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Вступ
Осипенківська ОТГ, Бердянського району, Запорізької області отримала у спадок старі, 

енергозатратні, немодернізовані заклади культури. Подібна ситуація спостерігається і в інших 

нових об’єднаних територіальних громадах. У Осипенківській ОТГ, яка створена у грудні 2016 

року та складається з сіл: Осипенко, Новопетрівка, Старопетрівка, Бердянське, Червоне поле 

нараховується шість закладів культури. На сьогодні є проблема у відсутності  сучасних, ком-

фортних умов для культурного розвитку та проведення культурної діяльності для мешканців 

села Червоне поле. Керівництво Осипенківської ОТГ вирішило відремонтувати (замінити вікна 

та дах, частково опалення) будинок культури у селі.

У рамках проекту “Застосування евалюації у процесі управління об’єднаною громадою”, 

який здійснюється партнерськими громадськими організаціями: Демократичним товариством 

“Схід” (Польща) та Східноукраїнським центром громадських ініціатив (Україна), проведено ева-

люацію (ex-ante) попереднього рішення ремонту будинку культури у с.Червоне поле. Цей вид 

евалюації є оцінкою запланованих заходів перед початком їх реалізації. 

Метою такого дослідження є відповідність запланованих заходів і виявлених потреб, а та-

кож ефективність цих заходів. Підставою для визначення об’єкту евалюації стало бачення ке-

рівництвом Осипенківської ОТГ напрямів розвитку сільської громади.

Результати евалюації будуть використані для прийняття рішення по ремонту БК, а також, 

щоб швидко відреагувати на виниклі проблеми з метою модифікації реалізації.

Оцінювання мало відповісти на наступні дослідницькі питання:

Наскільки доцільною є планована справа з точки зору потреб?

Відповідь на це питання вимагає дослідження більш детальних проблем:

1. Чи запланований “проект” відповідає державній та регіональній політиці у напрямку 

розвитку культури?

2. Чи є дана проблема пріоритетною для мешканців села?

3. Наскільки ефективно буде використовуватись об’єкт?

 

Які труднощі у фінансуванні можуть виникнути в реалізації проекту?

Відповідь на це питання вимагає дослідження більш детальних проблем:  

1. Чи є нормативні документи Осипенківської ОТГ, що передбачають  залучення коштів? 

(Стратегії, програми, Положення тощо)

2. Чи є структура в ОТГ по залученню коштів з обл,держ,міжнародного фонду?

3. Чи вистачає в ОТГ фахівців з написання проектів та розробки програм?   

Для дослідження будуть використані такі джерела: публічна інформація з сайту Осипен-

ківської селищної ради (Програма соціально-економічного розвитку Осипенківської ОТГ, бю-

джет ОТГ та інша, яка торкається питань культури), Законодавство України, представники ОМС, 

мешканці, посадові особи комунальних закладів культури.
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
 ● Даний проект відповідає державній та регіональній політиці у сфері роз-

витку культури. Культура є одним з пріоритетних напрямків реформуван-
ня та державної фінансової підтримки. Про це говорить розробка “Довго-
строкової стратегії розвитку української культури — стратегія реформ” на 
державному рівні. В ЗУ “Про культуру” (ст 3,4) прописано державну політи-
ку у сфері розвитку культури та збереження закладів культури. 19 квітня 
2016 року прийнято Маніфест “Про сприяння розвитку сільських терито-
рій”, 25 лютого 2016 року прийнято “Стратегію регіонального розвитку За-
порізької області до 2020 року”, в якій передбачено заходи стимулювання 
розвитку, підтримка економічно менш розвинутих і депресивних терито-
рій та збереження соціальних об’єктів інфраструктури.  

 ● Виявлено низький рівень комунікації між керівництвом ОТГ, представни-
ками ОМС та громадою села. 

 ● Будинок культури в с. Червоне поле потребує капітального ремонту всіх 
приміщень. У БК відсутнє опалення, водопостачання та водовідведення. 
Будівля будинку культури використовується на 50%. Відсутній доступ до 
сучасних мереж Інтернету. 

 ● Відсутня Стратегія розвитку села, немає Стратегії розвитку  Осипенківської 
ОТГ, немає Положення чи Статуту комунального закладу, пріоритети роз-
витку не визначено, документально не зафіксовано. Стратегія розвитку 
Осипенківської ОТГ знаходиться на стадії розробки, прийнято Положення 
про розробку та створено робочу групу. 

 ● В ході дослідження виявилось, що: 
• керівник БК с.Червоне поле не має знань та досвіду у написанні проектів та подан-

ня заявок для залучення додаткових коштів.

• мешканці, керівники комунальних закладів не мають знань користування фінан-

совими інститутами.

• в Осипенківській ОТГ не вистачає фахівців. Штат укомплектовано на 70 %. 

• бюджету ОТГ вистачає лише на утримання суб’єктів ОТГ. Соціальні об’єкти на сьо-

годнішній час ремонтуються за рахунок обл/держсубвенцій.
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Характеристика предмету дослідження
У с.Червоне поле проживає близько 1100 осіб, з них 393 пенсіонера, 102 учня, 25 дітей 

у дитячому садочку. У селі є амбулаторія, ЗОШ 1-3 ст., дитячий садок, сільська рада, аптека, від-

діл МЧС. Протяжність села близько 11 км. Через село проходить траса Бердянськ-Маріуполь 

(до Маріуполя 20 км).

Заклад культури, який має бути відремонтований, містить 2 глядацькі зали: велика- на 

300 місць (400м2), мала-на 50 місць(150м2), загальна площа будинку — близько 925 м2. Штат 

складають 3 особи: директор, художній керівник і техпрацівник. У БК проходять усі культурні 

заходи, визначні дати, є художні гуртки (вокал, танці, фортепіано). На другому поверсі працює 

бібліотека. БК в основному відвідує молодь та діти, бібліотекою користуються в більшості люди 

похилого віку. Опалення, водопостачання та водовідведення в БК немає. Дах і всі приміщення 

потребують ремонту. На сьогодні, заплановано відремонтувати дах, замінити вікна на мета-

лопластикові, частково зробити опалення в деяких приміщеннях (де проходять гуртки і знахо-

диться колектив БК). Термін реалізації даного “проекту”  не визначено.

За думкою керівництва Осипенківської ОТГ ремонт БК вирішує такі проблеми місцевих 

мешканців:

• відсутність комфортних, сучасних умов для розвитку творчих здібностей населення;

• відсутність комфортних сучасних умов для проведення спільного досугу;

• інвестиційна непривабливість БК та відсутнисть умов для співпраці з державними та 

обласними відділами культури.

Кінцевим результатом реалізації даного “проекту” має стати створення комфортних, су-

часних умов для розвитку творчих здібностей населення, для проведення спільного дозвілля.     

На думку керівництва ОТГ організація сучасних, комфортних умов для творчого розвитку 

населення вирішує такі питання: 

• підвищення відсотка дітей, які постійно відвідують заклади культури,  

• питома вага власних надходжень закладу культури на утримання закладу культури;

• кількість створених нових робочих місць в креативному секторі галузі культури.

• поліпшення рівня культурного обслуговування населення;

• активізація участі села в районних, обласних та Всеукраїнських культурно мистецьких 

проектах, оглядах, конкурсах.

• забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистець-

ких проектів; 

• відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського 

мистецтва;

• зменшення індексу злочинності у селі.
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Кінцевим результатом реалізації запланованих заходів має бути створення сучасного, 

комфортного,  креативного простору для розвитку творчих здібностей населення та реаліза-

ція законного права людей на проведення культурного дозвілля в с. Червоне поле Осипенків-

ської ОТГ. Також клуб має ефективно використовуватись, і частково самоокуповуватись.

ТЕОРІЯ ПРОЕКТУ 
Предметом дослідження є попереднє рішення керівництва ОТГ про проведення ремонту 

будинку культури у с.Червоне поле, Осипенківської ОТГ, Бердянського району 

Граф. Основні елементи теорії “проекту”.

Проблема:

Відсутність комфортних, сучасних умов для розвитку творчих здібностей населення та 

проведення спільного культурного дозвілля  в с.Червоне поле.

Ресурси:

• кошти з державного бюджету;

• кошти з місцевого бюджету;

• кошти обласного бюджету;

• гранти;

• добровільні внески населення;

• кадрові (компетентний чиновник для залучення коштів та написання проектів та про-

грам з розвитку культури);

• соціально відповідальні бізнес-структури, як джерело додаткового фінансування реа-

лізації попереднього рішення ремонту БК.

Дії:

• Визначення стратегії розвитку села

• Зробити капітальний ремонт БК ,з урахуванням енергозберігаючих заходів за рахунок 

державних та коштів з місцевого бюджету;

Проблема

Дії
Короткострокові 
ефекти

Довгострокові ефекти 
(зміна)

Як вирішити проблему?

Що потрібно, 
для вирішення проблеми?

Чинники успіху
Чинники поразки

Ресурси
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Чинники успіху:

• виділення коштів з держбюджету на розвиток культури регіонів;

• активність та професіоналізм громадських організацій села та працівників БК у напи-

санні проектів та залучення коштів з міжнародних фондів;

• зацікавленість та активна участь місцевого бізнесу у вирішенні соціальних питань

Чинники порази:  

• відсутність коштів на розвиток у місцевому бюджеті;

• відсутність фінансування з держбюджету;

• відсутність знань та мотивації у працівників БК у с.Червоне поле у написанні проектів 

та залученні коштів з міжнародних фондів;

• відсутність зацікавленості та вмотивованості громадян та бізнес-структур села у вирі-

шенні соціальних проблем.

Короткострокові ефекти:

• Сучасні, комфортні умови для спільного культурного дозвілля в селі, та розвитку твор-

чого потенціалу населення

Довгострокові ефекти:

• Підвищення рівня культурного обслуговування населення села;

• Відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського 

мистецтва;

• Кількість створених нових робочих місць в креативному секторі галузі культури;

• Інвестиційна привабливість сфери культури у селі;

• Зменшення індексу злочинності у селі.

Критерії оцінювання:

• узгодженість (внутрішня і зовнішня) – аналіз законодавчої, нормативної та стратегіч-

ної документації, на основі якої буде виконуватись сценарій;

• відповідність – аналіз  адекватності публічних дій керівництва ОТГ щодо вирішення  

проблем у галузі культури;

• передбачувана результативність – аналіз  доцільності підібраних заходів з точки 

зору досяжності визначених цілей.  



8

Методологія дослідження
Була проведена евалюація ex-ante, тобто до початку реалізації проекту. 

Географічно евалюація була проведена на території Осипенківської ОТГ, Бердянського 

району, Запорізької області.

Основні питання, на які відповідає дослідження:

1. Наскільки доцільною є планована справа з точки зору потреб?

2. Які труднощі можуть виникнути в реалізації проекту?

Для дослідження було обрано такі методи:

• аналіз нормативно-правових актів, які стосуються діяльності  ОМС у сфері культури;

• спостереження: візуальний огляд стану будинку культури;

• групові інтерв’ю з мешканцями різних вікових категорій, (діти до 18, 40+);

• індивідуальні поглиблені інтерв’ю з представниками органів місцевого самоврядуван-

ня, керівниками комунальних закладів

• контент-аналіз відкритих даних на сайті Осипенківської ОТГ: http://osypenko.rada.org.ua/

Під час дослідження для формування висновків використовувалась тріангуляція — аналіз 

та використання даних, отриманих з трьох чи більше джерел із використанням різних методів. 

У такий спосіб враховувалися недоліки окремих методів, що підвищувало обґрунтованість і на-

дійність результатів.

Під час дослідження було проведено 4 поглиблених інтерв’ю: з головою ОТГ, заступником 

ОТГ, старостою с.Червоне поле, депутатом ОТГ, 2 групові інтерв’ю з мешканцями с. Червоне 

поле та в смт. Осипенко 4-5 жовтня 2017 року.

До приблизного сценарію проведення інтерв’ю із представниками ОТГ,  старостою села та 

керівником КЗ будинку культури:

• про бачення стосовно виставлення пріоритетів у фінансуванні різних об’єктів інфра-

структури в ОТГ;

• про залучення місцевих мешканців у обговорення формування бюджету ОТГ;

• про залучення фахівців з розробки програм та виставлення пріоритетних питань у ОТГ;

• про використання місцевого бюджету у напрямку розвитку культури;

• про пріоритетність проблем у будинку культури с. Червоне поле;

• про вивчення потреб громади села;

• про наявність Стратегії розвитку ОТГ.

• До сценарію проведення фокус-групи з мешканцями різної вікової категорії (молодь, 

40+) увійшли такі питання:

• про актуальність та пріоритетність проблем у селі;

• про пріоритетність проблем у будинку культури;

• щодо роботи будинку культури (розкладу, наявності послуг);

• про бачення розвитку культури у селі і села в цілому;

• про активність мешканців села у вирішенні соціальних проблем.
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Результати дослідження

Із візуального огляду та інтерв’ю з  керівником будинку культури дослідники дізнались 

про стан та організацію закладу культури у селі Червоне поле. Всі приміщення потребують ре-

монту. У холодну пору року навчання  проводити неможливо. Свята проводяться у малій гля-

дацькій залі, яка  опалюється електричним нагрівачем на час заходів.

Із інтерв’ю з бібліотекаром дізнались, що у БК проводяться всі дитячі свята, бо у школі від-

сутній актовий зал (випускні, новорічні та інші). Також проводяться масові заходи усіх держав-

них свят. ,У БК є гурток танців “Українські танці” та “Хіп-Хоп”(10 дітей), гурток вокалу ( 10 дітей), 

фортепіано (1дитина). У холі є тенісний стіл, де частенько діти грають у теніс”

При будинку культури є бібліотека. В бібліотеці зареєстровано 177 читачів, діє клуб читачів 

“Віра, Надія, Любов” (у клубі зареєстровано 33 особи).  На базі бібліотеки члени клубу займають-

ся воркшопом, готують страви, збирають кошти, за які купують нові книжки, а потім дають чита-

ти за гроші. Сама  бібліотекар займається вишиванням, проводить виставки своїх робіт та робіт 

місцевих мешканців. На базі бібліотеки з власної ініціативи зберегла багато експонатів з місце-

вого музею, який закрито вже багато років тому. Експонати зберігаються в окремій кімнаті.

За результатами візуального огляду та інтерв’ю з посадовими особами встановлено, що 

будинок культури не відповідає сучасним вимогам для перебування у приміщенні та організа-

ції культурних заходів. Є великою спорудою у два поверхи, дійсно потребує вкладення коштів 

для капитального ремонту: заміни даху, заміни вікон, внутрішнього ремонту. Використовують-

ся не всі приміщення будівлі. Відсутність інтернету у БК.

Будинок культури є єдиним культурним центром у селі Червоне поле. За відсутністю ак-

тового залу у школі, всі свята, заходи проходять у будинку культури. Культурне життя кипить 

і в бібліотеці, яка розташована на другому поверсі. Серед населення є потенціал для розвитку 

прикладного мистецтва.

Аналіз законодавства у сфері культури 

Слід наголосити, що культура є одним з пріоритетних напрямків реформування та дер-

жавної фінансової підтримки. Про це говорить розробка “Довгострокової стратегії розвитку 

української культури — стратегія реформ” на державному рівні Розпорядження КМУ від 01.02. 

2016 р. № 119-р Про схвалення «Довгострокової стратегії розвитку української культури − 

стратегії реформ» (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248862610)

Міністерством культури України здійснено кроки, направлені на збереження і розвиток 

існуючої мережі закладів культури та забезпечення гідних умов праці для фахівців у сфері 

культури.  В результаті численних звернень до Мінфіну, а також Комітету ВРУ з питань бюджету 

та з питань культури і духовності, були збільшені видатки на сферу культури. Серед них пе-

редбачаються кошти на придбання музичних інструментів для спеціалізованих мистецьких 
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шкіл, здійснення поточних ремонтів закладів культури. Створена робоча група Міністерства 

культури України зараз розробляє модель «Центрів розвитку громади», які повинні мати освіт-

ньо-культурний функцію1

Сфера культури регулюється як “Конституцією України” так і законами України. Зокрема ЗУ 

“Про культуру”, статтями 3-4  прописано державну політику у сфері культури. Пріоритети держав-

ної політики у сфері культури визначаються: програмами Президента України, щорічним послан-

ням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України 

та програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в яких обов‘язково враховуються аспекти 

розвитку культури, державними цільовими програмами у сфері культури, що розробляються 

і затверджуються згідно із законодавством, програмою діяльності центрального органу вико-

навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, 

з розвитку культури на відповідний рік, яка розробляється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та затвер-

джується Кабінетом Міністрів України. Посилання: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17

Проаналізувавши публічну інформацію із сайту Осипенківської ОТГ, дослідники виявили, 

що в ОТГ є тільки Програма соціально-економічного розвитку, в якій не чітко прописані мета, 

завдання, дії (програма не відповідає сучасним реаліям, змінам) у напрямку розвитку культу-

ри. Пункт 8 Програми: прописано тільки наявність клубу читачів “Віра. Надія. Любов”. http://

osypenko.rada.org.ua/ Стратегії розвитку села та регіону немає. Вона знаходиться на стадії роз-

робки (створено робочу групу). На момент дослідження пріоритети розвитку не визначено, 

письмово не зафіксовано. На сайті відсутня опція для надання пропозицій місцевими мешкан-

цями стосовно розподілу бюджету чи пріоритетності ремонту інфраструктурних об’єктів тощо.

Очікування стосовно започаткування публічних дій основними зацікавленими особами.

Під час проведеного дослідження ми виявили таке бачення розвитку села з боку мешкан-

ців села (діти, молодь до 18). Молодь підтвердила, що у школі немає актового залу і що всі куль-

турні заходи проходять у БК. Також в БК на вихідних влаштовують дискотеки. Молодь хотіла б, 

щоб  у клубі був сучасний інтернет та показували фільми. Розвитку села не бачать без рівного 

твердого покриття (дороги, алеї), на яких можна кататись на роликах та скейтбордах тощо. 

“Нам дуже хочеться, щоб дитячий майданчик поставили, міцний, з гойдалками і гірка-

ми для підлітків (тому що на той  дитячий майданчик, що поставили перед клубом нас 

не пускають)”.  

Діти хотіли би мати в селі антивандальний дитячий майданчик з гойдалками, щоб підлітки 

могли теж розважатись. Ще дослідники дізнались про те, що діти та молодь хочуть, щоб парк 

біля школи облаштували лавочками, вуличними тренажерами. Дехто висловив бажання мати 

штучний басейн, бо влітку нема де купатись, бо море знаходиться на відстані 14 км.

1 із сайту Міністерства культури, новини за 09.10.2017 р.  
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/articleart_id=245287407&cat_id=244913751
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Дослідники дізнались про бачення дорослої частини населення (40+). Мешканці (40+) 

підтвердили, що ремонт БК є необхідним заходом, але не для всих виявився пріоритетним. Під-

твердили, що їх не залучали до обговорення пріоритетності вирішення питань у селі. Навели 

перелік болючих питань:  це і відсутність автобусу до Маріуполя, бо багато хто працює у мі-

сті. Також у селі немає централізованого вивозу сміття, відсутня питна вода у школі, відсутнє 

освітлення на вулицях, немає водопостачання в амбулаторії (староста завірив, що це питання 

вирішується). А ще великий рівень безробіття”. На питання : Чи відвідуєте ви сесії ОТГ? Люди 

відповіли: “Звісно – ні. Туди так просто не потрапити, тільки по запрошенню”. Дослідники 

також дізнались про низький рівень інформованості населення: люди не знають своїх прав 

з приводу отримання публічної інформації, права присутності на сесіях ОТГ без запрошення та 

інше. Люди наголосили, про відсутність засобів комунікації у селі (інтернету, газети, радіо), тому 

практично відсутня інформація про події в ОТГ.

Із інтерв’ю з старостою села дослідники дізнались, що пріоритети вирішення питань села 

вирішуються керівництвом ОТГ. Ремонт БК староста підтримує з наголосом, що дуже важливо 

зробити опалення, замінити вікна та відремонтувати дах. Сам староста вважає, що пріоритет-

ною проблемою в селі на сьогодні є високий рівень безробіття. Староста зізнався, що не ви-

стачає фахівців у комунальних закладах з написання проектів та відсутні активні громадські 

об’єднання. Також дізнались, що посадові особи, підприємці та мешканці села не довіряють 

фінансовим інститутам по причині невміння ними користуватись. Відсутня зацікавленість та 

вмотивованість місцевого бізнесу у вирішенні соціальних питань села. У селі відсутні ЗМІ (га-

зета, радіо).

“На кінець жовтня запланував зібрати підприємців, депутатів, вчителів, місцевих 

мешканців та вирішити у якому напрямку розвивати село”. (із телефонної розмови 

з старостою після візиту евалюаторів)

Дослідники також взяли інтерв’ю у голови Осипенківської ОТГ. Стосовно виставлення 

пріоритетів у фінансуванні різних об’єктів інфраструктури. Із інтерв’ю дізнались, що пріори-

тетними питаннями на думку голови на сьогодні для ОТГ є соціальні об’єкти (школи, ФАПи, 

амбулаторії). За його словами пріоритетність вирішення питань виставляються згідно кількості 

мешканців села, або кількості людей, які отримують послуги. Голова також зазначив, що потре-

би мешканців вивчаються депутатами. Сесії проходять за присутності як депутатів так і керів-

ників комунальних закладів, іноді присутні представники громадських організацій. “Попереднє 

рішення про ремонт будинку культури у с. Червоне поле - це ініціатива мого заступника. Я під-

тримую це рішення, комісія з соціальних питань теж не буде проти.” 

Із інтерв’ю з керівниками ОТГ виявилось, що розподіл коштів у Осипенківській ОТГ про-

ходить непрозоро, без обговорення бюджету з громадськістю. На офіційному сайті Осипен-

ківської ОТГ не має можливості (опції) для мешканців надати свої пропозиції щодо розподілу 

бюджету або бачення розвитку регіону.
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 За словами голови ОТГ на ремонт БК у с. Червоне поле планується витратити близько 1 

млн. грн (відремонтувати дах, замінити вікна, на опалення коштів немає, можливо у деякі ка-

бінети (вода буде, коли опалення зробимо). В с. Старопетрівка клуб відремонтували (замінили 

вікна, фасад пофарбували, відведення води з даху зробили), (500 тис. з обласного бюджету)”.    

Дослідження з’ясувало, що на розвиток громади коштів з місцевого бюджету не вистачає. 

Об’єкти, які ремонтуються, амбулаторії, будинки культури, школи — фінансуються або з дер-

жавного бюджету або з обласного.

Дослідники також взяли інтерв’ю з заступником голови Осипенківської ОТГ :

“У 2017 році було витрачено 10% від загального бюджету (загальний бюджет близько 36 

млн.грн) на відновлення інфраструктурних об’єктів громади (БК с.Старопетрівка, БК 

с.Новопетрівка, сільський клуб с.Осипенкове). У 2018 році плануємо витратити 15% від 

суми бюджету ОТГ на ремонт інфраструктури.  

Із інтерв’ю з заступником голови ОТГ, з’ясувалось, що на сьогодні в ОТГ відсутній відділ 

з написання проектів та залучення коштів, цим займається за сумісництвом сам заступник го-

лови. Так як громада створена менше року назад, то вона не є фахівцем у цій справі, але на да-

ний час проходить тренінги. Також приймає участь у тренінгах по розробці Стратегії розвитку 

за проектом Об’єднання “Асоціація міст”

Заступник впевнена, що ремонт такого соціального об’єкту, як будинок культури — є не-

обхідністю для подальшого розвитку села, інвестиційної привабливості об’екту і залучення ко-

штів у сферу культури у майбутньому.  Чітко знає  і інші проблеми села. 

Заступник голови ОТГ є ініціатором попереднього рішення про ремонт Червонопільсько-

го БК. На ремонт будинку культури планується виділити 1-1,5 млн. грн з дотацій держбюджету 

2018 року. Планується замінити вікна, відремонтувати дах, зробити частково опалення в дея-

ких приміщеннях.

Від с. Червоне поле у ОТГ 4 депутати, інтерв’ю вдалося взяти лише в одного ( із комісії 

соціально-економічного розвитку). Із інтерв’ю дізнались, що в ОТГ депутат буває досить часто 

(раз на тиждень), але про ремонт БК чує вперше. “ Я не проти цього “рішення”, бо людям (осо-

бливо дітям) ніде в холодну пору року проводити вільний час. Діти проводять взимку вільний 

час у спортзалі школи. Вважаю все ж пріоритетною проблемою у селі — незадовільний стан 

доріг”. Потреби мешканців вивчає на загальних зборах батьків у школі.

Не налагоджено комунікацію між керівництвом ОТГ та депутатами місцевого рівня.
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Фінансове забезпечення проекту

Із інтерв’ю з курівником будинку культури с. Червоне поле дослідники дізнались, що За-

трати на утримання БК-це виключно затрати на заробітну плату 3 працівників: директор, ху-

дожній керівник і техпрацівник та електроенергію. У будинку культури немає опалення, водо-

постачання та водовідведення. З місцевого бюджету кошти на розвиток не виділяються, а щоб 

залучити кошти з міжнародних фондів потрібен фахівець. Керівник БК заявки га участь у про-

ектах не подавала за відсутності знань та можливості (відсутній інтернет у БК). Із інтерв’ю також 

з’ясувалось, що Червонопільський БК не має ні Положення, ні Статуту діяльності закладу. Про 

Стратегію розвитку вперше чують. Сесії не відвідують. В БК не вистачає фахівця із написання 

проектів, програм та залучення коштів. Персонал БК не проявляє ініціативи у залученні ко-

штів, бо не має таких знань і можливості. 80-ті роки минулого століття — це останній раз, коли 

вкладались кошти в ремонт будинку культури. На розвиток культури села коштів з місцевого 

бюджету не отримуємо.

Із інтерв’ю з заступником голови ОТГ стосовно розробки Стратегії розвитку громади, вия-

вилось, Стратегія розвитку ОТГ пишеться удвох із заступником з питань економічного розвитку 

та інвестицій з с. Новопетрівка. Приймаємо участь у програмі навчання по написанню Страте-

гії за проектом Об’єднання “Асоціація міст”. Співпрацюємо з Бердянським районним відділом 

економіки і житлово-комунального господарства, вони допомагають знайти сайти, де можна 

робити заявки. По розробці Стратегії розвитку вже створено робочу групу з 15 чоловік, до 

робочої групи входять і старости сіл. Затверджено Положення про робочу групу з підготовки 

Стратегічного плану розвитку Осипенківської громади  (документи є у відкритому доступі на 

сайті Осипенківської сільської ради http://osypenko.rada.org.ua/). 

“Коли будемо виставляти пріоритети розвитку громади, то запросимо місцевих 

мешканців (вивісимо оголошення, через офіційний сайт ОТГ, через пошту розповсюди-

мо оголошення, через ЗМІ: “Південна Зоря”, Ведомости юга”.

Із інтерв’ю дізнались, що фахівців в ОТГ не вистачає, штат укомплектовано лише на 70%. 

Розробка Стратегії розвитку громади має свою методику, яка займає достатньо багато часу. 

Чим більше людей буде залучено до розробки цього документу, тим чіткіше буде виставлено 

пріоритети розвитку громади. І заступник і голова ОТГ мають намір запросити місцевих меш-

канців та керівників комунальних закладів до розробки Стратегії 
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 Висновки 
 ● Попереднє рішення ремонту БК повністю відповідає державній політиці 

у галузі культури. Відсутня Стратегія розвитку села і Осипенківської ОТГ в ці-
лому, пріоритети розвитку не визначено, документально не зафіксовано.

 

 ● Будинок культури в с. Червоне поле дійсно потребує вкладення коштів на 
капітальний ремонт зовні і всередині. У БК відсутні сучасні, комфортні умо-
ви для перебування та організації культурних заходів. Відсутнє опалення, 
водопостачання та водовідведення. Більша частина приміщень не придат-
на для використання у такому стані.

 ● Попереднє рішення ремонту будинку культури має підтримку у всіх опита-
них респондентів. Особливо високий рівень зацікавленості дітей у розвит-
ку культури та села.

 ● Низька активність населення та бізнес-структур у вирішенні соціальних 
питань села.

 ● Низький рівень комунікації між керівництвом ОТГ та громадою. 

 ● Нестача фахівців в органах місцевого самоврядування.

 ● Недовіра мешканців, бізнесу та керівників комунальних закладів фінансо-
вим інститутам через невміння ними користуватись.

 ● Із інтерв’ю відомо, що бюджет ОТГ ледве покриває витрати на утримання 
суб’єктів, які знаходяться на балансі ОТГ
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Рекомендації для органів місцевого самоврядування: 
 ●  Пріоритети розвитку села повинні бути враховані при розробці Програм, 

Стратегії розвитку культури, Стратегічного розвитку ОТГ за окремою мето-
дикою з можливістю залучення грантових коштів. Рекомендую відслідко-
вувати програми розвитку ОТГ грантової технічної допомоги в напрямку 
розробки Стратегії розвитку.

 ● Зробити капітальний ремонт будівлі будинку культури із залученням фа-
хівців для визначення пріоритетних заходів для комплексної термомодер-
нізації будівлі.

 ● При розробці Стратегії розвитку громади обов’язково включити розділ 
“Розвиток культури с. Червоне поле”, врахувати думку мешканців села усіх 
вікових категорій (зокрема дітей). 

 ● Допрацювати сайт Осипенківської ОТГ, офіційно реєструвати електронні 
звернення та запити громадян, ввести систему петицій, висвітлювати фінан-
сові обороти та звітність, контракти з комунальними закладами тощо. Тісно 
співпрацювати з громадськістю у вирішенні проблем, проводити обгово-
рення розподілу бюджету, проектів. Ознайомитись із досвідом у цій сфері 
з іншими громадами. Наприклад: Новопсковська ОТГ, Луганської області

 ● Активно проводити громадські обговорення проектів, планів, бюджету. Ін-
формувати населення через ЗМІ, об’яви, інтернет, (наприклад, поставити 
“Скриньки довіри” у школі, магазинах і інших місцях скупчення людей (че-
рез них люди анонімно можуть розкрити проблеми, поставити питання, 
висловити думку).

 ● Відслідковувати програми розвитку ОТГ грантової технічної допомоги 
в напрямку тренінгів на теми написання проектів, франчайзингу. Залучи-
ти фахівців з других регіонів України та провести тренінги для мешканців, 
підприємців, ОМС, працівників комунальних закладів по написанню про-
грам, проектів та залученню коштів.

 ● Розглянути можливість участі у грантовому проекті по залученню експер-
тів з оцінювання ефективності використання бюджетних коштів. 
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