Резолюція
Учасників круглого столу «Діалог задля децентралізації на Київщині»
5 вересня 2017 року
Ми, учасники круглого столу , присвяченого децентралізації та, зокрема, об’єднанню громад в
Київській області, в результаті обговорення у форматі діалогу дійшли наступних висновків щодо:
Поточної ситуації з утворенням об’єднаних громад та перспектив
Наявна ситуація з об’єднанням громад зараз не є задовільною, але має певні ознаки та перспективи
покращення завдяки
А) Кадровим змінам в Київській ОДА і пов’язаній з цим демонстрацією політичної волі до зняття
блокування реформи тер.адмін. устрою. Про це свідчить динаміка об’єднання. Якщо за попередні 2
роки в області сформовано лише 2 ОТГ, то за 3 останніх місяці ще 4 ОТГ підуть на вибори голів 29
жовтня 2017 року. Також спеціально створена робоча група працює над удосконаленням
Перспективного плану, який наразі не покриває територію області і має ряд недоліків.
Б) Початку повноцінної роботи Центру розвитку місцевого самоврядування в Київській області (за
підтримки U-Lead), оскільки щойно призначено його керівника. До цього моменту центр в області не
працював.
Перешкод для процесу об’єднання громад та децентралізації загалом
Разом з тим залишаються не подоланими та неузгодженими певні перешкоди на шляху
децентралізації, пов’язані з:
А) Позицією керівництва окремих районів, яка полягає в небажанні ділитися повноваженнями та
ресурсами
Б) Конфліктами між деякими районними адміністраціями та районними радами
В) Впливом політичних партій, що розглядають окремі виборчі округи чи території, як свою «вотчину»
Г) Впливом представників бізнесу різних рівнів, які лобіюють різними шляхами нелогічні формати
утворення територіально-адміністративних одиниць, для того аби в подальшому мати змогу комуні
кувати та домовлятися з єдиним суб’єктом влади на території своєї діяльності
Д) Порівняно низька мотивація громад Київщини до змін, оскільки багато з них умовно самодостатні
в ресурсному плані, а частина населення сіл не ототожнюють себе з сільськими жителями через
близькість до мегаполісу і зв’язку з ним.
Є)Низька мотивація «приміських» сільських голів утворювати об’єднану громаду з містом через
побоювання втратити вплив та ресурси
Ж)Необхідність якомога скоріше врегулювати питання державного нагляду за рішеннями органів
місцевого самоврядування, оскільки це покликане спрацювати скоріше на захист ОМС від
неправомірних дій, впливів та звинувачень.
Шляхів подолання наявних перешкод для децентралізації на Київщині
Учасники дискусії вказали на необхідність привернути увагу держави та інших учасників процесу
реформ на вказані вище фактори та здійснити необхідні нормотворчі та інші кроки задля їх
нейтралізації. Також учасники круглого столу висловили готовність і далі працювати в напрямку
подолання означених проблем та брати в участь в подальших подібних обговореннях у форматі
діалогу.

