




Успішна історія 1

Сильний лідер —
успішна громада!

Оксана Тарасюк, 

голова Білогородської 
сільської ради 
Ізяславського району, 
Хмельницька область

“
“

Важливо чути людей та зрозуміти, в чому їхні потреби, які їхні бажання. А ще — 
не боятися бути лідером та брати на себе відповідальність”, — такий рецепт 
успіху від пані Оксани Тарасюк, яка на наступний день після навчальних 
тренінгів Українського жіночого фонду в рамках проекту щодо інтеграції 
гендерних питань в процеси мобілізації сільських громад за підтримки проекту 
USAID АгроІнвест наважилась на кардинальні зміни у власному житті...

Повернувшись до дому після завершального тренінгу, жінку в рідній Білогородці 
не впізнали — її очі випромінювали впевненість, до рис характеру додались 
рішучість та наполегливість. Та найціннішими були нові ідеї, які пані Оксана 
привезла з собою і відразу почала їх обговорювати з  односельчанами. Але про 
все по порядку.

ЩЩе зовсім нещодавно повсякденне життя пані Оксани було, як у більшості — 
робота, сім'я, побутові, рутинні клопоти. Жінка більше 10 років займалася 
підприємницькою діяльністю, мала невеличкий власний бізнес. І в цілому була 
задоволена тим, що мала у житті. Ніколи не замислювалась над тим, щоб вести 
активне громадське життя, об'єднувати навколо себе людей. Те, що Оксана має 
великий потенціал та внутрішню силу, помічали інші люди, час від часу говорили їй 
про це. Проте жінка не зважала на їхні слова і продовжувала жити тихим життям, 
не прне претендуючи на більше: “Раніше я дуже сумнівалася у собі, була невпевненою 
та боялася проявляти ініціативу, показувати себе. Тренінги Українського 
жіночого фонду змінив мене, далив поштовх розкрити те, що глибоко спало в 
мені, віднайти свого внутрішнього лідера та зрештою наважитись на суттєві 
кроки, які змінили моє життя”.

І такі зміни дійсно відбулись в житті Оксани. На тренінги жінка потрапила, активно 
шукаючи нові знання та можливості для реалізації. З початком складної ситуації 
для нашої країни, зусиллями пані Оксани в її селищі було організовано пункт 
надання допомоги воїнам АТО.

“Почавши це робити, зрозуміла, що мені бракує знань та досвіду. І ці знання 
треба було десь шукати. Коли з'явилась нагода взяти участь у 
ттренінгах — довго не роздумуючи, відразу погодилась. Внутрішній голос 
підказував мені, що це саме те, що я зараз шукаю, тому вирішала обов'язково 
брати участь. Тоді я і не здогадувалась, що це рішення змінить моє життя”, — 
пригадує пані Оксана.
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Приїхавши на свій перший тренінг, жінка зрозуміла, що не помилилась і дійсно 
зможе отримати ті знання, яких вона так прагнула. До того ж, спілкування з іншими 
учасниками та обмін досвідом додали натхнення. “Серед учасників було багато 
селищних голів. Звісно, вони могли поділитися своїм досвідом спілкування з 
громадою, деякі їхні спостереження виявились цінними для мене”, — ділиться 
враженнями пані Оксана.

ТТа найціннішою для Оксани виявилась сесія, присвячена розгляду поняття 
“децентралізація”, що призвело до перевороту в її голові: “Мене дуже лякала 
децентралізація влади. Для мене було не зрозуміло, як воно діє, дуже заплутано. І 
взагалі я уникала цієї теми... Навіть запізнилась на тренінг — мабуть настільки 
сильним був внутрішній супротив. Та на тренінгу почула для себе цінні речі, все 
виявилося не таким страшним — я змогла розібратися у цій темі. Вправа, яку ми 
виконували, допомогла мені вияви внутрішні бар'єри і страхи перед 
децендецентралізацією та змінити модель  притаманної мені поведінки, 
зламати упередження, побороти те, що лякало. З цією вправою я не 
справилася “на відмінно”, цей й стало для мене поштовхом. У 
змодельованій тренером ситуації мене поставили перед вибором: 
довіряти людям і прислухатися до них чи виконувати те, що говорять 
зверху? Раніше я завжди робила те, що говорили зверху, ігноруючи 
власні спостереження, сумніви, інтуїцію... І в цій вправі я 
прпродемонструвала типову для себе поведінку — виконувати вказівки 
згори. Але реакція інших учасників дозволила мені зрозуміти, що 
найважливіше — прислухатися до громади, до думок людей, чути їхні 
потреби та стрімко реагувати на задоволення цих потреб”.

Робоча сесія, присвячена питанням децентралізації влади, виявилася 
для пані Оксани тим поштовхом, який і привів жінку до успіху. Жінка почала 
активно працювати над картою людських ресурсів громади, об'єднувати навколо 
себе односельчан-прибічників та разом шукати нові рішення старих проблем, які 
вже давно боліли мешканцям селища. 

ЛЛюди, відчувши в Оксані сильну особистість, запропонували її кандидатуру як 
селищного голови. І жінка перемогла на виборах, що відбулися 25 жовтня 2015 
року. Прикметно, що опонентом пані Оксани був колишній селищний голова, який 
мав 14-річний досвід роботи. Пані Оксана блискуче виграла дебати, які відбулись 
напередодні виборів. Опоненту нічого не залишалось, як визнати силу нової 
лідерки, яка здатна організувати команду для генерування нових ідей та 
вирішення нагальних проблем громади.

“Най“Найголовніше, що я зрозуміла, спілкуючись з громадою нашого села, — це те, що 
люди дійсно прагнуть змін, хочуть самі вирішувати та вибудовувати свій добробут. 
Проте не знають як це робити”, — розповідає пані Оксана. Та пані Оксані вдалося 
не лише самій стати лідеркою, а й виявити серед мешканців села 30 активних 
односельчан, небайдужих до майбутнього свого селища.  
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 І хоча формування нової команди наразі триває, проте Оксана впевнена, що 
об'єднана громада має величезну силу і точно зможе справитися з усіма тими 
викликами, які стоять перед ними: “Маю багато надії та впевненості, що у нас все 
вийде, бо я не одна. Навколо стільки цікавих людей, що мають ідеї, а 
найголовніше — величезне бажання змінювати те, що не влаштовує. Бо всі ми 
хочемо жити краще. Ми всі втомилися чекати на те, що хтось могутній прийде і 
зробить добре для нас. Треба самим діяти. Важливо виявити сильні сторони 
нашої нашої громади, з розумінням того, яких результатів ми прагнемо, який продукт 
хочемо отримати та до якої мети йдемо”. Не менш важливим, на думку пані 
Оксани, є залучення до вирішення проблем громади чоловічої частини селища:
“У нашому селищі жінки є найбільш активними та небайдужими. Наразі працюю 
над тим, щоб наша нова команда складалась не лише з небайдужих жінок, але й 
активних, цілеспрямованих чоловіків. Це б значно покращило ефективність нашої 
команди, ми б отримали більші результати”.

На шляху до свого успіху пані Оксана подолала власні сумніви, страхи та 
невпевненість у собі. Змогла стати лідером громади селища Білогородки, 
об'єднати громаду, перемогти на виборах і стати головою селищної ради, 
обійшовши опонента з 14-річним досвідом роботи головою. Та найголовніше — 
жінка змогла отримати підтримку людей та їхню довіру, розпочати разом з 
односельчанами роботу над планом дій на шляху до змін та благоустрою селища: 
“Я почуваюся щасливою, успішною жінкою. Та попереду ще багато роботи, багато 
перешперешкод та здобутків, нових досягнень та нових завдань. Впевнена — нашій 
громаді під силу все!”

Успішна історія 2

На шляху до 
європейського села

“
“

Найбільше відкриття, яке я зробила для себе під час тренінгу Українського 
жіночого фонду, — це те, що треба прислухатись до людей і якомога частіше 
запитувати, чого вони хочуть. Раніше вважалось, що спілкуватися з громадою 
достатньо один раз на рік — бо так написано у плані голови сільської ради. 
Сьогодні така модель не ефективна і має відійти у минуле. Лідер громади 
повинен приділяти більшість свого часу не звітам та нарадам, а спілкуванню з 
людьми”, — такої позиції притримується Ольга Сіндяшкіна — одна з найбільш 
активних учактивних учасниць циклу тренінгів, які проводив Український жіночий фонд за 
підтримки проекту USAID АгроІнвест.

Ольга Сіндяшкіна,

громадська активістка,
с. Вільне, Кіровоградський 
район, Кіровоградська 
область
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“

У селі Вільне пані Ольгу знають як активну та цілеспрямовану жінку, лідерку, яка 
може повести за собою велику кількість людей та разом з ними йти до спільної 
мети. Ольга багато років поспіль працювала сільським головою. Проте на виборах, 
що пройшли нещодавно, її не переобрали. Жінка не розгубилась, бо в такій 
ситуації вбачає для себе новий етап професійного життя та нові можливості для 
самореалізації. 

ННудьгувати не доводиться — пані Ольга повернулась до своєї громадської 
організації “Європейське село”, яку кілька років тому заснувала, і тепер знову 
очолила. Активно займається громадською діяльністю, шукає нові формати власної 
реалізації у взаємодії з громадою. “Раніше я не мала достатньо часу для активної 
громадської роботи, оскільки весь час забирали звіти, наради, проблеми, які треба 
вирішувати негайно. Тепер зрозуміла, що можу для громади бути ефективною не 
тільки, коли обіймаю посаду голови. Я можу стати неформальним лідером. І ця 
нова рнова роль мені дуже до вподоби”, — розповідає пані Ольга.  

Участь у циклі тренінгів пані Ольга розцінює для себе, як простір, де 
було отримано та засвоєно ефективні інструменти для 
результативної роботи з громадою. “Жалкую, що раніше у мене не 
було можливості та нагоди брати участь у подібних тренінгах. Адже 
я могла набагато раніше збагнути те, що збагнула лише 
нещодавно. Застосовувати у своїй роботі більш ефективні моделі, 
про які довідалась на тренінгу. Зрозуміла, що комунікація з людьми 
— н— надзвичайно важлива. Люди на селі багато чим не задоволені — 
це всім відомо. Та що конкретно їх не влаштовує можна зрозуміти 
лише із безпосереднього спілкування з ними. Часом у такому 
спілкуванні вже закладені рішення проблем”, — запевняє пані Ольга.

Сьогодні одним з пріоритетних напрямків своєї роботи пані Ольга вбачає в 
інформаційно-просвітницькій діяльності та налагодження прямої комунікації з 
односельчанами, займається пошуком та залученням фінансів, які будуть 
спрямовані на розвиток села. Об'єднана громада — успішне і багате село. Доступ 
до інформації та відкритість цієї інформації — важливий крок на шляху до змін. “Під 
час тренінгу ми багато уваги приділяли питанням децентралізації влади та 
об'єднанню громад задля вирішення тієї чи іншої проблеми. Коли я повернулась у 
своє своє село і почала спілкуватись з людьми, виявилось, що серед односельчан 
панують скептичні настрої, люди бояться гуртуватися, порівнюють таке 
об'єднання з радянськими часами, коли відбувалось формування колгоспів. Зараз 
перед нами стоїть завдання інформувати людей, донести до них, що об'єднання 
громад — це не крок назад, а ефективний спосіб розв'язання спільних завдань. 
Такий підхід вже давно застосовують європейські села”, — ділиться міркуваннями 
пані Ольга.

Не менш важливо, на думку Ольги, щоб місцева влада була відкритою до громади 
та висвітлювала всю свою діяльність на своєму сайті: “Оприлюднення інформації — 
це спосіб запобігти маніпуляціям з боку влади, а також чудова можливість для 
громади брати участь у розвитку свого села”.
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До найближчих планів пані Ольги входить і написання нових проектів — жінка 
разом з однодумцями шукає нові рішення старих проблем. Дещо із задуманого 
вже було реалізоване. Так, зусиллями пані Ольги та її громадської організації було 
проведене альтернативне освітлення по головній вулиці села. 
НарНаразі суспільно активна частина односельчан разом з пані Ольгою працюють над 
новим проектом, який покликаний вирішити проблему з водопостачанням: “У 
нашому селі маємо багато труднощів з водопостачанням. Хочемо вирішити цю 
проблему. Для цього не лише шукаємо фінансових можливостей, а й залучаємо 
людські ресурси нашої громади”. 

Пані Пані Ольга переконана, що люди, які живуть у селі, мають бути самі в першу чергу 
зацікавлені в його добробуті та розвитку: “Ніхто за нас не вирішить наших 
проблем, лише ми самі. А для цього має бути взаєморозуміння одне з одним, 
складений план подальших спільних дій та щоденна робота на результат. Нехай 
ми будемо рухатись повільними кроками, проте у правильному напрямку. 
Українські села нічим не гірші за європейські. У нас багато ресурсів — і людських, 
і матеріальних — чого тільки варта наша земля!”
Пані Пані Ольга для себе вирішила і надалі працювати на благо громаді, за можливості, 
вчитися та відвідувати нові подібні тренінги, ділитися отриманими знаннями з 
іншими та втілити у життя ще не один десяток нових проектів, направлених на 
розвиток та добробут свого села.

“Пам'ятаю, як на початку тренінгу, кожний з учасників мав свою думку з приводу 
того чи іншого питання. Але жоден не мав практичного рецепту вирішення 
проблеми, уявлення, що і за чим треба робити. Та коли ми дійшли до кінця 
тренінгу, то кожен пішов з розумінням того, як задумане втілити у життя і 
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Усе в руках громади, 
ми тут господарі!

В'ячеслав Католик, 

голова Зимнівської 
сільської ради 
Володимир-Волинського 
району,
Волинська область

“
“

Практичність тренінгів — ось, що особливо привабило мене і за що я вдячний 
тренер Тетяні Литвиновій та організаторам Українському жіночому фонду та 
проекту USAID АгроІнвест! Все, що ми розглядали та над чим працювали під час 
тренінгу, мало практично-прикладний характер, не відірваний від реального 
життя. І все, що я взяв для себе на тренінгу, тепер використовую у своїй роботі 
та діяльності. Передусім — знання та вміння, як організовувати людей та 
об'єднати їх навколо однієї мети”, — ділиться враженнями пан В'ячеслав 
КаКатолик, який, завдяки навчанню, тепер використовує у своїй роботі інші 
підходи до процесу організації громади та планування діяльності.  



Успішна історія 1 / Усе в руках громади, ми тут господарі! В'ячеслав Католик

“

З цими новими ідеями та здобутими знаннями пан В'ячеслав повернувся додому і 
одразу ж почав діяти. Перше, що зробив, — організував зустріч з односельчанами. 
Адже до людей було важливо донести, що успіх та добробут їхньої громади багато 
в чому залежить від них самих. Небайдужі мешканці селища домовились 
розподілити між собою зони відповідальності — хто що робить та в які строки. 
Проблем, зокрема соціально-культурного характеру, накопичилось чимало. Люди 
вже давно були обурені поведінкою підприємця, якому громада на правах оренди 
довірила опікувдовірила опікуватись селищним ставком. Підприємниць декілька років не 
виконував умови оренди та так занехаяв ставок, що пройти повз нього було 
гидко. Втім, висловити своє невдоволення мешканці села багато років не 
наважувались — жалілися одне одному, на цьому все завершувалось. Тим часом 
ставок все більше занепадав. Зрозумівши, що так буде продовжуватись вічно, 
якщо самим не втрутитись у ситуацію, мешканці села поставили категоричну 
вимогу орендаторові — або він дійсно опікується ставком і приводить його в 
попорядок або громада розриває з ним договір оренди та займається 
облаштуванням самостійно! Договір оренди все ж було розірвано. 
Один з представників ініціативної групи і також учасник тренінгу, 
Андрій Боровець, тоді сказав так: “Усе в руках громади, ми тут 
господарі і ми маємо повне право розпоряджатися всіма об’єктами, 
які є на території нашої громади”. Наразі громада активно шукає 
рішення, як перетворити ставок на зону відпочинку. 
Успішне вирішення такої проблемної ситуації, що тривала кілька 
років, пан В'ячеслав пов'язує, зокрема і з тими знаннями, які було 
отримано під час тренінгу.  “Тренінг дав особливий поштовх, щоб
нарешті змінити ситуацію, зібрати людей та виявити серед них тих 
небайдужих, котрі зможуть довести цю справу до кінця”, — 
розповідає сільський голова. 

ПерПеред мешканцями села Зимне стоїть ще багато завдань, що потребують 
розв'язання. Наразі вся зимнівська громада активно працює над реалізацією 
нового проекту, спрямованого на вирішення проблем з дорогами. До того ж, 
активісти розробляють план дій, щоб на місцях колишніх сільських рад створити 
центри надання адміністративних послуг. Потреба в таких центрах дуже відчутна, 
оскільки це допомогло б людям швидко та ефективно вирішувати ті чи інші 
нагальні питання, що виникають у повсякденному житті. Зовсім нещодавно 
Зимнівську сілЗимнівську сільську раду було перетворено на орган місцевого самоврядування 
Зимнівської об'єднаної сільської територіальної громади. Перед активними 
мешканцями села постали нові виклики та завдання. Спочатку дещо насторожено 
люди ставились до об'єднання громад, але згодом зрозуміли, що це ефективний 
спосіб впровадження зміни. Пан Микола розповідає: “Ми зуміли переконати 
людей, що об'єднання громад, це хороший спосіб спільно досягти змін. Бо, як 
кажуть українці, гуртом і батька легше бити. У кожної громади схожі проблеми. І 
770 % громад намагається вирішити їх самотужки. Але якщо все робити самому, 
то потрібно більше часу, може не вистачити ресурсів, відповідно — пропаде 
бажання щось впроваджувати та реалізовувати. Об'єднавшись,  разом можна це 
зробити швидше, краще і результативніше. До того ж, у кожної громади буде так 
би мовити своя спеціалізація — те, на що конкретно спрямовані їхні зусилля”.   
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Звісно, не можуть не радувати ті позитивні зрушення, які вже відбулись на селі. 
Проте у зимнівській громаді попереду ще багато роботи, щоб досягти того 
добробуту і затишку, до якого так прагнуть мешканці. На думку сільського голови, 
допомогти прискорити зміни може системне навчання. Оскільки саме нові знання 
та обмін досвідом робить громаду більш рішучою та безкомпромісною у питаннях 
благоустрою. “Було б добре проводити такі тренінги на регулярній основі та 
відвідувати їх системно. Чому? Бо одне діло взяти участь у тренінгу, зовсім інше — 
повернутися дповернутися додому, у те саме місце, у ту саму систему та атмосферу, і намагатись 
змінювати її. Щоб протистояти системі, робити щось інакше — потрібне постійне 
навчання та спілкування з колегами, потрібен обмін досвідом. Спілкуючись з 
такими самими активними людьми, ти не втрачаєш мотивацію впроваджувати 
зміни, навіть коли здається, що нічого не зміниться і опускаються руки. Тому, як на 
мене, потрібно проводити повторні такі тренінги, які б допомогли людям, 
формальним та неформальним лідерам щось змінити в житті та благоустрої своїх 
ггромад”, — ділиться міркуваннями пан В'ячеслав та продовжує працювати на благо 
своїй громаді, шукаючи нові рішення старих проблем, щоб розповісти ще не одну 
таку історію успіху зимнівської об'єднаної громади.

Пані Наталя за своєю натурою — ініціатор змін, прибічник нових та креативних 
підходів, експериментатор. Здається, що жінка народилась лідеркою — таким 
невичерпним запасом потужної енергії вона сповнена. Щоб впроваджувати зміни 
треба мати кмітливість, винахідливість та сили. А ще — вміння правильно 
розподіляти ресурси громади, відповідно до пріоритетів та завдань, які на часі. 
Самоорганізація — потужна сила. Громада, яка вміє об'єднатися навколо певної 
ідей та злагоджено працювати разом, може гори звернути. Пані Наталя змогла 
талановиталановито застосувати теоретичні знання, здобуті на тренінгу, у своїй 
повсякденній роботі.

Успішна історія 4

Зелений туризм — 
ефективний спосіб 
активізації громади 

“
“

Часи, коли хтось могутній зверху буде давати та керувати, пройшли. Кожен член 
громади зобов'язаний зробити власний внесок у розбудову своєї громади та 
стати для себе лідером. Варто лише повірити у себе і йти вперед. Бо назад дороги 
вже давно немає”, — наполягає на такому підході пані Наталя Кушнір, яка завдяки 
тренінгам Українського жіночого фонду, почала вбачати у кожній людині 
потенційного лідера, що спроможний втілювати зміни і нести відповідальність.

Наталя Кушнір,

голова Берестівської 
сільської ради (об'єднаної),
Запорізька область
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“

“На тренінгах ми багато говорили про самоорганізацію громад, об'єднання зусиль. 
Ще раз переконалася, що це той шлях, яким варто йти. Наше село входить до 
Берестівської сільської об'єднаної територіальної громади. Відповідно до складу 
сільської ради увійшли депутати — представники трьох навколишніх сіл. Маю 
величезне бажання, щоб вони якомога частіше спілкувались з людьми, чули їхні 
потреби, час від часу їздили до сусідніх областей — наприклад Львівської, 
Івано-Франківської, подивились, як там влаштований добробут. Позитивний 
досвід тих досвід тих громад привезли до нас. Зараз багато змін відбувається в нашій країні, 
зокрема і на місцевому рівні. Закривають сільради, впроваджують нове. Люди 
бояться змін. Але якщо ми не будемо змінюватись, то почнемо регресувати, 
рухатись не вперед, а назад. До того ж, у всьому є позитивні моменти — тепер ми, 
громада, будемо розпоряджатися своїми ресурсами та майном. А це дуже 
важливо”, — розповідає пані Наталя.

Самоорганізація, децентралізація, карта людських ресурсів громади 
— саме ці теми тренінгу пані Наталя визначила для себе, як найбільш 
актуальні: “З наших занять я винесла ідею, що кожна людина – лідер, 
треба лише надати їй можливість розкритися та делегувати частину 
повноважень. Підхід, коли лише одна людина на селі тягне на собі 
все, застарів. Об'єднавшись та розділивши між собою різні функції та 
зони відповідальності, можна досягти справжніх результатів. До того 
ж, лж, людські ресурси інколи важливіші за матеріальні”.

Разом з односельчанами жінка за відносно короткий проміжок часу 
реалізувала чимало успішних проектів та ініціатив. Зокрема, з її 
ініціативи сміттєзвалище перетворили на ігровий майданчик для дітей. 
Прикметно, що сміття звозили відусюди протягом останніх 20 років. Відповідно — 
купа бруду досягла чималеньких розмірів, не говорячи про сморід та 
антисанітарію. Протягом двох днів 8 вантажівок вивозили сміття, люди працювали 
і вночі. “Розмірковуючи над тим, як позбутися купи сміття, яке звозили зі всього 
сесела та околиць, та позбавити недобросовісних людей звички це робити, і 
народилась наша ініціатива. Разом з односельчанами ми придумали, що якщо на 
місці звалища побудувати ігровий майданчик, навіть у непорядних мешканців не 
підніметься рука вивалювати купу бруду на місце, де граються діти. І ця ідея 
спрацювала! Сміттєзвалище залишилось лише у наших неприємних спогадах. А 
мешканці нашого села отримали затишний майданчик для проведення часу з 
дітьми та спілкування одне з одним”, — розповідає пані Наталя.

Після такого вдалого проекту — мешканці села зрозуміли, що вони можуть багато 
чого змінити власними силами, що їхній добробут у їхніх руках. Наступним кроком 
стало будівництво стадіону. “Після облаштування дитячого майданчика люди 
повірили у свої сили і захотіли побудувати стадіон. Самі шукали кошти на це, 
хтось розносив чай та відповідав за приготування їжі, хтось прибирав, хтось 
фарбував, хтось копав... Кожен допомагав по-своєму”, — з гордістю розповідає 
пані Наталя.
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Ще одна ініціатива, якою зможе невдовзі пишатися все Берестове, — розвиток 
зеленого туризму в селищі. Ідея цього проекту виявилася для пані Наталі більш 
реалістичною саме після тренінгу: “Тренінг дам мені розуміння того, що треба 
активно розвивати підприємництво у нашому селі. Наша тренерка запропонувала 
нам розробити такий план — прописати 10 кроків по вирішенню проблем 
залучення громад. Як на мене, розвиток зеленого туризму — вдалий спосіб 
активізації громади. Ця ідея виникла у мене давно, але я не відчувала, що я та 
люлюди готові до її реалізації. Зараз я впевнена, що нам вдасться це зробити”. 

Пані Наталя винесла цю ідею на обговорення з сільською спільнотою, адже 
розвиток підприємницької діяльності на селі — один з шляхів поповнення 
сільського бюджету. До того ж, хороший спосіб заявити про себе, розказати 
історію села, стати ще одним популярним туристичним маршрутом країни. “Наше 
село має давню історію, яка нараховує понад 200 років. Особливо гордимося 
церквою — архітектурною пам'яткою 19 ст. Маршрут розробимо такий, щоб 
охопив і сусідні села, бо є багато цікавого навколо. Відкриємо музей, почнемо 
орорганізовувати екскурсії. Наша місцевість дуже красива: яри, ставки, річки... Можна 
і відпочити, і насолодитися природою, і дізнатись нове для себе. Плануємо 
починати з весни. Для нашої громади — це і спосіб залучення коштів, і робочі 
місця, і самореалізація — про нас знатимуть в Україні. А поки-що розробляємо план 
дій, як це втілити в життя та визначаємо відповідальних”, — ділиться планами пані 
Наталя.

Громада села Берестове нараховує чимало талановитих людей, сповнених 
бажання діяти, змінювати своє життя, самостійно облаштовувати свій добробут, 
втілювати цікаві ідеї та шукати нові рішення старих проблем. Пані Наталя запевняє, 
що їхнє село перебуває у постійному русі: “Ідей у нас багато і планів також. 
Найближчим часом хочемо започаткувати фестиваль української пісні, впровадити 
ініціативу по збору старих речей, відкрити художню та музичну школи, клас 
раннього розвитку дитини та багато іншого. Я радію, що в нашій громаді стільки 
талановитих талановитих та небайдужих людей”.

Успішна історія 5

Від пасивності до 
інноваційності!

Микола Панасюк, 

голова Бузаківської 
сільської ради 
Камінь-Каширського 
району,
Волинська область

“
“

Завдяки тренінгу прийшло розуміння того, що організовувати роботу людей треба 
по-іншому, не так, як ми це робили раніше. Важливі діалог та порозуміння одне з 
одним. Бо у всіх є спільне бажання —  змінити життя на краще, але часто ми не 
можемо домовитись про те, як йти до цих змін і що саме потрібно робити.  — в 
цьому побачив користь тренінгів Українського жіночого фонду для себе
пан Микола Панасюк, голова Бузаківської сільської ради.   
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“

“Навчатися ніколи не пізно. Перш за все, саме керівник має бути лідером і шукати 
нові форми роботи з громадою”, — стверджує пан Микола, якому тренінг дав 
гарний поштовх в роботі та допоміг інакше подивитися на звичні проблеми 
громади, застосовувати інші підходи у своїй роботі. І продовжує: “Мені сподобався 
формат тренінгу — живе спілкування, багато практичних вправ, а не професорська 
лекція, відірвана від реального життя. Тепер такого підходу притримуюсь і в своїй 
роботі — практичність і спілкування з людьми напряму”.

ССьогодні громада села Бузаки — активна та небайдужа. Люди готові об'єднуватись, 
щоб спільно вирішувати проблемні питання, які час від часу ставить 
життя. “Цінним для мене тренінг виявився ще й тому, що я зрозумів, 
як саме можна мотивувати та об'єднувати громаду. Зрозумів, що 
проблема не в людях, а в тому, як ми спілкуємось одне з одним. 
Організовувати роботу людей треба по-іншому, а не так, як ми це 
робили раніше. Серед населення так само є активні, небайдужі 
люлюди, які хочуть і готові допомогти у розв'язанні завдань, що 
стоять на часі. Треба йти до них, говорити з ними. Бути відкритим і 
співпрацювати. А раніше нам і в голову не могло прийти, щоб 
об'єднатись з активістами поміж односельчан. Бо сам голова нічого 
не зробить, лише спільно з людьми. Радісно, що громада активно 
відгукується, нема тієї пасивності, яка була раніше”,  — з гордістю 
розповідає пан Микола. Ще зовсім нещодавно громада села була 
занепозанепокоєна вирішенням проблеми, як забезпечити теплом сільську школу. Усі 
розуміли, що пічне опалення потрібно замінити на центральне. Але як  
реалізувати цю ідею ефективно, люди не знали. Під час тренінгу пан Микола виніс 
цю ідею на обговорення — поспілкувавшись з колегами, знайшов ефективні 
рішення. Тренер запропонувала пану Миколі розробити план дій — як саме буде 
реалізовуватись цей проект. І результат не забарився! Було складено проект на 
заміну вікон та утеплення туалету в школі, проведення центрального опалення. 
ОрОрганізовано зустрічі з односельчанами — поміж них швидко сформувалась 
ініціативна група, яка і взяла на себе планову реалізацію проекту. Знайшли 
фінансування. Частину коштів надала громада: “Люди взяли активну участь, щоб 
реалізувати цю ідею. Кошти односельчан також було залучено — хто скільки міг, 
стільки і давав. Необхідну суму зібрали за 2-3 дні”, — розповідає пан Микола.

До кінця 2015 року бузаківська громада планує повністю реалізувати цей проект. 
Люди відчули, що можуть реально на щось впливати та змінювати своє життя на 
краще. А рушієм змін є не лише достатнє фінансування, а й ефективне 
використання передусім людських ресурсів громади.

“Вирішув“Вирішувати проблеми можна по-різному — чекати, що хтось все зробить за тебе. 
Або самим ставати і робити. До того ж, якщо люди, об'єднавшись, самостійно 
вирішують проблеми громади, роблять свій внесок для результату, то потім вони 
набагато більше цінують те, що зробили. Бо це зроблено їхніми руками, 
докладено їхніх зусиль. І такі спільні, злагоджені дії людей змінюють їхній 
менталітет — не все має як манна з неба падати. Бо пасивність — це дорога в 
нікуди.   
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Легше за все перекласти відповідальність за свій добробут на когось іншого. А 
потім звинуватити, що він робить все не так, або взагалі нічого не робить”, — 
ділиться думками пан голова. Вдалий досвід реалізації цього проекту дав поштовх 
і натхнення бузаківській громаді почати розробку ще одного проекту — створити 
вуличне освітлення. Цей задум вирізняється певною інноваційністю, оскільки 
освітлення планується робити з використанням альтернативних джерел енергії — 
на сонячних батареях, що є відносно новим для України. Ініціативна група вже 
акактивно працює над розробкою плану дій, щоб в наступному році розпочати 
реалізацію цього проекту. “У підготовці і цього проекту мені стануть у нагоді ті 
знання, які я отримав під час тренінгу, — запевняє пан Микола. — Зрозумів, що в 
реалізації будь-якої ідеї, від задуму до втілення, дуже важливим є планування — 
розробка покрокового плану дій, реальна оцінка усіх тих факторів, які можуть 
допомогти або стати на заваді реалізації проекту. Важливо також залучати усі 
ресурси громади, не лише матеріальні, а й людські”. 
Найближчим часом очікуємо на результати та вдале втілення цього проекту, що 
стане, безумовно, ще однією успішною історією бузаківської громади.

Пан Віктор обіймає посаду селищного голови з 2002 року. На нових виборах, що 
відбулися у жовтні цього року, громада знову підтримала його кандидатуру, 
переобравши на новий строк. Попереду багато роботи. Та голова впевнений, що 
без підтримки людей та їхнього щирого бажання об'єднуватись та діяти спільно і 
злагоджено нічого не вийде.
“На жаль, у н“На жаль, у нас все ще панує “радянський менталітет” — щось на кшталт того — 
влада має все робити сама, багато і ефективно працювати, впроваджувати зміни, 
які хочуть бачити люди. Парадоксально, але люди інколи самі не розуміють, чого 
вони хочуть, не бачать, куди йдуть. Останнім часом ця тенденція змінюється — 
люди потроху виходять з того стану “совєтщіни”, в якому перебували довгий час, 
починають розуміти, що багато чого залежить саме від них. 

Успішна історія 6

Люди мають 
говорити, що робити, 
а не чиновники 

“
“

“Під час тренінгів зрозумів, наскільки важливо мати бачення — створити той образ 
майбутнього, в якому громада хоче жити. Якщо люди матимуть в голові однаковий 
образ майбутнього, випрацюють спільне бачення — це буде їх мотивувати, 
надихати спільно йти до мети”, — таких висновків дійшов пан Віктор Сидоренко, 
який завдяки тренінгам почав шукати та застосовувати різні варіанти залучення 
громади до активної діяльності. 

Віктор Сидоренко, 

голова Сахновщинської 
селищної ради,
Харківська область
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“

Однак рівень самосвідомості громадян все ж залишається низьким, зокрема у 
нашій області. На тренінгу я спілкувався з учасниками із Західної України. Зрозумів, 
що у них є чому повчитися. Заздрю сільським головам на Правобережжі — вони 
там не так запресовані “совєтщіною”, як ми, креативно підходять до вирішення 
проблем, залучають волонтерську працю. Людські ресурси — це величезна сила. А 
нам над цим треба ще багато працювати”, — розповідає пан Віктор. 
Для пана ВіДля пана Віктора під час тренінгу цінним виявилось також усвідомлення того, що 
громада може мати не лише одного лідера, який веде за собою, бере на себе 
відповідальність, пропонує рішення проблем, а таких лідерів може бути декілька, 
що злагоджено працюють на одну мету. Жінки володіють особливим ресурсом та 
енергією, хочуть і можуть активно долучатися до впровадження змін. І таких 
активних, ініціативних людей треба вміти виявити, вчасно помітити і створити 
умови для їхньої роботи: “Зрозумів, що  неформальне лідерство має право на 
існування, існування, адже у ньому прихований величезний потенціал для всієї громади. 
Часом громади дуже інертні — тому потрібні формальні та неформальні лідери”, — 
зауважує пан голова.

Наразі пан Віктор експериментує — шукає нові, ефективні форми залучення 
громади до активної діяльності, щоб максимально розкрити той людський 
потенціал, який в ній приховано. У смт. Сахновщина діє Ресурсний центр розвитку 
громад — місцева громада спільно з органами місцевої виконавчої влади та 
самоврядування самостійно визначають пріоритети розвитку та реалізовують 
проекти щодо сталого розвитку свого селища, залежно від того, які саме 
проблеми хоче вирішити громада. Так, для Сахновщини нагальним 
бубуло вирішення проблеми утилізації відходів. І таке рішення 
знайшлося! Було створено комплекси сортування та переробки 
твердих побутових відходів, із застосуванням методу біоремедіації, 
який передбачає знешкодження сміття за допомогою природних чи 
сконструйованих мікроорганізмів або рослин. 

“Незабаром у нас планується перша установча сесія селищної ради. 
Роботу почнемо з розробки плану соціально-економічного розвитку 
селища. До речі, цю ідею я знайшов на тренінгу. Ми працювали у 
міні-групах та отримали завдання розробити покроковий план вирішення 
проблеми. Тепер такий інструмент я запропонував депутатам”, — розповідає пан 
Віктор.

ННезважаючи на те, що подекуди нові ідеї, що ведуть до змін, впроваджувати 
важко, селищний голова все ж сподівається на успіх: “Людей важко розколихати, 
проте можливо. Проблеми у всіх громадах приблизно однакові. Але кожен з нас 
має різний погляд на їх вирішення, різне сприйняття та бачення складної ситуації. 
На тренінгу всі учасники отримали унікальну можливість не лише ділитися одне з 
одним думками, обмінюватись досвідом, але й спільно шукати вирішення тих 
проблем, які нам всім заважають рухатися вперед. Різноманітність думок, 
бабагатство досвіду та величезне бажання змін з чітким баченням напрямку руху і 
заданими орієнтирами — це ті необхідні рушії, без яких успіх просто неможливий”, 
— підсумовує пан Віктор.






