць, спортзалом
та іншими приміщеннями, що
могли б приймати різні гуртки.
Їх у селі вистачає: фольклорний

ансамбль «Берегиня», гурт сучасної української музики «Шабля», духовий оркестр, який проводить свої репетиції в школі.
Приміщення Будинку культури
побудоване 1980 року і потребує
капітального ремонту, сучасних
рішень щодо економного опалення та немалих внесків.
Також у Музичах живе скрипаль Герман Сафонов — перша
скрипка Національної філармонії України, заслужений артист
України, який разом із Оленою
Строган (фортепіано) є солістами філармонії та ведуть активну
концертну діяльність як дует.

Такі ось маємо музи
Музичів

Тут розмістилася відома за
межами України студія звукозапису, яка спеціалізується на
записі класичної музики, в приміщенні, що має висоту стелі
від 3,3 до 4,5 метрів, пересувні
акустичні панелі, які дають змогу змінювати акустику залу. Тут
хочеться заплющити очі і помріяти… В Музичах проводиться щорічний фестиваль класичної музики під відкритим небом: вечоріє… жінки у вечірніх
сукнях, чоловіки у фраках і з
метеликами… і музика, музика,
музика. Фантазії? «Не думав».
У Музичах працює компанія
«Музтелеком», що забезпечує
якісним швидкісним інтернетзв’язком всі навколишні села
та є оператором повного спектру телекомунікаційних послуг:
відеоспостереження, пультова
охорона та інші.
Працює підприємство «3D
майстер», що спеціалізується
на 3D фрезеруванні по дереву
(www.3dmaster.kiev.ua), та компанія «Саланг», що виготовляє
камені з мармуру та піщанику,

мармурові підлоги та сходи,
скульптурні вироби з природного каменю, колони, фонтани, вази та ін. На підприємстві
працює велика кількість людей
мистецтва, скульпторів.
Секрети, здобуті часом, бажанням та наполегливою працею, допомагають підприємству
наблизитися до прекрасного. Ці
секрети присутні в кожному виробі й несуть в оселі тепло і красу.
«Прекрасне і Корисне» в
Музичах існують поряд і доповнюють одне одного.
А ще Музичі – це багато гостинних, привітних і роботящих
мешканців, тих, які тут народилися і тих, які тільки-но обживаються.
Звичайно, у села є схожі із
сусідами проблеми: нестача
коштів на якісні комунальні послуги для населення, відсутність
освітлення вулиць, проблеми з
утилізацією сміття та несанкціонованими сміттєзвалищами.
Як наслідок — накопичені питання благоустрою села, комфортного та безпечного проживання у ньому мешканців.
Поки що село не може повною
мірою скористатися місцевими

податками, за рахунок яких міг би
бути сформований бюджет зовсім
інших можливостей. Це питання
поінформованості та самосвідомості населення, його готовності зробити крок назустріч владі.
Проте так само громада очікує
зустрічних кроків від сільради,
доступності публічної інформації
про діяльність сільради, живого й
оперативного зворотного зв’язку
на запити громади.
Але ми впевнено дивимося
в майбутнє. Нещодавно в селі
утворилася громадська організація мешканців «Змінимо село
разом», яка має на меті згуртувати мешканців для вирішення
питання благоустрою села.
Адже, як і в сусідніх селах,
мешканці мріють про чисте довкілля, відремонтовані дороги,
місця для прогулянок і занять
спортом.
Вислів «баланс work and life»
(роботи і життя) можна вважати
гаслом села: село живе, працює
і водночас хоче комфортно відпочивати і запрошувати до себе
гостей.
Тетяна Немирович,
с. Музичі
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Квіткова феєрія:

конкурс продовжується!

Нещодавно Бобрицька сільська рада прийняла «Правила
благоустрою і утримання території с. Бобриця». Згідно цих
правил, відповідно до сучасних цивілізаційних стандартів
для власників домогосподарств
встановлена відповідальність
за стан зелених насаджень перед фасадом земельної ділянки,
а саме в межах 10 м відстані від
паркану чи межі земельної ділянки до дороги/тротуару.
Норматив, згідно якого буде
відстежуватись виконання Правил — відсутність сміття на зазначеній території та висота
трав’яного покриву — не вище
15 см (крім квітників). Відповідальність за порушення норма
благоустрою визначена у ст. 152
Кодексу України про адміні-

стративні правопорушення в
розмірі від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ми вирішили підтримати
розпочатий рух до наведення ладу на території села, тож,
маємо честь запросити вас до
участі у конкурсі серед домогосподарств із благоустрою фасаду
присадибної ділянки. Щорічна
подія започаткована Бобрицьким сільським благодійним
фондом «Розвиток і благоустрій». До участі запрошуються всі будинки нашого казкового села. Мета заходу — перетворити наш спільний дім в охайний, квітучий населений пункт.
Суть заходу — від моменту
офіційного оголошення та до
завершення 29 серпня ви маєте

чудову нагоду перетворити фасад домогосподарства та навколишнє оточення в Едемський
сад. Здивуйте своїх сусідів,
родичів і друзів водоспадами
квітів на ваших балконах, бездоганним смарагдовим газоном, красивими рослинами та
дивовижними квітами вздовж
паркану. Окремо вітаються рослини, що маскують і прикрашають масивні довгі паркани.
Експертна рада конкурсу 29
серпня 2015 року справедливо
визначить власників найкращих фасадів домогосподарств і
в урочистій атмосфері вручить
нагороди. Призовий фонд цьогорічного конкурсу — 5 тис. грн.
Дві номінації: «Найкрасивіший
фасад» та «Найкрасивіший декор паркану». У першій номінації — 3 премії по 1 тис. грн,
у другій номінації — одна премія у 2 тис. грн.
Приєднуйтесь до конкурсу
«Квіткова феєрія — 2015», розкажіть своїм сусідам, поширюйте найкращі приклади реалізованих проектів.
Маємо плани щодо отримання спеціальних знижок для
мешканців села у садових центрах на колективні закупівлі
рослин та квітів, добрив. Уважно слідкуйте за дописами на нашій сторінці в мережі Facebook,
в газеті «Наша Бобриця» та
будьте в епіцентрі казкових подій!

Я так думаю

Об’єднання за принципом «рівний серед рівних»
Діюча в Україні модель управління була створена ще за радянських часів, тож закономірно втратила свою актуальність і не відповідає викликам
сьогодення. З огляду на це, проведення адміністративно-територіальної реформи є запитом часу.
Тому багато хто покладав значні сподівання на Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що був прийнятий у лютому
цього року та дав поштовх до старту реформаторської кампанії.
Щоправда, остання радше нагадує драматичне дійство. Схоже, що вже
на самому старті реформатори вирішили підмінити деякі поняття та піти
більш спрощеним шляхом. Замість того, щоб дати зелене світло розвитку
громадських ініціатив знизу та стимулювати появу нових самодостатніх
громад і, зокрема, сільських, нам починають нав’язувати банальну модель
укрупнення навколо міст, які вже мають достатньо розвинену інфраструктуру.
Складається враження, що хтось хоче провести реформу за найбільш
дешевим сценарієм. Затверджена Кабміном «Методика формування спроможних територіальних громад» зводиться до одного — «довантажити» міста обласного та районного значення невеличкими селамисупутниками, які при такому об’єднанні одразу втрачають свою самобутність та головне незалежність, що є
допустимим, особливо в умовах стрімкого розвитку пристоличних сіл. У такій непростій ситуації опинилася
і наша Бобриця.
Тому в депутатів Бобрицької сільської ради було два можливих варіанти дій.
Перший — самим ініціювати об’єднання або чекати, поки село до когось приєднають.
Зваживши всі плюси та мінуси таких перспектив, було прийнято рішення звернутися з пропозицією про
об’єднання до суміжних сіл — Забір’я, Княжичів, Жорнівки, Музичів, Неграшів.
Цей крок дасть можливість уникнути повного поглинання села містом Бояркою, а відтак, уникнути втрати контролю громади над власною територією, коштами, комунальним підприємством. Вочевидь, що за
умови приєднання до Боярки маленька Бобриця не матиме й дієвого представництва у міській раді.
Водночас об’єднання із сусідніми селами створює економічно спроможну громаду із рівним представництвом, спорідненістю інтересів та можливістю залучення додаткових коштів на розвиток кожного села.

Владислав Данченко,

депутат Бобрицької сільської ради
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вул. Шкільна, 17, с. Бобриця, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл.,
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Особиста думка:
об’єднання громад
Незважаючи на війну на Донбасі, ЗУ «Про
добровільне об’єднання
територіальних громад»
не зостався непоміченим серед жителів сіл.
Хотілося б і собі висловити своє бачення цього
Закону.
Серед людей середнього віку ще збереглися спогади про
об’єднання колгоспів і які наслідки це мало. Тому люди мають багато
застережень, боячись, що після визначення територіального центру
їх село залишиться без розвитку інфраструктури (доріг, водопостачання, електропостачання, дитячих садків, шкіл тощо) та погіршиться обслуговування громадян. Але, на мою думку, слід остерігатися
об’єднання сіл із містом або великим селищем. І на цьому питанні
хотілося б зупинитися детальніше.
Мабуть, всі знають про входження села Жуляни чи села Троєщина в межі міста Києва. Що сталося сьогодні з такими селами — можемо пересвідчитись, проїхавши з Великої Кільцевої через Жуляни
до Виставки чи побувавши на Троєщині.
Я вважаю, що великі селища чи міста в об’єднанні будуть мати
переважну більшість серед депутатів, і села їм потрібні для вирішення, в першу чергу, проблем власного функціонування, покращeння
інфраструктури та розширення меж. Контроль з боку сільських громад за використанням коштів і здійсненням повноважень місцевої
(об’єднаної територіальної громади) знижується до нуля. Чи будуть
виділятися кошти для села на ремонт доріг Бояркою, де майже всі
дороги міста потребують ремонту, чи дасть Білогородка кошти на
ремонт і будівництво каналізації у селі, якщо коштів для цих цілей у
самому селищі не вистачає? Відповідь зрозуміла.
Тому в сільських громад таких сіл, як Музичі, Княжичі, Забір’я,
Бобриця, Жорнівка залишається два шляхи:
1) об’єднатися із рівнозначними територіальними громадами;
2) не об’єднуватись, а залишитися поза будь-яким об’єднанням.
Проте є досвід інших країн, та й ЗУ «Про добровільне об’єднання
громад» прийнятий так, що рано чи пізно територіальні громади будуть об’єднані.
Дехто із жителів сіл переймається, що їхніх дітей не будуть приймати в школи міст чи вони не зможуть отримати належну медичну
допомогу в медичних закладах інших населених пунктів, що не ввійшли в територіальне об’єднання. Хочеться їх заспокоїти і пояснити,
що ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» такі
обмеження не передбачені. Головне завдання, яке держава хоче
змусити виконувати територіальні громади — це фінансова самостійність. При теперішній системі розвиток села не завжди залежав
від таких надходжень на рахунки сільських рад, а, в першу чергу, від
зв’язків із чиновниками у вищих ешелонах влади та особистих рис
характеру сільського голови. Зарплати працівникам соціальної сфери та сільських рад держава виплачувала своєчасно і в повному обсязі, незалежно від кількості грошей на рахунку місцевої ради. А при
об’єднанні кількох громад в одну Закон зобов’язує думати не тільки
про сьогодення, а й про майбутнє.
Хочеться висловити вдячність ініціативній групі с. Бобриця, яка
організувала зустрічі з комісіями ближніх сіл. Ці зустрічі переконали, я думаю, не тільки мене, що об’єднання кількох сіл, приблизно
однакових за кількістю населення, не тільки можливе, але й може
бути дуже ефективним і в подальшому дасть новий поштовх для покращення життя в наших селах. Чи зможемо ми переконати в цьому
чиновників у області та Кабінеті Міністрів — під великим питанням.
Велику надію покладаю на підтримку і розуміння жителів наших сіл.
Глибоко переконаний, що тільки об’єднання з рівнозначними територіальними громадами може бути корисним. Приєднання ж до Боярки або до великого селища зупинить розбудову і розвиток наших
сіл, нанесе значну шкоду екології, позбавить жителів сіл земельних
ділянок, зменшить виділення коштів для медпунктів, шкіл, дитсадків,
клубів тощо.

Анатолій Коструба,

с. Забір’я
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