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тут консультаційний документ буде використаний народними депутатами та їх помічникам в адвокаційній діяльності, а також стане їм в нагоді як приклад налагодження структурованого діалогу з місцевими громадами щодо виявлення локальних проблем, які потребують законодавчого
врегулювання.
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Документ підготовлено у межах проєкту “Народні депутати в нових територіальних
громадах: модель інклюзивного діалогу на Львівщині”, що реалізується в межах
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ВСТУП
Після чергових місцевих виборів 2020 року
і в умовах розгортання процесу формування
системи органів місцевого самоврядування на
новій адміністративно-територіальній основі, перед депутатами Верховної Ради постала
необхідність налагодження сталих взаємовідносин з новоутвореними органами місцевого
самоврядування і лідерами громад. Сьогодні на законодавчому рівні в Україні відсутні
ефективні механізми для проведення публічних консультацій та налагодження взаємодії
народних депутатів з місцевими посадовцями та депутатами. В лідерів місцевих громад
часто бракує елементарної інформації щодо
проблематики з якою працюють народні депутати, їхніх тематичних інтересів та актуальних політичних пріоритетів. В свою чергу, депутати Верховної Ради недостатньо обізнані з
повсякденними проблемами місцевого рівня,
які потребують парламентського супроводу
чи законодавчого врегулювання.

плюють широкий спектр політик, серед яких
стратегічне планування місцевого розвитку,
якісна освіта та охорона здоров’я, бізнес середовище та економічне зростання, розвиток
інфраструктури та інновації, скорочення нерівності, відновлювальна енергетика, збереження екосистеми, промисловість та сільське
господарство в громадах.
В 2015 році Україна як держава-член ООН
взяла на себе зобов'язання здійснити низку
реформ спрямованих на здійснення соціально-економічних перетворень та зміцнення
демократичного устрою і тим самим досягти
прогресу у реалізації усіх 17-ти Цілей сталого розвитку до 2030 року. У вересні 2019 року
Президент підписав указ про Цілі сталого розвитку України до 2030 року.
У всіх Цілях сталого розвитку (ЦСР) містяться орієнтири та завдання, що прямо чи опосередковано пов'язані з повсякденною роботою органів місцевого самоврядування, які
виступають не лише виконавцями Порядку
денного ЦСР, але й ініціаторами політик та каталізаторами змін. В цьому контексті, створення спроможних громад, можна розглядати як
ключову рамкову реформу, яка серед іншого
покликана мобілізувати органи місцевого самоврядування для впровадження принципів
сталого розвитку, дати їм засоби та ресурси
для вдосконалення управління, прогнозування вимог, планування і реалізації рішень.

В рамках своєї поточної діяльності щодо моніторингу роботи парламенту, Громадянська
мережа ОПОРА у Львові наприкінці 2020 року
ініціювала кампанію “Народні депутати в нових територіальних громадах: модель інклюзивного діалогу на Львівщині”, націлену на
апробацію механізму залучення лідерів представницьких органів громад в ролі активного
учасника стратегічних цільових консультацій з
народними депутатами щодо актуальних проблем місцевого рівня.
Протягом березня-квітня 2021 року експерти Громадянської мережі ОПОРА у Львові проводили індивідуальні публічні консультації з
головами територіальних громад Львівської
області, обраних за результатами чергових
місцевих виборів в жовтні 2020 року. Метою
консультацій було виявлення та обговорення
актуальних проблем місцевих громад, які станом на зараз становлять найбільшу перешкоду для сталого розвитку територій. Змістовно
увесь процес консультацій з головами громад
базувався на положеннях Порядку денного
у сфері сталого розвитку до 2030 року, ухваленому Генеральною Асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй у вересні 2015 року.

Цей документ є підсумком багатосторонніх обговорень і прикладом побудови діалогу
щодо виявлення поточних проблем громад
крізь призму Цілей сталого розвитку. З одного боку, він адресований народним депутатам України, як доказова база для адвокатування змін та інструмент аналізу політики у
виборчих округах, з іншого – для голів територіальних громад, як орієнтир для роботи з
довгостроковим порядком денним в умовах
постійної невизначеності та коротких електоральних циклів.
В ході консультацій експерти Громадянської мережі ОПОРА провели індивідуальні напівструктуровані інтерв’ю з головами 27
громад Львівської області (з 73-ох), загальною
тривалістю понад 50 годин і підготували стенограми об’ємом понад 80 сторінок.

Фінальний перелік питань і тем для обговорення був розроблений на основі сімнадцяти
Цілей сталого розвитку і 169 завдань, що охо-
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В підготовці публікації використовувалися
інформаційні матеріали та дослідження оприлюднені на офіційному веб-сайті Програми
розвитку ООН в Україні.

Дякуємо усій команді експертів, яка працювала над організацію публічних консультацій,
збором та опрацюванням їх результатів і підготовкою публікації, зокрема Тарасу Радю, Петру Чорнію, Наталії Олійник, Анжеліці Зозулі та
Ірині Швець.

ОПОРА висловлює подяку головам усіх громад, які відгукнулися на нашу ініціативу і взяли участь в процесі консультацій, на різних
його етапах.

Олександр Неберикут,
аналітик Громадянської мережі ОПОРА
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ЦІЛЬ 1: ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
Мета розвитку громад в рамках цієї цілі
полягає у збільшенні доходів найбідніших
верств населення, а також у забезпеченні доступу до основних послуг і захисті кожного від
катастроф антропогенного і природного характеру.

народних депутатів. Органи місцевого самоврядування, з огляду на свою наближеність до
людей, повинні виявляти в громадах категорії
осіб, які живуть у бідності, оцінювати їхні потреби та орієнтувати свої ресурси й послуги
так, щоб допомогти їм легше долати бідність.
Довгостроковий підхід полягає в розробці місцевих стратегій економічного розвитку задля
створення робочих місць і підвищення рівня
доходів, а також у зміцненні спроможності
громад реагувати на кризи.

Тут закладено багатоплановий підхід до
бідності, тому досягнення Цілі 1 потребує цілого комплексу узгоджених заходів на місцевому рівні та законодавчого сприяння з боку

Фото: Любо Стефанов / ПРООН у кЮР Македонія

Виклик для місцевих громад: недосконала державна політика соціального захисту

Найбільш проблемною в частині соціальних видатків громад є ситуація з компенсацією витрат перевізникам за пільгові перевезення громадян громадським транспортом
(маршрутки, залізниця). Держава не надає
субвенцій місцевим бюджетам для здійснення виплат у соціальній сфері, в свою чергу
громади відмовляються від компенсації проїзду пільговиків, обґрунтовуючи це відсутністю
належних обрахунків з їхнього боку та звітності (крім залізниці, де наявні так звані «нульові
квитки»). Аналогічна проблема з перекладанням державних соціальних гарантій для населення на місцеве самоврядування стосується
забезпечення пацієнтів препаратами в рам-

З погляду голів місцевих громад, робота
центральних органів державної влади в сфері
соціального захисту здійснюється фактично в
режимі ручного керування, заручниками якого є органи місцевого самоврядування. Уряд
перманентно додає нових обов’язків у соціальній сфері місцевим громадам, перекладаючи гарантовані державою пільги на місцеве
самоврядування, що є невиправданим у ситуації, коли ці обов’язки не підкріплені додатковими і обов’язковими фінансовими відрахуваннями до бюджету громад.
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ках програми «Дешеві ліки». З огляду на те, що
в рамках державного фінансування кошти на
інсулін перераховуються не регулярно та не
завжди у повному обсязі, громади самостійно щороку виділяють на це кошти з місцевого
бюджету.

забезпечення, з метою встановлення
відповідного балансу між захистом найбідніших та збереженням можливостей
інвестувати в розвиток;
•

Рекомендації народним депутатам:
•

законодавчо врегулювати співвідношення актуальних соціальних обов’язків громад та рівень їх фінансового

ініціювати експертну дискусію та консультації з громадами щодо перегляду
чинної системи пільг та субсидій, враховуючи необхідність монетизації соціального забезпечення, скасування необґрунтованих і непрозорих компенсацій
або зміну порядку їх призначення.

ЦІЛЬ 2. ПОДОЛАННЯ ГОЛОДУ, РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
чергу, мають створити належні законодавчі
умови для здійснення ефективного управління територіями. Органи місцевого самоврядування, більше за інших, зацікавлені підтримувати сільськогосподарське виробництво
і місцеве економічне зростання, зміцнюючи
транспортну інфраструктуру й ринки збуту. В
контексті земельної реформи сільські громади повинні брати на себе відповідальність за
управління спільними ресурсами й використання системи землекористування також в
цілях захисту прав найбідніших категорій громадян.

Суть цієї цілі полягає у створенні для усіх
мешканців громади можливостей забезпечувати себе безпечною й поживною їжею.
Йдеться не лише про запобігання голоду, а
насамперед про забезпечення продовольчої
безпеки, покращення харчування, сприяння
розвитку сталого сільського господарства
Від того, як органи місцевого і регіонального самоврядування управляють природними
ресурсами в сільській місцевості, особливо
землею та водою, залежить продовольча безпека даних територій. Парламентарі, в свою

Фото: ПРООН у Білорусі
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Виклик для місцевих громад: ризик
монополізації ринку сільськогосподарської
продукції

іншу сільськогосподарську продукцію, спонукаючи агрохолдинги вирощувати певну
агрокультуру впродовж кількох років поспіль,
що, як наслідок, негативно впливає на якість
ґрунтів і виснажує їх. В контексті імплементації земельної реформи потрібно переглянути
підходи щодо державної підтримки фермерів.
Попередні державні ініціативи мали іміджево-декларативний характер, а виділені кошти
з державного бюджету поверталися як невикористані, оскільки отримання кредиту було
вкрай ускладнене бюрократичністю системи
оформлення та подачі відповідних документів.

Голови місцевих громад вважають, що потенціал фермерського господарства не використовуються належним чином. Головну
небезпеку вони вбачають в спрямованості
державної політики у сфері сільського господарства переважно на підтримку великих
землевласників та агропромислових холдингів, які й так домінують і володіють найбільш
родючими землями. Агрохолдинги не потребують залучення значної кількості місцевого персоналу, адже використовують технічні
засоби для роботи на великих площах. Тому,
з погляду стимулювання зайнятості місцевого населення, вони суттєво поступаються
фермам. Натомість малі та середні фермерські господарства створюють робочі місця,
наймаючи переважно місцевих жителів, що,
своєю чергою, зменшує рівень безробіття у
громадах. Фермерські господарства також
краще дбають про якість землі. Вони більше
розвивають культури городнього типу, забезпечуючи ринки навколишніх міст овочевою
продукцією; здійснюють регулярну зміну сільськогосподарських культур, незважаючи на
кон’юнктуру агроринків (передусім, міжнародних), які часто визначають попит на ту чи

Рекомендації народним депутатам:
•

ініціювати вироблення довгострокових
програм бюджетної підтримки фермерських господарств, включаючи спрощені кредитні інструменти та цільову фінансову допомогу;

•

стимулювати розвиток спроможності
малих та середній фермерів конкурувати на внутрішньому ринку з великим
бізнесом через надання державних гарантій закупівлі сільськогосподарської
продукції по ринковій вартості.

ЦІЛЬ 3. МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я
І БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Суть цієї цілі полягає у тому, щоб допомогти людям в громадах жити довго і здоровим
життям, сприяти загальному добробуту осіб
будь-якого віку. Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 внесла корективи і стала ключовим викликом для реалізації цієї Цілі.

зі зниження рівня забрудненості повітря, заохочення здорового способу життя і запобігання смертності від дорожньо-транспортних
пригод. Важливим завданням громад є забезпечення населення чистою водою та санітарними послугами. Громади можуть сприяти
зниженню рівня смертності від забруднення
води та ґрунту шляхом ефективного управління природними ресурсами та охорони навколишнього середовища.

Органи місцевого самоврядування повинні
докладати максимальні зусилля для швидкого та ефективного реагування на COVID-19 та
обмежити розповсюдження вірусу в громадах. В найближчі роки громади мають шукати
рішення, щоб пом’якшити негативний вплив
кризи на незахищених людей та місцеву економіку.

Виклик для місцевих громад: труднощі з
утриманням закладів охорони здоров’я
Громади не можуть самостійно забезпечити утримання лікарень (насамперед об’єктів
вторинного рівня медицини), які перейшли
у їх підпорядкування в результаті децентралізації. Зокрема, це стосується фінансування

У сферах містобудування та управління
громадським транспортом органи місцевого
самоврядування можуть здійснювати заходи
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Фото: Артем Гетьман / ПРООН в Україні
– для громади. Для вирішення проблеми потрібна активніша роз’яснювальна робота і комунікація з громадами як з боку уряду, так і з
боку народних депутатів, які працюють в округах.

комунальних послуг, ремонту та модернізації
медичних закладів, забезпечення їх кадрами.
Всі фінансові видатки на утримання лікарень
(проведення ремонтів, оплата комунальних
послуг, закупівля медтехніки) відбуваються з
бюджету громади, без підтримки уряду. Проблема лежить не стільки в законодавчій, скільки в управлінський площині та готовності громад домовлятися між собою. Громадам важко
дається практична реалізація ідеї екстериторіального надання медичної допомоги. Так
само повільно вони наважуються на вимушені
рішення про ліквідацію лікарень, з огляду на
репутаційні наслідки для влади та соціальні

Рекомендації народним депутатам:
•

ініціювати консультації з громадами в
контексті реалізації планів щодо завершального етапу реформи охорони здоров’я та створення ринку медичних послуг.

ЦІЛЬ 4. ЯКІСНА ОСВІТА
Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кожному мешканцю громади можливості навчатися,
отримувати різнопланову освіту та повністю
розкривати свій професійний потенціал.

ти програми професійно-технічного навчання
у місцеві стратегії економічного розвитку, забезпечуючи врахування навчальних цілей для
максимального використання можливостей
на ринку праці. Також обов’язком громад є виявлення та усунення будь-яких перешкод для
відвідування шкіл чи здобуття освіти мешканцями.

Органи місцевого самоврядування несуть
безпосередню відповідальність за сферу освіти – планування мережі шкіл, розвиток позашкільних закладів, інклюзію в освіті. Вони мають
можливості для того, щоб охопити вразливі та
маргіналізовані групи населення й конкретних осіб та забезпечити їм доступ до освіти й
професійної підготовки, що відповідає їхнім
потребам. Зокрема, громади можуть включа-

Виклик для місцевих громад: потреба в
ефективній професійно-технічній освіті
Відповідно до концепції реформи децентралізації, повноваження з фінансування та
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Фото: Сергій Міненко / ПРООН в Україні

мережі професійно-технічних навчальних закладів в регіонах, на основі врахування галузевої спеціалізації громад
(т. зв. «замовлення громад»), зокрема
законодавчо
передбачити
порядок
визначення та реалізації «регіонального
замовлення» / «замовлення громад»

управління професійно-технічною освітою
будуть делеговані органам місцевого самоврядування. З одного боку, значна частина
громад стикається з потребою створення закладів професійно-технічної освіти (ПТО), які
б могли ефективно реагувати на запит ринку
праці на робітничі професії та враховувати
особливості економічної спеціалізації громад/
територій. З іншого, громади не мають фінансової спроможності і бачення щодо можливостей реалізації цієї цілі. Голови громад, в яких
відсутні заклади професійно-технічної освіти,
критикують існуючі підходи до підготовки фахівців в закладах ПТО і декларують готовність
кооперуватися із сусідніми громадами з метою сприяння підготовки фахівців відповідно
до особливостей економіки регіону та очікувань роботодавців. Однак, вони не здатні втілити ці ідеї в межах існуючого правового поля.
Рекомендації народним депутатам:
•

•

у рамках роботи з виборцями в округах
ініціювати публічні консультації на рівні
громад щодо задекларованих планів реалізації реформи професійно-технічної
освіти та її законодавчого забезпечення

•

переглянути існуючу систему державної
соціальної підтримки вразливих категорій молоді, які мають переваги при вступі до професійно-технічних навчальних
закладів, з метою зменшення фінансового навантаження на такі заклади.

створити правові умови та фінансові
стимули для проведення оптимізації

ЦІЛЬ 5. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
Суть цієї цілі полягає у припиненні насильства і дискримінації щодо жінок та дівчат і забезпечення їм рівних можливостей у всіх сферах життя.

Органи місцевого самоврядування, поряд з
іншими публічними інституціями, насамперед
повинні слугувати зразком ґендерної рівності
та розширення прав і можливостей жінок зав-

12

дяки недискримінаційному наданню послуг
громадянам, справедливій практиці працевлаштування, популяризації цінностей прав
людини. Збільшення кількості жінок на виборних посадах місцевого рівня є одним із найвищих пріоритетів щодо розширення їхніх прав
та можливостей – і як ціль сама по собі, і тому,
що місцева політика часто є першим кроком
до посад регіонального і національного рівнів. Жінки-керівниці у місцевому самоврядуванні можуть сприяти подоланню гендерних

стереотипів та ставати прикладом для дівчат.
Органи місцевого самоврядування можуть
враховувати аспекти гендерної рівності у всіх
сферах своєї діяльності, з метою подолання
численних перешкод на шляху розширення
прав і можливостей жінок. Крім того, органи
місцевого самоврядування повинні брати на
себе відповідальність у справі виявленні випадків насильства щодо жінок та у боротьбі з
цим явищем, а також наданні послуг жінкам,
постраждалим від насильства.

Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні
Виклик для місцевих громад: нерозуміння
проблеми гендерної дискримінації та гендерно-зумовленого насильства

дискримінації та виявлення випадків гендерно-обумовленого насилля.
Також голови громад визнають наявність
проблеми гендерного дисбалансу в педагогічних колективах середніх навчальних закладів
і пов’язують цей факт з низькою оплатою праці
вчителів, яка робить роботу в школі мало привабливою для чоловіків. А стереотипне уявлення щодо гендерних ролей і образу професії вчителя призводить лише до посилення та
консервування існуючої ситуації.

Гендерно-зумовлене насильство, попри
наявні випадки в громадах, не є темою, яка
достатньо артикулюється і розуміється як
проблема, що потребує суспільної уваги та
системного реагування з боку органів публічної адміністрації різних рівнів. Ситуативна
реакція громади переважно проявляється у
вияві колективного осуду на адресу осіб, які
вдаються до насильства в сім’ї, однак зрідка
супроводжується застосування санкцій. Голови громад позитивно оцінюють програму
«Поліцейський офіцер громади» і покладають
сподівання на офіцерів поліції (які працюватимуть виключно в громаді і житимуть на її
території) в запобіганні і реагуванні на випадки ґендерно-зумовленого насильства. Однак,
не достатньо звертають увагу на потенціал
Центрів надання адміністративних послуг
в інформуванні мешканців щодо ґендерної

Рекомендації народним депутатам:
•
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законодавчо врегулювати роль та функції органів публічної адміністрації новостворених громад в частині реалізації
гендерної політики шляхом внесення
змін до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

ЦІЛЬ 6. ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ
САНІТАРНІ УМОВИ
Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кожному доступу до чистої питної води та засобів санітарії, а найголовніше – у сталому управління
водними ресурсами.

га щодо її якості. Органи місцевого самоврядування повинні брати на себе відповідальність
за поліпшення якості води за допомогою заходів з охорони навколишнього середовища та
екологічно безпечного управління твердими
побутовими відходами. Комплексне управління водними ресурсами вимагає багаторівневого співробітництва у плануванні та реалізації екологічної політики між муніципалітетами,
регіональними та державними органами влади. Органи місцевого самоврядування мають
якнайкращі можливості для підтримання колективного управління водними ресурсами та
санітарними службами з боку громад.

Функція із забезпечення доступу громад
до чистої води та засобів санітарії сьогодні
набуває першорядного значення для органів місцевого самоврядування і залежить від
ефективного управління на місцях, раціонального природокористування та якісного містобудування. Особливо це стосується сільських
територій, де при наявності безперешкодного
доступу до питної води, відсутня належна ува-

Фото: Тамара Харченко / ПРООН в Україні

Виклик для місцевих громад: потреба у
виробленні екологічної політики

використання коштів зі спеціального фонду
Держбюджету). Найбільшою проблемою, за
словами голів громад, є скидання відходів та
стічних вод у водні об’єкти (переважно ріки),
а також в комунальну водопровідну мережу.
Коли річки проходять усією територією громади, то проконтролювати кожне домогосподарство немає можливості, а існуюча система екологічного контролю не працює. За відсутності
або застарілості очисних споруд така ситуація
для багатьох громад стає критичною.

В результаті реформи децентралізації громади отримали фактично нові повноваження
в сфері реалізації екологічної політики. Однак,
для повноцінного і ефективного виконання
цих повноважень бракує інституційної спроможності (кадрів і довгострокового планування) та цільового фінансового забезпечення
(зокрема, через перегляд порядку розподілу
екологічного податку і звуження можливостей
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Рекомендації народним депутатам:
•

•

завершити реформування системи екологічного контролю і втілити ідею щодо
впровадження інституту слідчих та мобільних бригад екологічної інспекції
(контролю);

розглянути пропозиції змін до Бюджетного кодексу з метою збільшення частки екологічного податку, яка залишається на рівні місцевих бюджетів.

ЦІЛЬ 7. ДОСТУПНА ТА
ЧИСТА ЕНЕРГІЯ
Виклик для місцевих громад: енергетична
залежність громад і відсутність бачення альтернатив

Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кожному мешканцю громади доступу за прийнятною ціною до екологічно безпечних, надійних,
сталих та сучасних джерел енергії.

Громади залежні від використання традиційних енергоресурсів, на які витрачається
значна частина коштів, а також вбачають проблему в неможливості контролювати якість
надання послуг в сфері електропостачання.
Зокрема, голови громад критично ставляться
до факту приватизації енергомереж: коли монопольний власник енергомережі не підтримує її в належному технічному стані, що було
однією з умов їхньої приватизації, споживачі
не отримують послуги належної якості (зокрема, подача енергії відбувається з перебоями,
напруга слабка). Громади також здійснюють
регулярну оплату для обленерго за оренду
освітлювальних засобів (ліхтарів) в межах сво-

Органи місцевого самоврядування можуть
безпосередньо сприяти підвищенню енергоефективності, шляхом пошуку та інвестування
коштів у енергоефективні будівлі та джерела екологічно чистої енергії у муніципальних
установах, а також через запровадження критеріїв сталості у практику закупівель. Зменшення бюджетних видатків на енергопостачання є додатковою перевагою таких заходів.
У міських громадах політика щодо управління
транспортом, підходи до просторового розвитку, а також нові технології «розумного міста» можуть мати істотний вплив на енергоефективність і викиди вуглецю.

Фото: Олена Харченко / ПРООН в Україні
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їх територій, водночас не мають можливості
стягувати плату за електроопори, які перебувають у власності підприємства, але встановлені на території громади. Основна ж стратегічна проблема в тому, що громади не мають
сформованого бачення та чіткого розуміння
щодо розвитку енергоефективної місцевої
економіки як способу економії та фактору мінімізації енергозалежності.

розвитку біоенергетики, стимулювання
створення ринку біопалив та встановлення галузевих вимог щодо обов’язковості використання біопалива
•

Рекомендації народним депутатам:
•

активізувати зусилля з найшвидшого
прийняття пакету законопроектів щодо

у рамках роботи в округах проводити
консультації та інформаційно-роз’яснювальну роботу з місцевими громадами
та представниками аграрного бізнесу
щодо можливостей та перспектив розвитку біоенергетики (зокрема, використання відходів агросектору як джерела
енергоресурсів).

ЦІЛЬ 8. ГІДНА ПРАЦЯ ТА
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Суть цієї цілі полягає у створенні гідних робочих місць і економічних можливостей для
кожного через сприяння безперервному, інклюзивному і сталому економічному зростанню громади, повній і продуктивній зайнятості
для кожного.

сурсів і можливостей, наявних на території
громади. Потрібно розвивати системну співпрацю і партнерство з приватним сектором з
метою покращенням умов праці та соціального захисту зайнятих у ньому, заохочувати детінізацію їхньої праці. Органи місцевого самоврядування мають найкращі можливості для
роботи з громадами над оцінюванням вигод і
витрат від туризму на відповідних територіях
(як джерела економічного зростання), а також
над розробленням стратегічних планів із забезпечення сталості в цьому секторі.

Насамперед органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати зростання і зайнятість за допомогою вироблення місцевих
стратегій економічного розвитку, реалізація
котрих передбачає залучення унікальних ре-

Фото: Арбен Ляпаштіца / ПРООН в Косово
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Виклик для місцевих громад: неготовність
до залучення інвесторів та тінізація місцевого бізнесу

Відлякує інвесторів та ускладнює їхню роботу порядок видачі дозвільних документів та
контроль у будівельній сфері. Ті інвестори, які
отримали від громади право оренди ділянки,
дуже довгий час не могли отримати дозволів
для початку будівельних робіт. Діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції вважається надміру забюрократизованою та несхильною до протидії корупційним ризикам.

Невизначеність політики та нестабільність
законодавчої бази є найбільшою проблемою
для залучення іноземних інвесторів в громаду. За словами голів громад, перманентна зміна «правил гри» на національному рівні, коли
спершу діє один податок, а через кілька років
інший, коли галузь має одну нормативну базу,
а з приходом нового уряду вона кардинально
змінюється – дезорієнтує потенційних інвесторів та унеможливлює якісне планування в
громадах. Є проблема недоотримання громадою податкових надходжень від місцевого
бізнесу (насамперед малого та середнього)
через високий рівень «тінізації» підприємницької діяльності та трудових відносин роботодавців з найманими працівниками. На думку голів громад, необхідно дати певний час
усім підприємцям навести лад з офіційним
оформленням працівників, паралельно проводячи перевірки та роз’яснювальну роботу, а
після завершення перехідного періоду штрафувати недобросовісних підприємців. Зокрема є продавці алкоголю та тютюну, які часто
не видають чеки, через що в місцевий бюджет
не поступає частина акцизу. Не в усіх є офіційно працевлаштовані працівники, через що не
поступає ПДФО. В громадах є розуміння проблеми і необхідності прийняття рішень, проте
немає стратегії дій.

Рекомендації народним депутатам:
•

у рамках роботи в округах, ініціювати
спільні консультації за участю місцевого
бізнесу та керівництва громад з метою
врахування пропозицій щодо перегляду порядку державного контролю (нагляду) за додержанням законодавства
про працю;

•

законодавчо закріпити за територіальними громадами право встановлювати
пільгові ставки місцевих податків і зборів (зокрема плати за землю) для великих інвесторів;

•

завершити давно аноносоване реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції.

ЦІЛЬ 9. ПРОМИСЛОВІСТЬ, ІННОВАЦІЇ
ТА ІНФРАСТРУКТУРА
Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кожному мешканцю громади інфраструктури, потрібної для ефективної комунікації та взаємодії з рештою світу, зокрема, через розбудову
стійкої соціально-економічної бази та заохочення інновацій.

стартапів у своїх програмах економічного розвитку, використовувати стратегічні переваги,
враховуючи місцеві ресурси, потреби та ринки. Потрібно аналізувати і виявляти недоліки у
доступі до інформаційно-комунікаційних технологій та інтернету в громадах і вживати заходів для усунення перешкод, зокрема, шляхом розширення можливостей використання
цих технологій у громадських місцях.

Мешканці територіальних громад покладають великі очікування саме на органи місцевого самоврядування в питаннях, що стосуються розвитку та утримання інфраструктури,
потрібної для обслуговування громад і забезпечення їхнього зв’язку з сусідніми територіями та рештою регіонів. Не всі громади знаходяться в однаково вигідних умовах, однак,
органи місцевого самоврядування повинні
вивчати і передбачати можливості розвитку
галузей місцевої промисловості та окремих

Виклик для місцевих громад: низька інформаційна та транспортна доступність
сільських громад
В сільській місцевості досі не сформована
належна інтернет-інфраструктура, а комп’ютеризація публічних інституцій і населення
ще не завершена. Ситуація ускладнюється
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Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні
доріг місцевого значення, які здійснюють обласний або районний «Укравтодор». Згідно з
нормативно-правовим регулюванням, громада не може самостійно ремонтувати дорогу,
яка знаходиться на балансі району. Вона має
перерахувати кошти автодору і районне підприємство виконує відповідні роботи. Голови
громад виступають з критикою такої схеми,
адже вони не можуть впливати на якість робіт
та організацію будівництва, реконструкції, ремонту доріг у своїх населених пунктах.

відсутністю у сільських мешканців навичок
та браком компетенцій щодо використання
інформаційних технологій у повсякденній
роботі. Тому, голови громад надто скептично
ставляться до ініціатив у сфері електронного
врядування і цифровізації. Разом з тим, позитивно відгукуються про польський досвід, де
через національну програму було створено
відповідну інфраструктуру навіть у найменших селах. Реалізацію нещодавно започаткованого урядового проекту «Інтернет-субвенція» можна розглядати як частину такого ж
позитивного сценарію.

Рекомендації народним депутатам:

Інша ключова проблема стосується особливостей управління дорожньою інфраструктурою. Територією громад проходять дороги,
які знаходяться на балансі різних рівнів місцевої влади – обласних, районних адміністрацій
(рад). Якщо з магістральними автомобільними
дорогами, які інтенсивно реконструювалися
і ремонтувалися державою, ситуація суттєво
покращилася, то з іншими типами доріг проблем значно більше. Голови громад нарікають
на незадовільну якість робіт з капітального та
поточного середнього ремонту автомобільних

•

розширити повноваження органів місцевого самоврядування (громад) в частині контролю стану доріг та якості
управління дорожньою мережею, яка
знаходиться на території громад, але не
перебуває в їхньому розпорядженні;

•

законодавчо врегулювати порядок надання громадами цифрових послуг та
функціонування цифрових сервісів на
основі єдиних стандартів та інтегрованих на різних рівнях рішень.

ЦІЛЬ 10. СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ
Суть цієї цілі полягає у скороченні розриву
між найбагатшими та найбіднішими не лише
в економічному вимірі, але в плані доступу до
можливостей публічної участі.

В контексті реформи децентралізації ключове завдання громад полягає у спрямуванні
та перерозподілі публічних ресурсів органами місцевого самоврядування в межах тери-
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торій, що об’єдналися, враховуючи найбільш
нужденні з них. А також у розбудові спроможності щодо виявлення та подолання бідності
й ізоляції мешканців. Муніципальні послуги
повинні надаватися без будь-якої дискримінації. Також органи місцевого самоврядування
мають відігравати провідну роль у залученні
мешканців до громадського життя на місцевому рівні. Важливо сприяти участі меншин

і недостатньо представлених груп у процесах публічних консультацій та електоральних
практиках. Органи місцевого самоврядування
можуть передбачати у власній фіскально-бюджетній політиці прогресивні норми місцевого оподаткування й виділяти з місцевих бюджетів кошти на розширення можливостей
щодо зайнятості та збільшення доходів найбідніших домогосподарств у громадах.

Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні

Виклик для місцевих громад: незбалансована податкова політика

статньо велика сума для реалізації ключових
функції, проте цього не вистачає для розвитку
і планування.

Голови громад притримуються думки, що
для стимулювання економічного розвитку
територій і скорочення нерівності потрібно
зменшити податкове навантаження на бізнес.
Велика кількість податків відлякує потенційних інвесторів та підприємців, а також стимулює тінізацію тих, що вже працюють в громаді. Голови громад вважають, що необхідно
лібералізувати податкове законодавство та
зменшити податки, адже це стимулює економічну активність, конкуренцію, диверсифікує
форми господарської діяльності та сприяє
створення нових робочих місць. Разом з тим,
значна частина податків досі пріоритетно розподіляється на користь державного бюджету,
через що громадам важко досягти фінансової
самостійності на етапі їх становлення і продемонструвати місцевому бізнесу, як їхні податки працюють на користь громади. 60% ПДФО,
які залишаються у місцевих бюджетах – це до-

Керівники громад звернули увагу на проблему відсутності єдиної державної бази роботи з платниками податку, до якої також мали
б доступ органи місцевого самоврядування. В
громадах є запит на програмний продукт на
рівні держави, який би уніфікував інформацію
про сплати податків, наявність заборгованості, поденні надходження, допомагав би адмініструвати роботу з юридичними та фізичними особами.
Рекомендації народним депутатам:
•
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переглянути
систему
зарахування
ПДФО до місцевих бюджетів, врахувавши критерій місця роботи фізичних осіб,
а не лише місце проживання і реєстрації, та збільшити частку надходжень податку до місцевих громад.

ЦІЛЬ 11. СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ І ГРОМАД
Суть цієї цілі полягає у тому, щоб зробити
міста осередком сталого розвитку і забезпечити інклюзивність, безпеку, життєстійкість
усіх населених пунктів.

лі та житла, зокрема, щоб гарантувати права
найбідніших мешканців громад на житло. Також потрібно забезпечити громадянам безпечні, екологічно чисті громадські місця, як-от
парки, сквери та сади. Екологічно безпечне
поводження з твердими відходами з акцентом на повторне використання і утилізацію,
також є надзвичайно важливим для зменшення впливу міст на навколишнє середовище.
Органи самоврядування зобов’язані заохочувати користування громадським транспортом
задля підвищення безпеки дорожнього руху
та зменшення шкідливих викидів. Громади
несуть безпосередню відповідальність за збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини для майбутніх поколінь та
ефективне управління нею.

Це ключова Ціль з точки зору повноважень
органів місцевого самоврядування та їх амбіцій відігравати провідну роль у виконанні Порядку денного ЦСР.
Органи самоврядування повинні розробляти стратегічні та містобудівні плани розвитку
територій задля запобігання самовільній та
хаотичній забудові, працювати з мешканцями
над покращенням умов проживання і наданням основних послуг. Громади повинні приділяти належну увагу регулюванню ринків зем-

Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні
Виклик для місцевих громад: домінування формального підходу до стратегічного
планування і брак вихідних даних

цю роботу в умовах незавершеної реформи
децентралізації, браку обґрунтованих даних
(доказової бази і розрахунків) для прийняття рішень і відсутності місцевої експертизи.
Вважається, що уніфіковані вимоги до стратегічного планування та зовнішній консультаційний супровід процесу розробки таких
планів призведе до появи суто формальних
документів, однакового (уніфікованого) змісту.
Основна проблема, що в середовищі самих
громад відсутній запит на стратегічне плану-

Хоча громади і не мають власних стратегічних планів, але не розглядають завдання з їх
розробки першочерговим для себе в теперішніх умовах. З одного боку, вони розділяють позицію щодо необхідності стратегічного підходу до управління та розвитку території, однак
не бачать можливості ефективно організувати
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вання розвитку, попри усвідомленням вимог
та фінансових стимулів для ініціювання такого
процесу.

ся багатьма головами громад як пріоритетне
завдання в сфері стратегічного розвитку. Не
відомо, скільки об’єктів культурної спадщини
і в якому стані перебувають на території громади. Існуючий реєстр пам’яток малоінформативний і потребує повторної інвентаризації.

Ключовим обмеженням для якісного стратегічного планування є відсутність релевантної інформації (вихідних статистичних даних)
щодо ресурсів і якості процесів, якими управляє громада. Досі не функціонує електронний
реєстр пільговиків; лише розгорнувся процес
інвентаризації і реєстрації земель, якими володіє громада. Немає розуміння, яку роботу
треба проводити у сфері управління та збереження культурної спадщини, що розглядаєть-

Рекомендації народним депутатам:
•

законодавчо врегулювати функціонування системи місцевої статистики і завершити реформування та адаптацію
до законодавства ЄС сфери державної
статистики.

ЦІЛЬ 12. ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ
ТА ВИРОБНИЦТВО
ристування, інфраструктури, містобудування, освіти та підготовки кадрів і регулювання
ринкових відносин громади повинні шукати
логістичні рішення, які зменшують масштаби
транспортування і викиди вуглецю. Місцеві та
регіональні органи самоврядування повинні
бути ключовими партнерами у розробленні та впровадженні інструментів моніторингу
впливу туризму на своїх територіях, а також у
вжитті заходів для того, щоб туризм створював
робочі місця та сприяв місцевій культурі, обмежуючи при цьому обсяги утворення відходів та викидів вуглецю.

Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кожному інфраструктури та побудови суспільних
взаємовідносин, які б базувалася на сталих
моделях споживання і виробництва.
Як найближчий до людей щабель влади,
органи місцевого самоврядування мають найкращі можливості для того, щоб підвищувати
рівень обізнаності громадян про важливість
раціонального виробництва і споживання
та поширення практичних знань та засобів
щодо зменшення їхнього «екологічного сліду». При здійсненні заходів в сфері землеко-

Фото: Владімер Валішвілі / ПРООН
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Виклик для місцевих громад: організація
системи поводження з твердими побутовими відходами

із сортуванням сміття, а також відсутні сортувальні лінії. Голови громад вважають, що при
наявності державної програми для закупівлі сміттєвозів (вартість 2-3 млн грн) та іншого
устаткування на пільгових умовах, з’явилися
б додаткові стимули розглянути можливість
сортування. В цілому, має бути державна політика поводження з твердими побутовими
відходами, в рамках якої будуть запропоновані базові рішення і фінансові інструменти для
місцевої влади та ініційовано ряд інформаційно-роз’яснювальних заходів на центральному
рівні, націлених на зміну усталених підходів
до поводженням із сміттям.

«Ми не управляємо відходами – відходи
управляють нами» – такою є узагальнююча позиція голів громад щодо оцінки ситуації з побутовими відходами в громаді.
В сільській місцевості поширеною залишається практика самовільного вивезення сміття
мешканцями громад у несанкціоновані місця
або на необлаштовані стихійні сміттєзвалища. Перехід від безкоштовного вивезення до
укладання індивідуальних угод профільними
комунальними підприємствами і домашніми
господарствами щодо надання таких послуг
відбувається дуже повільно і не знаходить
одностайної підтримки в мешканців громад.
Особливо це актуально в сільській місцевості,
де економічно дорого і не вигідно централізовано збирати сміття. Не організована робота

Рекомендації народним депутатам:
•

сприяти якнайшвидшому прийняттю
закону «Про управління відходами», покликаному створити правові умови для
налагодження європейської системи
поводження з відходами.

ЦІЛЬ 13. ПОМ'ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ
ЗМІНИ КЛІМАТУ
Суть цієї цілі полягає у здійсненні довгострокових запобіжних та оперативних заходів
реагування з метою боротьби зі зміною клімату та її наслідками в умовах глобального потепління.

Дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування, особливо у межах найбільш
загрожених територій, включали заходи з
адаптації до процесу зміни клімату та пом’якшення її наслідків в програмні документи із

Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні
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міського та регіонального планування з метою
зменшення викидів у громадах та посилення
їхньої стійкості до екологічних шоків. Необхідно розвивати та зміцнювати потенціал громад
щодо протидії небезпекам і стихійним лихам,
пов’язаним із кліматом, з тим, щоб в критичній
моменти була можливість захистити громади,
особливо найбільш вразливі.

призму найбільш явних викликів – управління
відходами і реконструкції очисних споруд. Натомість, не враховуються інші ризики, пов’язані зі зміною клімату. Наприклад, міські територіальні громади стикаються з тепловими
стресами і ефектами локальних перегрівів, а
відтак з’являється попит на охолодження приміщень протягом теплої пори року. Або інша
проблема, коли через збільшення кількості
днів з дуже високою температурою спостерігається деформація асфальтового покриття
і потреба у додаткових ремонтних роботах, в
тому числі за рахунок місцевих бюджетів.

Виклик для місцевих громад: проблема
зміни клімату відсутня в поточному порядку
денному
Хоча громади більшою чи меншою мірою
стикаються з неочевидними наслідками зміну клімату, такими як зменшення водних ресурсів, зменшення врожайності, ризиками лісових пожеж, усихання і пошкодження лісів,
втрати екосистем та біорізноманіття – вони не
розглядають ці явища як проблему, яка потребує вивчення та планомірного реагування. В
контексті реформи децентралізації громади
набули суб’єктності в сфері реалізації екологічної політики, однак голови громад не розуміють усього спектру проблем, з якими їм треба працювати в межах своїх повноважень та
стратегічних цілей. Зокрема питання екологічної безпеки громад розглядається лише крізь

Рекомендації народним депутатам:
•

ініціювати інформаційні заходи (розробку державної програми, проведення парламентських слухань), націлені
на підвищення обізнаності органів публічної адміністрації різного рівня щодо
проблематики зміни клімату та необхідності впровадження заходів з адаптації
до зміни клімату

•

сприяти створенню законодавчої бази з
метою імплементації державної Стратегії екологічної безпеки.

ЦІЛЬ 14. ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ
безпосередній виклик, що потребує уваги чи
реагування в контексті реалізації їхніх повноважень. Разом з тим, Львівщина розташована
в межах Головного європейського вододілу
і мережею річок сполучена з Чорним та Балтійськими морями. Господарська та побутова
життєдіяльність громад все ж впливає на обидві морські екосистеми. В першу чергу, це стосується скидів забруднених стічних вод в морське середовище, спричинене незадовільним
станом очисних споруд в громадах і відсутністю систем каналізування на значній кількості
територій. Однак, проблема має ширший вимір і лежить в площині відповідальності усіх
мешканців громад, а не лише місцевої влади,
уповноваженої забезпечувати належний розвиток інфраструктури. Зокрема, збереження
морських екосистем досягається, не в останню чергу, шляхом зменшення споживання
пластику, його сортування та відправлення на
переробку. А також шляхом обмежень у використанні побутової хімії на користь безфосфатних екологічних мийних засобів.

Суть цієї цілі полягає у захисті берегів і океанів.
У світовому масштабі дві третини нечистот
із міських територій скидаються в озера, ріки
та прибережні води без очищення. Управління міською каналізацією та видалення
твердих відходів є дуже важливим фактором
зменшення забрудненості прибережної зони
і вимагає співробітництва між муніципалітетами на регіональному рівні. Прибережні території повинні розробляти та запроваджувати
планувально-будівельні норми, що дозволятимуть забороняти будівництво у непридатних районах прибережної зони.
Виклик для місцевих громад: потреба у
формуванні відповідального ставлення до
збереження морських екосистем у громадах
віддалених від морів і океанів
Голови громад Львівської області не розглядають проблему захисту берегів і океанів як
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Фото: Оксана Савенко / EMBLAS II
Рекомендації народним депутатам:
•

сті в округах здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу з виборцями
(громадами) щодо захисту екосистем та
збереження водних ресурсів.

з метою законодавчого забезпечення
та сприяння реалізації державної екологічної політики в ході своєї діяльно-

ЦІЛЬ 15. ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ЕКОСИСТЕМИ СУШІ
Суть цієї цілі полягає у захисті природних
ресурсів громади і дикої природи

ми муніципалітетами, наприклад, у створенні
транскордонних, біологічних та екологічних
коридорів.

Роль органів місцевого самоврядування як
надавачів послуг (особливо водопостачання,
каналізації та поводження з твердими відходами) разом із спроможністю щодо заохочення змін у поведінці у громадах надає унікальні
можливості для захисту природних ресурсів
та середовища проживання. Місцеві та регіональні органи самоврядування повинні забезпечити, щоб збереження біорізноманіття було
невід’ємним компонентом стратегії міського
розвитку. Громади можуть використовувати
широкий спектр можливостей для координації партнерських відносин з приватним сектором та іншими громадами, що є особливо
необхідним на місцевому рівні для вирішення
складного завдання інтегрованого управління водними ресурсами. Збереження біорізноманіття часто вимагає співпраці між різни-

Виклик для місцевих громад: необхідність
вироблення стратегічних підходів щодо збереження природно-заповідного фонду громади
В контексті реформування системи управління у сфері земельних відносин і передачі
земель державної власності в розпорядження
громад перед органами місцевого самоврядування постало завдання з реалізації комплексного підходу до планування просторового розвитку території громади. Такі плани
обов’язково мають включати заходи з охорони навколишнього природного середовища,
формування екомережі, в тому числі визначення територій для створення заповідних
ділянок, заліснення, ренатуралізації та від-
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Фото: Віталій Шевелев / ПРООН в Україні
Рекомендації народним депутатам:

новлення цінних природних екосистем (водно-болотних, лучних, степових). В рамках цієї
цілі громади мають почати підготовчу роботу,
зокрема організувати збір даних – топографічне картографування, інвентаризацію зелених насаджень (в тому числі за межами населених пунктів). Попри наявне фінансове та
консультаційне сприяння держави у розробці
концепцій інтегрованого розвитку громади та
планів просторового розвитку, голови громад
не до кінця розуміють обсяг та зміст робіт, які
їм потрібно виконати, та пріоритетність дій зі
збереження природно-заповідного фонду.

•

у порядку здійснення контролюючої
функції за роботою уряду пришвидшити
початок робіт з інвентаризації зелених
насаджень; переглянути чинний інструментарій щодо проведення інвентаризації лісів з врахуванням міжнародних
стандартів; нормативно врегулювати
роль та залучення органів місцевого самоврядування та мешканців громад до
процесу інвентаризації.

ЦІЛЬ 16. МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ
ТА СИЛЬНІ ІНСТИТУТИ
Суть цієї цілі полягає у забезпеченні правової захищеності людей і ефективної та сумлінної роботи влади на всіх рівнях.

(колективне бюджетування і планування, різні
форми консультацій). Громади мають докладати зусилля в напрямку посилення відкритості
та інклюзивності так, щоб жодна група населення не залишилася поза увагою при прийнятті рішень.

Органи місцевого самоврядування повинні
цілеспрямовано працювати над підвищенням
ефективності своєї роботи та підзвітності перед громадянами. Це вимагає вжиття заходів
щодо протидії корупції та розширення доступу населення до публічної інформації. Також
органам місцевого самоврядування варто демонструвати гнучкість та готовність експериментувати з новими формами прийняття рішень на основі широкої участі громадськості

Виклик для місцевих громад: несформованість управлінської структури
Новоутворені громади досі перебувають
на етапі формування управлінської структури
та кадрової комплектації, стикаючись з проблемами браку фахового персоналу та зміни
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Фото: ПРООН
департамент освіти чи відділ у справах дітей
– згідно з законодавством повинен мати власного бухгалтера, свою печатку тощо. Все це потребує додаткових фінансових ресурсів, часто
не виправданих, бо не всі громади, особливо
малочисельні, потребують таких підрозділів. У
них передбачено закріплення того чи іншого
напрямку роботи за відповідальним чиновником або групою працівників, які справляються
з покладеними на них обов’язками.

системи управління після об’єднання районів. Так, після чергових місцевих виборів громади створили власні структурні підрозділи,
які є окремими юридичними особами і не є
правонаступниками аналогічних підрозділів
розформованих районних державних адміністрацій. Відтак громади найбільше потерпали
від того, що повинні були заново проводити
тендери на закупівлю послуг.
На думку голів громад, держава фактично нав’язує органам місцевого самоврядування уніфіковану структуру, безвідносно до
потреб та можливостей громад здійснювати
управління і реалізацію політик саме в такому форматі. Керівники громад очікують, що
центральна влади не вимагатиме створення
в межах їх організаційної структури додаткових підрозділів, якщо їхній апарат ефективно
справляється з усіма обов’язками. Адже кожен
окремий офіційно оформлений підрозділ – як

Рекомендації народним депутатам:
•

переглянути існуючий порядок формування і структуру органів управління
на рівні громад з метою імплементації
більш гнучкої моделі розподілу завдань
та відповідальності в межах громади,
націленої на максимізацію підзвітності
та ефективності.

ЦІЛЬ 17. ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
Суть цієї цілі полягає у спільній роботі на
глобальному рівні задля досягнення ЦСР і
практичного втілення Порядку денного.

на численні проблеми громад, які необхідно
вирішувати в контексті зменшення бідності
та сталого розвитку. Органи місцевого самоврядування мають усі можливості для того,
щоб ініціювати та підтримувати партнерства
в громадах між структурами публічної адміні-

Саме на місцевому рівні можна розробляти узгоджені політичні заходи для реагування
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страції, приватним сектором і громадянським
суспільством, а також співпрацювати в рамках
міжнародного муніципального руху. В основі формування податкової бази на місцевому
рівні повинно лежати розуміння необхідності

фінансування сталого розвитку. Вироблення
рішень та моніторинг прогресу у процесі досягнення цілей сталого розвитку на рівні громади має базуватися на доказах (достовірній
статистичній інформації та відкритих даних).

Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні

Виклик для місцевих громад: нерозвинена система взаємодії та представництва
спільних інтересів громад

достатньої компетентності і розуміння контексту реформ на рівні політичного керівництва
самих громад. Громадам комфортніше взаємодіяти через широкі платформи та організації, які зацікавлені і спроможні представляти
їхні інтереси, без монополізації впливу.

Голови громад проявлять активний інтерес до використання інструменту міжмуніципального співробітництва з метою об'єднання
зусиль для надання послуг (зокрема, у сфері
вторинної медичної допомоги) та ефективної
реалізації управлінських функцій, втілення
спільних проектів. Однією з проблем залишається неврегульованість порядку створення спільних штатних одиниць у виконавчій
структурі (наприклад, посади архітектора) на
міжмуніципальній основі.

Рекомендації народним депутатам:

Також новоутворені громади декларують
потребу у налагодженні сталих взаємовідносин з незалежними та позапартійними інституціями, які спроможні пропонувати практичні експертні рішення, артикулювати спільні
інтереси місцевого самоврядування, забезпечувати адвокаційний супровід законодавчих
ініціатив в контексті впровадження реформи
децентралізації. На думку голів громад, розбудова партнерства з народними депутатами
напряму має свої обмеження з огляду на брак
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•

у рамках роботи в округах ініціювати
співпрацю і використання потенціалу
інститутів громадянського суспільства
(профільних асоціацій, місцевих громадських об’єднань, експертних організацій і мереж) для підтримки комунікації
з громадами на багатосторонній основі і
з метою поточного аналізу їх потреб та
збору пропозицій щодо законодавчих
рішень;

•

переглянути законодавчі вимоги щодо
переліку посад та внутрішньої структури органів місцевого самоврядування
враховуючи не лише принцип розмежування повноважень, але й можливості інтегрованого підходу до реалізації
управлінських функцій.

ДОДАТОК 1. МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ
ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВИХ
ГРОМАД НА ОСНОВІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ:

Ввідні загальні питання в процесі консультацій:

Етап 1. Визначення зацікавлених сторін і
джерел інформації
У рамках цього етапу формується перелік
зацікавлених сторін, які є головами місцевих
громад (або займають керівні посади в органах місцевого самоврядування) і з якими потрібно провести інтерв’ю для розуміння ситуації в громаді.
Після узгодження переліку, дослідник/
дослідниця формують графік спілкування
з зацікавленими особами у форматі напівструктурованого інтерв’ю. Ціллю інтерв’ю є
збір суб’єктивних експертних оцінок ситуації, найгостріших проблем місцевого розвитку, які потребують законодавчого вирішення
і є релевантними щодо ЦСР. Під час інтерв’ю
варто також отримати вихідні дані, наявні дослідження чи іншу пов’язану інформацію, яка
дозволить досліднику/-ці краще ідентифікувати проблеми (теми) та узагальнити доказову
базу. Кожне інтерв’ю дослідник/-ця оформлює
окремим документом із зазначення опитаної
особи і громади, де відбувалось опитування.

•

З якими викликами зіткнулися громади на етапі свого становлення: правове врегулювання/набуття повноважень;
врегулювання господарських питань
(передача майна з державної (районного рівня) до комунальної (ОТГ) власності;

•

Як проходить налагодження роботи
всередині органу місцевого самоврядування: обрання старост (як пройшов
процес обрання, можливі конфлікти),
кадри та використання людського капіталу для розвитку громади (підбір профільних фахівців – діловод, бухгалтер,
землевпорядник тощо), налагодження
внутрішньої комунікації з мешканцями
громади та залучення їх до управління/вирішення нагальних проблем (через соцмережі, громадських активістів
тощо);

•

Як відбувається взаємодія голови громади (і органу місцевого самоврядування в цілому) з народними депутатами,
обласною радою, місцевими органами
державної влади (РДА, ОДА) – яким є
досвід співпраці; навколо яких основних
тем/проблем відбувається комунікації і
чи є прогрес; які канали комунікації використовуються?

Етап 2. Збір і опрацювання даних за тематичними напрямками в рамках ЦСР
В рамках дослідження відбуватиметься збір
та опрацювання даних за 17-ми тематичними
блоками ЦСР. Перелік запитань та джерел інформації дублюються також у вигляді таблиці
в Google-формі. Вся отримана в ході інтерв’ю
інформація, спостереження, знахідки документуються і заносяться до стенографічного
опису, який слугує основною для підготовки
консультаційного документу.

Тематичні блоки питань для консультацій
в рамках ЦСР:
Цілі 1. Подолання бідності
•

Дослідники також формують перелік місцевих джерел (ресурсів) інформації для кожного
з тематичних блоків і вносять цей перелік в
таблицю. За кожним з напрямків аналізу проблем фіксується кількісна і якісна інформація,
в тому числі відомості про потенційно зацікавлених осіб.
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Чи
достатнім
є
рівень
державного
фінансування
соціальної сфери і органів соцзахисту в
громаді (повноважень місцевого самоврядування у сфері соціальної політики)
і де відчувається найбільший брак (чи
неефективність) такого фінансування?

•

•

Які групи населення є найбільшою групою ризику, якщо говорити про бідність
в громаді? Обґрунтуйте.

•

Оцініть проблеми трудової еміграції та
вплив цього фактору на економіку громади? Чи керівництво громади володіє
даними про кількісний, віковий, гендерний склад мігрантів і як взаємодіє з цією
соціальною групою?

•

Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя

Які з галузей соціальної інфраструктури
є найбільш недофінансованими і на що
громади найбільше витрачають власні
кошти (охорона здоров’я, освіта і тд)

Наскільки актуальною для громади є
проблема неофіційного працевлаштування (особливо молоді) і як ви бачите
шляхи її вирішення.

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства
•

•

•

•

Чи існує проблема низької якості земель та ґрунтів і чи взагалі володієте ви
інформацією про якісні характеристики
земель громади і те наскільки якісно використовуються земельні ділянки, що
розташовані на території громади?
Який ви бачите вплив земельної реформи (введення ринку землі) на розвиток
сільськогосподарського сектору в громаді і які проблеми тут можуть виникнути?
Які існують обмеження щодо впровадження інноваційних технологій націлених на підвищення продуктивності
сільського господарства, розвитку органічного виробництва?
Чи достатньою мірою в громаді використовується потенціал фермерських
господарств та сільськогосподарської
кооперації? Поясніть чому.

•

Що не так з державною підтримкою
сільського господарства і як би вона
мала виглядати з погляду громади?

•

З якими проблемами стикається громади в контексті трансформації Держгеокадастру і як це впливає на спроможність
ефективно
здійснювати
просторове і стратегічне планування?

•

Наскільки змінилася ситуація з доступністю та якістю медичних послуг після
спроб реформування галузі та децентралізації? В чому полягають основні
проблеми?

•

Чи працює системи госпітальних округів в рамках реформи та чи задовільним
є рівень надання первинної медичної
допомоги в громаді? В чому проблема?

•

Наскільки ефективною є існуюча система фінансування охорони здоров'я (видатки на основі послуг для пацієнтів) і
які необхідні зміни ви тут бачите?

•

Якою є демографічна ситуація в громаді, вікова структура населення громади,
статистика народжуваності/смертності?

•

Як в громаді вирішується питання загальної імунізації населення з метою
профілактики інфекційних захворювань
(зокрема туберкульоз, гепатит В, кір,
дифтерія)?

•

Наскільки критичною для громади є
проблема травматизму та смертності
внаслідок ДТП та в цілому безпека дорожнього руху?

•

Як ви оцінюєте доцільність та ефективність дій держави щодо інформування
населення про негативні наслідки тютюнопаління та зловживання алкоголем? Якою тут має бути роль органів
місцевого самоврядування (громади)?

•

Чи вдається громаді ефективно реагувати на виклики, які постали в умовах протидії розгортанню пандемії COVID-19?

Ціль 4. Якісна освіта
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•

Наскільки шкільна освіта в громаді, на
вашу думку, є доступною та якісною?
Поясніть, які ключові проблеми залишаються невирішеними.

•

Наскільки критичною для громади є
проблема з охопленням дітей віком до 5
років закладами дошкільної освіти.

•

Як реформа освіти впливає на освітній
процес в громаді? Як ви оцінюєте ситуацію з утворення опорних шкіл та їх філій?

•

Що повинна зробити держава для забезпечення
доступності
професійно-технічної освіти? Якою має бути роль
ПТО у розвитку громади (регіону)?

•

На вашу думку, чи гендерна нерівність
серед шкільних вчителів є проблемою
на місцевому рівні і чи повинна держава реагувати?

•

Які існують проблеми зі створенням
належних, сучасних умов навчання в
закладах загальної шкільної освіти, зокрема у сільській місцевості (доступ до
інтернету, технічного обладнання)?

•

З якими проблемами стикаються учні та
вчителі в умовах організації дистанційного навчання?

•

Якою на вашу думку має бути державна
молодіжна політика і наскільки реалізація такої політики є ефективним на сьогодні?

•

Чи існують в громаді проблеми з доступністю послуг з водопостачання (наприклад відсутність централізованого
водопостачання) та якістю питної води,
зокрема, в сільській місцевості і яким
чином відбувається їх вирішення?

•

Чи є проблема зі скидання забруднених
стічних вод у водні об'єкти і як її можливо вирішити на державному рівні та на
рівні громади?

Ціль 7. Доступна та чиста енергія

Ціль 5. Гендерна рівність

ня

•

Якою є ситуація зі станом інфраструктури та мереж енергопостачання в громаді? Чи потрібне втручання держави?
Обґрунтуйте.

•

Якою є ситуація з розвитком альтернативних джерел енергетики для потреб
громади та у приватному секторі (сонячні батареї, вітрові)?

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростан-

•

Наскільки гострою в громаді, на вашу
думку, сьогодні є проблема гендерно-зумовленого та домашнього насильства і
яке ваше бачення шляхів її вирішення?

•

З якими основними проблемами на рівні громади стикається малий та середній бізнес і наскільки сприятливими
сьогодні є умови для ведення бізнесу?

•

Як держава на вашу думку може розширити економічні можливості жінок та
заохочувати спільну відповідальність у
веденні господарства та вихованні дитини?

•

Як вирішується проблема безробіття в
громаді і якою має бути роль місцевої
влади та держави у врегулюванні цієї
проблеми?

•

Чи бачите ви проблему тінізації зайнятості (неформальної зайнятості), зокрема жінок, які проживаються в сільській
місцевості? Поясність, в чому вона проявляється.

•

Як громада працює над залученням інвестицій в місцеву економіку і з якими
основними проблемами стикається?

•

На вашу думку, яка сфера на рівні громади має найбільший потенціал і може
бути ресурсом для економічного розвитку (наприклад культура – креативні
індустрії, промисловість, сільське господарство, ІТ тощо) і як держава може
сприяти цьому?

•

Чи реалізовувалися в громаді ініціативи
щодо впровадження гендерно орієнтованого бюджетування і бачите ви потребу у цьому? Які основні проблеми тут
виникають чи можуть виникнути?

•

Чи існують в громаді спеціалізовані заклади для осіб з інвалідністю? Наскільки
сприятливими є умови для пересування
таких людей територією громади?

Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні
умови
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•

Наскільки доступною для жителів громади є дорожньо-транспортна інфраструктура і як можна покращити ситуацію в цій сфері?

•

Що потрібно зробити для стимулювання появи й залучення в громаду нових

компаній (стартапів) та підприємств? І
чи є це викликом для громади?
•

Чи стикаєтеся ви з проблемою відсутності комплексної державної промислової
політики і в чому це полягає?

•

Чи бачите ви перспективи у використанні потенціалу індустріальних парків
та кластерів. Обґрунтуйте.

•

Як саме місцева влада співпрацює з
бізнесом (державно-приватне партнерство, спільні ініціативи, програми підтримки тощо) і які є проблеми у налагодженні такої співпраці?

•

З якими проблемами стикається громада у сфері управління (збереження)
культурної і природної спадщини і якою
має роль держави, приватного сектору у
їх вирішенні?

•

Чи моніториться на місцевому рівні ситуація щодо обсягів викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами викидів?
Наскільки проблема негативного впливу забруднюючих речовин є актуальною
на рівні громади і якою має бути роль
держави у її вирішенні?

•

Які кроки потрібно зробити на рівні громада та центральної влади для успішного завершення реформи децентралізації?

Ціль 10. Скорочення нерівності
•

•

•

Наскільки задовільною є ситуація з доступністю послуг соціальної сфери (зокрема можливість своєчасно отримувати послуги швидкої медичної допомоги,
наявність медичних, освітніх установ в
межах населених пунктів, регулярність
щоденного транспортного сполучення
до населених пунктів з розвиненою інфраструктурою)? І що потрібно зробити
для її покращення.

Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво
•

Чи мали місце конфлікти, резонансні випадки, повідомлення про випадки упередженого ставлення до деяких
груп і представників населення за ознакою статі (зокрема, жінок), віку, етнічної
належності (зокрема, ромів), наявності
інвалідності, місцевості проживання
(зокрема, ВПО)? Чи відсутність таких випадків дає підстави говорити, що проблеми дискримінації не існує?

Ціль 13. Пом'якшення наслідків зміни клімату
•

Чи сприймаються наслідки кліматичної зміни як реальна потенційна загроза для громади? Можливі індикатори:
екстремально високі/низькі температури, короткотермінові інтенсивні опади,
підтоплення, посухи, неврожаї, лісові
пожежі, зростання кількості алергій,
вразливість осіб із серцево-судинними
захворюваннями, псування об’єктів інфраструктури внаслідок стихійних метеорологічних явищ тощо.

•

Чи планується у найближчій перспективі дослідження вразливості громади до
наслідків кліматичної зміни, розробка
планів адаптації та/чи пом’якшення наслідків зміни клімату?

Наскільки існуюча бюджетно-податкова політика забезпечує збалансований
розподіл податкового навантаження та
впливає на доходи місцевих бюджетів?

Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад
•

З якими проблемами стикається місцева влада у сфері управління відходами,
наприклад, несанкціоновані сміттєзвалища, перевантаження полігонів, наявність полігонів, що не відповідають
нормам екологічної безпеки? Як саме
можливо змінити ситуацію і якою має
бути роль держави?

Якою є ситуація з процесом розробки
та впровадженням стратегій місцевого
розвитку та планів заходів з їх реалізації. Насамперед йдеться про стратегії
спрямовані на економічне зростання,
розвиток культури? Зокрема, наскільки
вдається забезпечити інклюзивність та
ефективність цього процесу, які основні
проблеми і виклики? Як держава може
допомогти з їх вирішенням?

Ціль 14. Збереження морських ресурсів
•
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У який спосіб громада, що не є прибережною, може взяти на себе відповідальність за збереження морських екосистем? Наскільки це є пріоритетним?

Ціль 15. Захист та відновлення екосистеми
суші
•

Етап 3. Проведення експертних консультацій (інтерв’ю)
Збір, систематизація і опрацювання кількісних та якісних даних. Цей метод полягає
в роботі з різними джерелами інформації з
метою розуміння політичного контексту та актуальних тем (проблем). Зокрема, джерелами
моніторингу є: офіційні веб-сайти органів місцевого самоврядування та місцевих органів
державної влади, традиційні ЗМІ, інтернет-медіа, сайти громадських організацій, ініціатив,
пабліки в соціальних мережах (групи, особистості), результати досліджень громадської
думки, звіти та дослідження громадських організацій, аналітичних центрів, сторінки в соціальних мережах політиків, лідерів громадської думки тощо. Додатковими джерелами
інформації є особисті спостереження, інформація отримана з власних джерел (в ході неформальної комунікації), відповіді на запити
на доступ до публічної інформації.

До яких дій вдається місцева влада з
метою збереження та розширення територій природно-заповідного фонду? І
якими є ключові проблеми в цій сфері?

Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути
•

Чи існують в громаді проблеми пов'язані з випадками застосування насильства
чи явними загрозами громадській безпеці? Обґрунтуйте.

•

Чи стикається місцева влада з проблемами не реформованості системи судоустрою і в чому саме це проявляється?

•

Наскільки виборче законодавство та
умови проведення виборів сприяють
формуванню ефективної та представницької влади і які основні проблеми ви
тут бачите?

•

Проведення інтерв'ю з зацікавленими
сторонами. Метод полягає у визначенні кола
зацікавлених сторін, спілкування з представниками/-цями цих сторін у відповідності до
підготовленого переліку запитань та тем, які
мають бути обговорені під час інтерв’ю. Всі
інтерв'ю мають бути записаними (письмово,
аудіо), розшифрованими. Інтерв’ю може бути
проведене в онлайн форматі.

Наскільки перспективним та ефективними ви бачите впровадження системи
електронного урядування в Україні і які
тут є перешкоди? Зокрема, йдеться про
інструменти надання публічних послуг
та розвитку взаємодії влади і громади.

Етап 4. Підготовка консультаційного документу описовою частиною та даними

Ціль 17. Партнерство заради стійкого розвитку
•

На основі даних, отриманих в ході інтерв’ю
та роботи з джерелами дослідник/ця формує
консультаційний документ за результатами
дослідження та завантажує усі зібрані матеріали і джерела інформації в спеціальну папку
«Доказова база».

З якими основними проблемами стикається громада в процесі пошуку і залучення іноземних інвестицій та кредитних коштів?

Підсумкові
співпраці:

питання

щодо

подальшої

•

Чи зацікавлені ви взяти участь в регіональних парламентських слуханнях
(консультаціях) щодо проблем місцевого розвитку? Якому формату віддаєте
перевагу – дистанційному чи безпосередня зустріч? Яку тему/проблему ви б
найбільше хотіли обговорити з народними депутатами?

•

З ким з місцевих посадовців, депутатів,
громадських діячів, журналістів, експертів ви б радили обов’язково поспілкуватися для кращого розуміння ключових
проблем громади?

Консультаційний документ включає в себе
опис виявлених проблем в рамках кожної
з тем визначених Цілями сталого розвитку
(ЦСР), які прямо чи опосередковано пов’язані
з повсякденною роботою органів місцевого
самоврядування. Опис кожної Цілі має міститиме перелік актуальних локальних проблем
(кейсів), які були виявлені та опрацьовані в
ході публічних консультацій з лідерами громад і які є релевантними та важливими для
реалізації ЦСР (в тому числі, на законодавчому рівні).
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ДОДАТОК 2. СПИСОК ГРОМАД, ЯКІ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В КОНСУЛЬТАЦІЯХ
Список громад, у яких проводилися консультації:

•

Красненська селищна рада - Фурда Роман Ярославович;

•

Зимноводівська сільська рада - Гутник
Володимир Степанович;

•

Бібрська міська рада - Гринус Роман
Ярославович;

•

Миколаївська міська рада - Щебель Андрій Іванович;

•

Новокалинівська міська рада - Юзьвяк
Богдан Осипович;

•

Судововишнянська міська рада - Фольтович Зеновій Іванович;

•

Куликівська селищна рада - Бова Лілія
Миронівна;

•

Новояворівська міська рада - Мацелюх
Володимир Ярославович;

•

Бориславська міська рада - Яворський
Ігор Романович;

•

Дрогобицька міська рада - Кучма Тарас
Ярославович;

•

Комарнівська міська рада - Вовк Іван Казимирович;

•

Трускавецька міська рада - Кульчинський Андрій Богданович;

•

Рава-Руська міська рада - Івануса Іван
Іванович;

•

Червоноградська міська рада - Залівський Андрій Іванович;

•

Розвадівська сільська рада - Сидор Роман Ярославович;

•

Добротвірська селищна рада - Келеберда Тарас Володимирович;

•

Рудківська міська рада - Лозинський
Іван Михайлович;

•

Жовківська міська рада - Вольський
Олег Іванович;

•

Белзька міська рада - Береза Оксана Андріївна;

•

Новороздільська міська рада - Яценко
Ярина Володимирівна;

•

Жовтанецька сільська рада - Деркач
Ярослав Степанович;

•

Радехівська міська рада - Коханчук Степан Петрович;

•

Самбірська міська рада - Гамар Юрій
Петрович;

•

Сокальська міська рада - Касян Сергій
Васильович;

•

Пустомитівська міська рада - Серняк
Олег Володимирович;

•

Хирівська міська рада - Королюк Мирослава Ігорівна;

•

Заболотцівська сільська рада - Дискант
Марія Володимирівна.
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