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U-LEAD, Мінрегіон та Європейський Союз спільно працюють над
плануванням діяльності на 2019 рік в Домі децентралізації у Києві.
Фото: з архіву U-LEAD

ЗМІСТ
Спільна робота з планування
на 2019 рік
Визначилися на 2019-й
U-LEAD у світлі подій
Прихильність до Приазовського
регіону
Iнтерв’ю: Ґеорґ Мільбрадт
Динаміка децентралізації
Історія успіху: Співпраця
«на рівних» з ЄС у сфері
енергоефективності
Факти і цифри: Регіональна
підтримка Приазов’я
Голоси «U-LEAD з Європою»

ВИХІДНІ ДАНІ
Відповідальні за публікацію:
Програма
U-LEAD з Європою Бастіан
Файгель, Камеран Худур
Редактори:
Олена Молодцова,
Роланд Хакенберг
Написання та розповсюдження:
Відділ моніторингу, висвітлення та
управління знаннями U-LEAD

U-LEAD ТА МІНРЕГІОН ПРАЦЮЮТЬ РАЗОМ
НАД ПЛАНАМИ 2019 РОКУ Й НАДАЛІ
Під час п’ятого засідання Керівного комітету «U-LEAD
з Європою» 14 грудня 2018 року Віце-прем’єр-міністр
України Геннадій Зубко порушив питання підтримки
подальшої дорожньої карти уряду з децентралізації.

І віце-прем’єр Геннадій Зубко, і керівник програм
співробітництва
Представництва
Європейського
Союзу в Україні Штефан Шльойнінг підкреслили
важливу роль регіональних Центрів розвитку місцевого
самоврядування у підтримці реформ децентралізації та
За його словами, «для реформи децентралізації були регіональної політики.
встановлені амбітні цілі, і 2019 рік є ключовим для її
впровадження. Це вимагає тісної співпраці U-LEAD та Пріоритети та завдання уряду на ключовий 2019 рік,
Міністерства», зокрема, у формі операційного плану.
що підтримуються U-LEAD, включають створення
перспективних планів, законодавчу роботу, продовження
Як одна з найбільших програм із підтримки реалізації роботи над об’єднанням громад з містами обласного
реформи U-LEAD сприяє всім восьми ключовим значення, подальшу секторальну децентралізацію та
аспектам дорожньої карти, визначеним Мінрегіоном реалізацію проектів.
на цей рік. Основна увага приділяється подальшому
прогресу адміністративно-територіальної реформи, З точки зору спільних зусиль, планування також
передачі повноважень із державного на місцевий рівень передбачає кращу взаємодію між регіональними
та розвитку регіональної політики держави.
Центрами розвитку місцевого самоврядування та
обласними державними адміністраціями, а також
На координаційній зустрічі з директорами 24 регіональних синергію зусиль Програми «U-LEAD з Європою» та
Центрів розвитку місцевого самоврядування, що Мінрегіону.
відбулась у Домі децентралізації 7-8 лютого 2019 року,
представники «U-LEAD з Європою» обговорили внесок
Програми в операційне планування Мінрегіону.

U-LEAD У СВІТЛІ ПОДІЙ
ЄВРОПЕЙСЬКА ОЦІНЮВАЛЬНА МІСІЯ

МАР’ЯНА СЕМЕНИШИН
ЗАСТУПНИЦЯ КЕРІВНИКА
РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ U-LEAD

ВИЗНАЧИЛИСЯ
НА 2019-Й
Програма «U-LEAD з Європою» розпочала 2019 рік із підготовки
до амбітного періоду.
Враховуючи важливість наступних десяти місяців для реалізації
реформ децентралізації та регіональної політики, Програма
обговорила свою підтримку операційного плану Мінрегіону на
2019 рік.
U-LEAD підтримуватиме впровадження восьми ключових
аспектів роботи Мінрегіону.
Координаційна зустріч із директорами 24 регіональних ЦРМС
7-8 лютого дала можливість представити операційний план і
напрямки сприяння з боку Програми.
Наприкінці січня Бастіан Файгель та інші представники «U-LEAD
з Європою» відвідали Приазов’я у рамках візиту високого рівня
керівника групи підтримки України Пітера Вагнера та інших
посадовців ЄС.
Візит мав на меті зміцнення партнерства U-LEAD у Бердянську,
Маріуполі та прилеглих територіях у рамках зусиль ЄС
із зосередження підтримки Приазовському регіону, що
постраждав від ескалації конфлікту в листопаді 2018 року.
Упродовж візиту відбулися плідні переговори між делегацією
U-LEAD, представниками обох міст та Антикорупційної ініціативи
ЄС, яка зараз активно працює в Маріуполі.
Незважаючи на складні соціально-економічні умови, Бердянськ
та Маріуполь прагнуть до подальшого розвитку, а місцевий
економічний розвиток тут є пріоритетним напрямком 2019 року
заради створення нових перспектив для місцевого населення.
Є надія, що співпраця U-LEAD із зацікавленими сторонами
регіону допоможе уможливити стійке зростання і процвітання.

11 лютого до Києва прибули представники Європейського Союзу
з двотижневою місією з оцінювання діяльності Програми «U-LEAD
з Європою».
Після початкової зустрічі в Домі децентралізації вони направилися
до Чернігівської, Запорізької та Хмельницької областей. Результати
оцінювальної місії сприятимуть подальшому плануванню діяльності
U-LEAD після 2019 року.

СПІВПРАЦЯ З КОЛЕГАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ В ЄС
«Для регіонів та малих громад ініціатива «Рівний-рівному» відкрила вікно
можливостей для налагодження контактів та подальшого розвитку їхньої
співпраці у надважливих сферах», - сказав Андрей Хорват, заступник
директора Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ, 13 лютого у Києві
на підсумковій зустрічі ініціативи «Рівний-рівному», що підтримується
Комітетом регіонів ЄС та Програмою «U-LEAD з Європою».
Представники Харківської, Хмельницької областей та трьох українських
громад розповіли про безпосередню співпрацю зі своїми партнерами
з Великопольського воєводства Польщі, угорського медьє Саболч-СатмарБерег, естонського міста Раквере, литовського муніципалітету Зарасай та
німецького Барлебен. Діяльність у рамках ініціативи торкнулася різних
галузей – енергоефективність, освіта, розвиток сільських територій,
економічний розвиток – та посприяла створенню довгострокових
можливостей подальшої співпраці у цих секторах.

20 ГРОМАД ДЛЯ ІНІЦІАТИВИ
ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
У рамках ініціативи «U-LEAD з Європою» зі стратегічного планування
та фінансових аспектів первинної медичної допомоги у громадах,
що впроваджуватиметься з березня по червень 2019 року, було
відібрано 20 громад. Понад 60 заявок було отримано від ОТГ. 20 громад
отримають підтримку з розробки стратегічних планів розвитку системи
охорони здоров’я. Підтримка також включатиме консультації фахівців
з фінансування первинної медичної допомоги.

ЩЕ 98 ГРОМАД СТВОРЯТЬ НАЛЕЖНІ
ЦНАП ЗА ПІДТРИМКИ U-LEAD
60 ЦНАП буде створено та 38 ЦНАП модернізовано у 24 областях
під час Раунду 2 Фази Впровадження напряму з покращення якості
надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою».
Процес створення належних ЦНАП відбуватиметься відповідно
до 98 технічних завдань, розроблених експертами Програми та
затверджених громадами-учасницями. Загалом, за результатами
Раундів 1 та 2 належні ЦНАП будуть створені у 210 громадах України.

ПОНАД 300 ЗАЯВОК ОТРИМАНО
У РАУНДІ 3 ФАЗИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Більше 300 заявок з 22 областей подано до участі у Раунді 3 Фази
Впровадження Програми «U-LEAD з Європою».
До 28 лютого комісія з оцінювання заявок у складі представників
Мінрегіону, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Sida та Програми визначить до 150 громад, які відвідають експерти.
Громади, які підтвердять спроможність взяти участь у Фазі
Впровадження, отримають технічні завдання – «дорожні карти» для
створення належних ЦНАП.

ВІДЕО, ЩО ДЕМОНСТРУЄ
ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ «ТРЕМБІТА»
Проект EGOV4UKRAINE запустив відео українською та англійською
мовами, щоб пояснити систему «Трембіта» та продемонструвати
її переваги для уряду та громадян України.За словами Марі Педак,
керівниці проекту EGOV4UKRAINE, настав час популяризувати
«Трембіту» серед українських посадовців, щоб підвищити обізнаність
про те, як технології можуть полегшити урядування, зробивши його
ефективнішим та прозорішим.
«Система «Трембіта» готова з’єднати державні інформаційні системи
та реєстри в Україні. Першими свої системи з «Трембітою» з’єднають
Міністерство внутрішніх справ і Державна фіскальна служба», сказала Марі Педак.

ЯК МАЄ ВИГЛЯДАТИ АДМІНБУДІВЛЯ НОВОГО
ФОРМАТУ: ПОСІБНИК ЕКСПЕРТІВ U-LEAD
30 січня 2019 року в Києві відбувся форум «Демократизація
адмінбудівель в Україні: архітектурний погляд». У заході взяли участь
представники архітектурної спільноти зі Стокгольма, Львова, Києва,
уряду України та голови громад. Під час заходу було презентовано
посібник «Досвід фізичного створення ЦНАП у рамках Початкової
Фази Програми «U-LEAD з Європою».

U-LEAD ДЕМОНСТРУЄ
ПРИХИЛЬНІСТЬ ПРИАЗОВ’Ю

Bastian Veigel
meeting Volodymyr
Chepurnyi, Mayor of
Berdiansk City
Photo: U-LEAD Archives

У листопаді 2018 року світ швидко помітив
ескалацію конфлікту в Азовському морі.
В той час як світові ЗМІ були зайняті
висвітленням
загостреної
ситуації,
Європейський Союз засудив російську
агресію і висловив стурбованість з
приводу напруженої безпекової ситуації.
Проте значно менше висвітлювалися
довгострокові наслідки ескалації.
Наприклад, портові міста Маріуполь
і Бердянськ зазнали значних втрат
від закриття Керченської протоки до
Азовського моря і – в такий спосіб –
перекриття морських шляхів із Чорного моря.
Першою постраждала місцева економіка.
Після консультацій із зацікавленими сторонами з
Європейського Союзу, Програма «U-LEAD з Європою»
розпочала першу місію з виявлення фактів у грудні
2018 року напередодні місії ЄС, запланованої на кінець
січня 2019 року.
У південних районах Запорізької та Донецької областей
встигли переконатися, що U-LEAD вже давно активно
працює у цьому вразливому регіоні, де вже проведено
84 тренінги, дев’ять навчальних поїздок та вісім
форумів із децентралізації.
Бердянська об’єднана громада є однією з 878 ОТГ, які
підтримує в Україні «U-LEAD з Європою», а Маріуполь
наразі знаходиться в процесі об’єднання. Як з’ясувала
місія, регіон все ще демонструє потребу в підтримці
об’єднання, розвитку бізнесу та туризму, електронному
урядуванні, управлінні відходами, енергоефективності
та сталій мобільності.
У рамках візиту високого рівня Пітера Вагнера та інших
посадовців ЄС делегація «U-LEAD з Європою» відвідала
регіон з 28 по 31 січня. До цієї місії приєднався Бастіан

Файгель, директор Програми від GIZ, який підтвердив
готовність U-LEAD підтримувати і Запорізьку, і Донецьку
області, зокрема співпрацювати у портових містах
Бердянську та Маріуполі шляхом проведення цільових
заходів.
В Маріупольській міській раді відбулася зустріч,
присвячена перспективам співпраці, із секретарем
Степаном Махсмою та заступником міського голови
Михайлом Івченком. Сторони обговорили питання
об’єднання з сусідніми територіями і погодилися, що
об’єднання громад є обов’язковою умовою розвитку,
особливо для бізнесу.
Громади зацікавлені та відкриті до підтримки
бізнесу та готові скористатися можливостями для
повернення бізнесу до регіону. Незважаючи на
виклики, з якими стикається регіон у процесі
створення ОТГ, Маріуполь продемонстрував
велику готовність до подальшого процесу
об’єднання у співпраці з Центром розвитку
місцевого самоврядування.
У Бердянську Бастіан Файгель зустрівся з
міським головою Володимиром Чепурним і
обговорив питання посилення спільної роботи
з метою подолання викликів, спричинених
близькістю конфлікту. Як новий член клубу
об’єднаних територіальних громад, Бердянськ має
великий інтерес до розвитку територій поряд з містом
у рамках стратегії розвитку ОТГ, а також до забезпечення
місцевого економічного розвитку для створення кращих
перспектив працевлаштування населення.
Однією з ідей, які могли б прокласти шлях до стійкого
зростання та активізації регіону, є створення за
кордоном платформ для можливостей ділового
співробітництва, наприклад, завдяки виходу на ринки
Європи і не тільки.

Bastian Veigel and other U-LEAD
managers visiting Zaporizhzhia
Local Government Development
Centre
Photo:U-LEAD Archives

IНТЕРВ’Ю U-LEAD

ҐЕОРҐ МІЛЬБРАДТ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОСЛАННИК УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ
З ПИТАНЬ РЕФОРМ У ГАЛУЗЯХ УРЯДУВАННЯ
ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

П:

Професоре Мільбрадт, перелік законопроектів Мільбрадта
має центральне значення для децентралізації в Україні –
які це закони?

В Україні процес децентралізації до цього часу поєднується з добровільним
об’єднанням невеликих сіл для формування спроможних громад.
Децентралізація приносить нові повноваження на місцевий рівень.
Для підтримки реформи, разом із Мінрегіоном та міжнародними донорами,
я склав перелік важливих законів для досягнення всебічної функціональної і
територіальної реформи місцевого самоврядування. Тож наразі я працюю за
підтримки «U-LEAD з Європою».
Перші кроки реформи викликали низку питань, які потребують відповідей;
наприклад, як функціональна і територіальна реформа місцевого рівня
впливає на завдання і обсяги наступного рівня районів.
Для впровадження цієї всебічної реформи Україні потрібно багато нових
законів і нормативних актів.

П:

Does U-LEAD with Europe transfer knowledge primarily
or does it also do the work of convincing too?

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
НЕ МАЄ ІСТОРИЧНОГО
ПОРІВНЯННЯ

П:

Ви спроектували подібний процес під час возз’єднання
Німеччини. У чому полягають відмінності і подібності двох
країн?

Трансформація у колишній Східній Німеччині спричинила подібні виклики, які
потребували вирішення: територіальна та функціональна реформи, розподіл
нових завдань, запровадження самоврядування, фінансування громад.
Україна має схожі проблеми.
Проте Німеччина мала перевагу у тому, що систему і структури, що
функціонують, можна було скопіювати. Хоча українські проблеми мало в
чому відрізняються, Київ потребує власних рішень. Україна не може просто
запровадити нову систему, засновану на нових правилах, скопіювавши її з
інших європейських країн, оскільки має свій характер, історію і повинна знайти
свій власний шлях. Необхідно переконати людей і зацікавлені сторони.
Крім того, я не знаю жодної країни, яка б проводила реформу децентралізації
під час війни; у таких умовах країна скоріше б проводила централізацію. Тому
ситуація в Україні не має історичного порівняння в цьому відношенні.

П:

Яку підтримку Ви отримуєте від
Програми «U-LEAD з Європою»?

На регіональному рівні «U-LEAD з Європою» надає важливу підтримку через
регіональні Центри розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС). Громадам,
які беруться за принципово нові задачі, важливо мати того, хто зможе надати
необхідні знання, зокрема, стосовно проблем, пов’язаних із таким процесом,
як децентралізація.
І ця допомога може прояснити питання на ранній стадії. Я також вважаю, що
досвід та інформація з боку регіональних ЦРМС є корисними для Мінрегіону.
У U-LEAD дуже хороші експерти з українського законодавства. Для мене
U-LEAD є дуже важливою, оскільки для моєї роботи потрібна інформація
To make the new system function not only a new form of administration is needed, про те, що відбувається в країні, а не тільки у Києві. Я користуюся досвідом
but also a change in the mindset of people, politicians and administrators. After U-LEAD та інших міжнародних донорів задля кращого розуміння проблем,
the legislation phase will be finished, U-LEAD will concentrate more on training викликів та правових питань, а також для знаходження відповідних рішень
for civil servants in local government, to make decentralisation fully successful. разом з українськими зацікавленими сторонами.
Питання підготував Олівер Кьолер

That brings us back to the tasks of the decentralisation reform. It is not enough
to introduce new laws and structures. These laws have to be implemented. Here
U-LEAD is strongly involved by providing consulting in the regions for amalgamation and what prerequisites are needed for this process. After implementation,
training of personnel is a key process to create understanding of what self-governance really means.

ДИНАМІКА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ДО СЕРЕДИНИ 2020 РОКУ ВСІ СІЛЬСЬКІ
ЖИТЕЛІ МАЮТЬ ЖИТИ В ОТГ

«Все, що ми бачимо в громадах – нові школи, дитячі садочки,
дороги, новий транспорт, освітлення, нові клуби, стадіони –
є результатом децентралізації», - заявив Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман на телебаченні в кінці січня. Він
мав на увазі нову фазу децентралізації. Пізніше, у лютому, на
засіданні Кабінету Міністрів він пояснив, що було досягнуто.
Завдяки децентралізації бюджету в 2014-2018 роках місцеві
бюджети збільшилися в 3,3 рази. «Місцеві бюджети мають
кошти на будівництво та ремонт», - додав він. Таким чином,
урядовий план дій на період до 2020 року передбачає, що всі
громадяни житимуть у містах чи об’єднаних територіальних
громадах і «що 100% України, 100% громадян отримають нові
можливості, нові кошти».

БІБЛІОТЕКА НА КОЖНІ 500-800
ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ
6 лютого 2019 року уряд України схвалив постанову «Про
затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні». Метою
постанови, розробленої Міністерством культури, є визначення
мінімальних потреб громадян з отримання бібліотечних послуг.
Результатом цього є створення мережі бібліотек у сільській
місцевості. Норматив передбачає, що на кожних 500-800
мешканців ОТГ обов’язково має бути публічна бібліотека,
а відстань між бібліотеками не перевищуватиме 3 км.
Передбачається, що ця норма дозволить зберегти публічні
бібліотеки у селах і забезпечить рівний доступ як міському, так
і сільському населенню.

СТАЛИ ДО НАВЧАННЯ
ПЕРШІ ОФІЦЕРИ ГРОМАД
У Дніпропетровській області 40 правоохоронців розпочали
навчання в рамках нового пілотного проекту для співробітників
поліції у громадах. Вони пройдуть підготовку з найсучасніших
методів захисту та безпеки мешканців ОТГ області. Практичний
курс триватиме 2,5 місяці і підтримується Дніпропетровським
Центром розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС). Як
пояснила 20 лютого директор Дніпропетровського ЦРМС Олена
Тертишна, «на Дніпропетровщині вже більше шести десятків
об’єднаних громад, які потребують особливої системи безпеки».
Мешканцям ОТГ гарантуватимуть захист дільничні офіцери
поліції. Більша частина навчального курсу присвячена практиці
та моделюванню реальних ситуацій.

ІСТОРІЯ УСПІХУ
Працюючи разом заради енергоефективності
Фото: з архіву U-LEAD

СПІВПРАЦЯ НА РІВНИХ З ЄС
«Розвиток альтернативної енергетики та збереження ресурсів – крок
у майбутнє. Ми повинні розуміти, що ресурси Землі не безмежні і
треба шукати їм альтернативу, - говорить Олексій Дяченко, заступник
голови Веселівської ОТГ з питань економічного розвитку та інвестицій.
Він представляв Веселівську громаду Запорізької області у проекті
співпраці з естонським партнером у рамках ініціативи «Рівний-рівному».
В результаті ОТГ змогла розробити проекти з енергоефективності та
подати заявку на фінансування з державного фонду.Ініціатива «Рівнийрівному» була започаткована Комітетом регіонів ЄС (Брюссель)
та підтримана Програмою «U-LEAD з Європою» для налагодження
партнерських відносин між місцевими та регіональними органами влади
в ЄС та Україні, обміну досвідом та сприяння регіональному розвитку.
У рамках ініціативи було обрано по два регіони в Україні та ЄС, а також
три українські об’єднані територіальні громади і три європейські
муніципалітети.Веселівська ОТГ була обрана для партнерства з містом
Раквере в Естонії в галузі енергоефективності. ОТГ мала проблеми
з інфраструктурою, адже після об’єднання успадкувала соціальні та
культурні заклади, де останні капітальні ремонти проводилися ще
у 80-х роках.
Громада майже не мала практичних знань з утеплення, енергозбереження
або належного використання енергетичних ресурсів для утримання та
ремонту закладів, незважаючи на те, що стратегія розвитку Веселівської
ОТГ до 2025 року окреслила заходи з енергозбереження в громаді як
пріоритетні. Крім того, не вистачало фахівців, які б могли ефективно
управляти проектами з енергоефективності, необхідними для закладів
селища.У 2018 році Олексій Дяченко та його партнери з Естонії почали
співпрацювати з питань інтеграції належних практик у громаді та регіоні.
За його словами, першим кроком став аналіз того, що є можливим
з точки зору енергоефективності: «Завдяки навчальним поїздкам
як по Україні, так і за її межами, в яких я зміг взяти участь, я отримав
позитивний досвід і дізнався про найкращі практики впровадження
енергоефективних технологій».В результаті обміну було прийнято
енергоефективніший та сталий підхід згідно з Планами дій сталого
енергетичного розвитку та клімату (SECAP).
Співпраця з європейськими партнерами також значною мірою
посприяла реалізації конкретних речей у цій сфері. Для будівництва
заводу з виробництва сонячної енергії було виділено земельну ділянку
загальною площею 32 га, а також визначено пріоритетні заходи для
зменшення викидів CO2. Веселівська ОТГ також готує проект ремонту
гімназії селища Веселе відповідно до стандартів енергоефективності,
включаючи заміну даху та утеплення стелі.

ГОЛОСИ U-LEAD
«Центри надання адміністративних послуг – це, в
першу чергу, обличчя влади. І у цьому контексті, кожен
українець, звертаючись до ЦНАПів, має отримувати
послуги якісно, швидко та в комфортних умовах.
Загалом в Україні відкрито 779 ЦНАПів, і я вдячний
нашим міжнародним партнерам, які допомагають
нам, спільно з органами місцевого самоврядування,
створювати та модернізувати ЦНАП, як архітектурно
так і інституційно».

Завдяки спільним проектам ми зможемо розширити
європейські кордони і зміцнити позицію ЄС, поширити
демократичні цінності та найкращі практики в Європі.
Працюючи разом із Комітетом регіонів ЄС, ми хочемо
більше зосередитися на обміні передовим досвідом
у сфері місцевого та регіонального розвитку та
зміцненні територіального співробітництва.

В’ячеслав Негода,
Перший заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства України

Геннадій Зубко,
Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального
розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства України

Проект «Рівний-рівному» не лише встановив обмін між
місцевою та регіональною владою в Україні та країнахчленах ЄС. Він також посприяв зростанню обміну,
співпраці та партнерства між Україною та ЄС в цілому.

Не треба боятися реформи. Тепер вона чітко
відповідає бажанням людей жити краще. Краще
життя створюється не в Києві, а в невеликих населених
пунктах.
Ця реформа є фундаментальною зміною в державі,
яка має запустити й інші механізми: освітню та
медичну реформи у сільській місцевості.

Бенедикт Геррманн,
Перший секретар Представництва ЄС
з питань децентралізації
та секторальних реформ

Юрій Бова,
Голова Тростянецької ОТГ, Сумська область
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