
Як об’єднати громади 
навколо обласних центрів і 
міст обласного значення ?

                     

                                           



Методика опитуванняМетодика опитування

Де ми опитували?

Херсонська 
область

Хмельницька область

Черкаська 
область

Чернівецька   
область 

Чернігівська 
область



Методика опитуванняМетодика опитування
Де ми опитували?



Методика опитуванняМетодика опитування

Кого ми опитували?

•Активістів громадських організацій 

•Голів  та депутатів місцевих рад, 
працівників місцевого самоврядування 

•Представників центрів розвитку місцевого 
самоврядування

•Науковців, експертів інших сфер 



Методика опитуванняМетодика опитування
Кого ми опитували?



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Як Ви оцінюєте у Вашому регіоні процеси утворення Як Ви оцінюєте у Вашому регіоні процеси утворення 

об’єднаних територіальних громад?об’єднаних територіальних громад?



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Хто повинен в першу чергу ініціювати об’єднання з Хто повинен в першу чергу ініціювати об’єднання з 

обласним центром (містом обласного значення)?обласним центром (містом обласного значення)?



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Хто найбільше перешкоджає утворенню ОТГ на базі Хто найбільше перешкоджає утворенню ОТГ на базі 

обласних центрів, міст обласного значення? обласних центрів, міст обласного значення? 



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Чи спростилась процедура для створення об’єднаних 
територіальних громад на базі обласних центрів, міст 

обласного значення?



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Яких знань та навичок не вистачає сьогодні мешканцям 

громад, аби їхня діяльність була більш суспільно корисною?



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Яких знань та навичок для успішної співпраці з громадськістю 

не вистачає працівникам органів влади?



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 

міст обласного значення? міст обласного значення? 

Опитані досить чітко, з одного боку, та дуже 
широко, з іншого, уявляють собі причини, що 
стоять на перешкоді формуванню ОТГ на базі 
обласних центрів чи міст обласного значення. 

Ці причини ми поділили на кілька ключових 
чинників



Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 
міст обласного значення? міст обласного значення? 

    Чинник 1. Позиція обласного центру (міста 
обласного значення), їхніх керівників, що не вбачають в 
об’єднанні користі для своєї громади чи для своїх 
особистих перспектив

Серед депутатів міської ради є представники так званих передмість, які юридично 
входять до складу міста і які не хочуть в разі утворення ОТГ позбавитися впливу та  
матеріального  і фінансового ресурсу (Херсон)(Херсон)

Небажання очільників міст, яке здебільшого викликане боязню отримати 
додаткове навантаження на місцеві бюджети (Хмельницький)(Хмельницький)

Нерозуміння серед депутатів міської ради переваг від створення ОТГ 
та побоювання, що села потребуватимуть додаткового 
фінансування створення інфраструктури за рахунок міста (Чернівці)(Чернівці)

Небажання міських голів обласних центрів брати до себе “причепи” у 
вигляді навколишніх громад (Чернігів)(Чернігів)



Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 
міст обласного значення? міст обласного значення? 

 Чинник 2. Позиція голів та депутатів сільських 
рад, що мають об’єднатися, або сільської громади в 
цілому

Небажання сільських голів втратити монополію на владу 
(Хмельницький)(Хмельницький)

Депутати сільських рад не бачать своїх представників в містах і вбачають 
в цьому ризики, що місто може не враховувати інтереси сіл (Черкаси)(Черкаси)

Небажання самих сільських голів полишати «трони місцевих князьків» 
(Чернігів)(Чернігів)



Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 
міст обласного значення? міст обласного значення? 

    Чинник 3. Позиція інших органів влади, їхніх 
представників, які не мають прямого стосунку до процесу 
утворення ОТГ, але використовують прогалини чинного 
законодавства для перешкоджання процесу об’єднання
Районна влада: керівництво рад та держадміністрацій. І це стосується не 
тільки приєднання до міст, але й об’єднання сіл. Цілі бригади людей поїхали по 
селам і розказали «страшилки» як людям буде погано, як тільки вони 
об’єднаються. А насправді, люди бояться втратити свої портфелі (Черкаси)(Черкаси)

Недосконале законодавство та шалений супротив на районному рівні. 
Недостатня підтримка від ОДА (Чернівці)(Чернівці)

Насамперед, небажання місцевих адміністрацій позбуватися сфери впливу на  
сільські  ради; по-друге, з мешканцями сільських громад  проводиться 
роз’яснювальна робота щодо недоцільності приєднання до міст у зв’язку з тим, 
що громади будуть позбавлені можливості управляти самостійно фінансовими 
ресурсами (Чернігів)(Чернігів)



Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 
міст обласного значення? міст обласного значення? 

    Чинник 4. Страхи (в т.ч. необґрунтовані) населення 
сіл, а також відсутність в міських та сільських громад 
спільних точок дотику, що спричинено нібито 
різноспрямованими інтересами
Острах сільських громад, що їх ресурсами будуть розпоряджатися депутати 
міської ради, які здебільшого є мешканцями міста, а не села (Херсон)(Херсон)

У нашому випадку перешкоджають самі ж жителі с.Ломачинці, які не правильно 
проінформовані чиновниками із Сокирян (Чернівці)(Чернівці)

Жителі сіл бояться, що потрапивши під вплив міста втратять суб’єктність 
(мало депутатів буде) та будуть підвищені податки (Черкаси)(Черкаси)

Якщо поєднувати місто із селом, то це дві різні іпостасі. Це як мерседес і жигуль. 
У нас є негативний досвід приєднання села до міста. Це село Гришківка, яке 
приєдналося до Золотоноші ще до реформи децентралізації. Село практично 
перестало існувати, бо вся інфраструктура переїхала у місто. Якщо у місто 
потрапляють фінанси, то назад у село вони не виділяються (Черкаси)(Черкаси)



Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 
міст обласного значення? міст обласного значення? 

    Чинник 5. Погана комунікація із мешканцями 
громад та відсутність належної інформаційно-
роз’яснювальної роботи, що стимулює розвиток вигідних 
противникам об’єднання страхів

Брак об’єктивної інформації щодо процесу об’єднання (Хмельницький)(Хмельницький)

Немає спільної думки, взаєморозуміння, довіри між сільською і міською 
владою  - депутатами, міським і сільським головами (Черкаси)(Черкаси)

Відсутність  інформації у громадах  щодо майбутніх перспектив та  
стереотипи про другорядність сільських населених пунктів перед 
міськими по розподілу бюджету, закриття освітніх установ, будинків 
культури тощо (Чернігів)(Чернігів)



Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 
міст обласного значення? міст обласного значення? 

    Чинник 6. Соціально-економічні мотиви основних 
учасників процесу об’єднання, в т.ч. корупційного 
характеру
Відсутність у сіл вільних земель для подальшого розвитку міст; велике 
навантаження на бюджет міст (утримання комунальної власності: школа, 
бібліотека, клуб); наявність проблем з дорогами і перевезеннями до сіл і в селах, з 
освітленням вулиць; недостатньо фінансів у малих міст, щоб ще і тягти за собою 
села (Хмельницький)(Хмельницький)

Бізнес проти, оскільки вже є домовленості із сільськими головами і, як 
правило, вже «заведені» свої депутати, а при об’єднанні з містом бізнесу 
потрібно буде домовлятися вже з іншими людьми, з набагато більшими 
амбіціями. І втрачається стабільність, яка була до об’єднання громад. 
Також для бізнесу це додаткові витрати, ресурси та зусилля (Черкаси)(Черкаси)

Корупційні схеми, що діють на місцях і з якими важко прощатись (Чернігів)(Чернігів)



Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, Що перешкоджає утворенню ОТГ на базі обласних центрів, 
міст обласного значення? міст обласного значення? 

    Чинник 7. Недосконале законодавство та нібито 
відсутність добре випробуваної методики об’єднання сіл 
із обласними центрами чи містами обласного значення 

Закон України «Про добровільне об'єднання громад» – це позбавлення 
сільського населення прав на місцеве самоврядування (Хмельницький)(Хмельницький)

Я думаю, що треба було це зробити на одній окремій області. 
Подивитись на недоліки, а їх буде багато, відшліфувати проект і тільки 
після цього впроваджувати або ні. А так нас, як отару овець женуть, а 
самі не знають куди. Буде дуже прикро, коли ми поламаємо старе і не 
збудуємо нове (Чернівці)(Чернівці)



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Як можна протидіяти таким перешкодам? Як можна протидіяти таким перешкодам? 

Відповіді опитаних експертів ми поділили 
залежно від того як вони відповідають раніше 
виявленим чинникам



Як можна протидіяти таким перешкодам? Як можна протидіяти таким перешкодам? 

Рецепти подолання впливу чинників 1-3. Долаємо 
негативні установки керівників (депутатів) сіл та міст, а 
також інших чиновників 

Вже треба приймати рішення на рівні закону. В інших випадках нічого не 
відбудеться, бо ми бачимо сильний спротив з боку тих, хто приймає на 
рівні громад рішення. Вони не хочуть нічого змінювати. Тому, потрібен 
закон, який їх зобов’яже це робити (Херсон)(Херсон)

Примусове об'єднання за відповідною постановою (Хмельницький)(Хмельницький)

Треба шукати аргументи для міського і сільського голови  для того 
щоб показати їм вигоди  від об’єднання. Пояснювати економічну 
доцільність і особисту зацікавленість міському  голови як політичну та 
економічну  складову (Чернігів)(Чернігів)



Як можна протидіяти таким перешкодам? Як можна протидіяти таким перешкодам? 

Рецепти подолання впливу чинника 4. Долаємо 
страхи населення та шукаємо спільні точки дотику
Роз’яснювальною роботою, заспокоювати селян, пропонувати 
варіанти розвитку села. Але якщо керівництво міста неадекватне і 
саме не вірить в об’єднання – нічого не буде (Черкаси)(Черкаси)

Садити за стіл переговорів керівництво міста і сільських громад та 
домовлятися. Як показує практика, достатньо усних домовленостей про 
використання коштів на благо сіл. Проводити інформування мешканців 
сіл, депутатів, управлінського апарату про переваги об’єднання 
(Черкаси)(Черкаси)

У нас є така практика, правда, вона не змогла подолати небажання громад 
приєднуватися. Ми запрошуємо громади сіл на наші масові заходи, які 
проводяться у місті. Це велопробіги, фестивалі, Ліга сміху. І та молодь, яка 
приїжджає, вона в захваті від міста. Але коли приїжджаємо ми, розповідати про 
об’єднання в села, то ця молодь не приходить на такі збори.  І ми тоді 
виступаємо перед людьми, яким за 50 років, а їм вже нічого не потрібно, їм 
дайте тільки дожити у своїй сільській раді.  (Черкаси)(Черкаси)



Як можна протидіяти таким перешкодам? Як можна протидіяти таким перешкодам? 

Рецепти подолання впливу чинника 5. Долаємо 
непорозуміння через кращу комунікацію

Ініціатива об’єднання обласного центру з селами має виходити від міського 
голови. Це підкреслить готовність до діалогу і створить відчуття у 
представників сільських громад, що не вони ідуть «на поклон», а місто 
готове співпрацювати. Консультування з громадою має бути системним. І 
це повинно бути не 2-3 «сходки» села, а консультування із різними силами 
впливу у громаді, щоб знайти вигоди від об’єднання (Черкаси)(Черкаси)

Широка роз’яснювальна кампанія в прилеглих сільрадах (за ініціативи 
місцевої сільради і жителів); налагодження діалогу по лінії «міська рада – 
сільські ради»; вивчення досвіду діяльності вже приєднаних до міст 
сільрад (Чернігів)(Чернігів)



Як можна протидіяти таким перешкодам? Як можна протидіяти таким перешкодам? 

Рецепти подолання впливу чинника 6. Долаємо 
негативні соціально-економічні мотиви

Змінити закон про добровільне об’єднання, зокрема розширивши можливості 
розпорядження землею для вирішення проблеми утилізації чи переробки ТПВ, 
зробивши виключення у способі нарахування фінансування з ДФРР, розширивши на 
міські ради міст обласного значення положення закону, що стосуються 
об’єднання громад з різних районів (Херсон)(Херсон)

Гарантована фінансова державна підтримка інфраструктури села, в 
іншому випадку міський бюджет не зможе витримати додаткового 
фінансового навантаження (Хмельницький)(Хмельницький)

Робити просвітницьку роботу для населення, проводити внутрішній 
моніторинг настроїв та громадські розслідування щодо корупційних 
діянь (Чернігів)(Чернігів)



Як можна протидіяти таким перешкодам? Як можна протидіяти таким перешкодам? 

Рецепти подолання впливу чинника 7. 
Використовуємо з користю чинне законодавство та 
переймаємо позитивний досвід

Краще опрацювати внесення змін до закону в комітетах із залученням 
практичної реалізації на місцях, з врахуванням негативу і помилок вже 
утворених ОТГ (Хмельницький)(Хмельницький)

На законодавчому рівні чітко окреслити рік завершення добровільності 
в об’єднанні та приєднанні, а також укрупнення районів, що оптимізує 
субрегіональний рівень управління, дозволить уникнути дублювання 
повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ та РДА та 
зменшить спротив об’єднанню територіальних громад з боку 
районної влади (Чернівці)(Чернівці)



Як можна протидіяти таким перешкодам? Як можна протидіяти таким перешкодам? 

«Шеф, все пропало! Нам 
нічого не допоможе!»

Як опускати руки та сіяти 
негатив навколо себе, замість 

того, щоб шукати шляхи 
вирішення проблем

Необхідно проводити роботу по зацікавленню всіх сторін. Але виникає 
питання: чи потрібно це робити? Навіщо? Що це об’єднання дасть, 
наприклад, обласному центру? Які переваги перед тим що є? Жодних 
(Херсон)(Херсон)

Перешкоди створені самим підходом до реформи. Питання не опрацьоване, 
не вивчене фахівцями, ми бачимо як з бухти-барахти пришвидшують 
об’єднання. Мабуть, як у СРСР для звіту і для галочки, а чи буде у цьому 
позитив, чи вирішить це якісь проблемні речі, ніхто не знає. І хто за це буде 
нести відповідальність (Чернівці)(Чернівці)



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Які страхи, стереотипи 
побутують в громадах 

(міській, сільській) навколо 
утворення об’єднання 

навколо обласного центру, 
міста обласного значення?

Опитані експерти визначили низку страхів та 
стереотипів, які, на їхню думку, найбільш 
поширені серед населення громад та 
спричинені процесом децентралізації



Про страхи і стереотипи

Стереотип 1. «Ми втрачаємо 
самостійність»

Громада, яка приєдналася, не буде мати впливу на 
розподіл бюджету (Черкаси)(Черкаси)

Була ініціатива об’єднання Херсону із Дар’євкою. Проти цього виступили самі 
мешканці цього села. Чого вони боялися? Втратити самостійність. Того, що їхні 
кошти будуть перерозподілятися в далекому Херсоні, що їхні проблеми в далекому 
обласному центрі нікому не потрібні (Херсон)(Херсон)

Село втрачає свою самобутність, своє право на здійснення 
самоврядування та вирішення власних проблем (Хмельницький(Хмельницький))

У сільських громадах переймаються за втрату контролю над справами. 
Обласні центри поглинуть навколишні села. Міським радам не особливо і 
треба ОТГ (Чернівці)(Чернівці)

В сільських громадах – раніше ми самі розпоряджались коштами, хоч не 
великими за те самі, і всі довідки тут же отримували , а зараз за нас зовсім 
забудуть і наші інтереси не будуть враховувати при розподілі коштів обласним 
центром (Чернігів)(Чернігів)



Про страхи і стереотипи

Стереотип 2. «В нас заберуть землю і 
зачинять школу. Ми нікому не будемо 
потрібні»

Найголовніше – доля землі. Хто нею буде розпоряджатися. Місто забере 
нашу землю і буде нею розпоряджатися – ось найголовніший та 
найрозповсюджений страх (Херсон)(Херсон)

Закриють школи, дитсадочки, ФАПи. Ніхто не буде їздити до села. 
Пошти не буде (Черкаси)(Черкаси)

Немає школи – немає села. Містам лише земля потрібна, а не люди. 
Навіщо міняти, хай вже буде хоч так аби не гірше (Хмельницький)(Хмельницький)

Місто забере всі гроші», «Місто забере наші землі», «Місто забере нашу землю під 
кладовище», «Місто побудує у нас сміттєпереробний завод» (Черкаси)(Черкаси)



Про страхи і стереотипи

Стереотип 3. «Село краще за місто! 
Захистимо своє право на 
самоврядування!»

Тарифи як в місті, всі депутати з міста нам нічого не зайде, про нас збудуть і нічого не 
зроблять, за довідкою доведеться їхати в місто…. (Хмельницький)(Хмельницький)

Громада села турбується, щоб не були надто високі податки за нерухомість і 
земельний податок (Чернівці)(Чернівці)

Достукатися до влади не можна буде, тому що сільські депутати не будуть 
представлені у раді ОТГ, а сільського голову легко купити (Черкаси)(Черкаси)

Дивлячись як у нашій державі робляться реформи, то це не страх, а жах. Нічого 
не доведено до логічного позитивного завершення. Якщо ця реформа буде така, 
як поліцейська, чи інші, то пригадується мультик «і так сайдьот» (Чернівці)(Чернівці)

Зникне назва села, якось вона «затреться». У громаді буде головувати якесь одне 
село і його назва. Невеликі сільські громади не хочуть приєднуватися до великої 
громади, бо вважають, що та їх поглине. Хоча це нормально: влитися у велику 
громаду, до великого міста. Це як «вийти заміж» за багату наречену (Черкаси)(Черкаси)



Про страхи і стереотипи

Стереотип 4. «Ми будемо годувати 
дармоїдів»

З точки зору міста: буде зайвий  «рот», в який треба вкладати гроші. 
Загалом в міст менше страхів перед об’єднанням, ніж в сіл. Село буде 
більше «забирати» кошти обласного центру ніж «приносити» в 
бюджет  (Чернігів)(Чернігів)

Страх отримати додаткові витрати з місцевих бюджетів. Це 
особливо стосується голів міст обласного значення. Адже їх бюджети 
є здебільшого дефіцитними (Хмельницький)(Хмельницький)

Місто: нащо нам треба ці бідняки , не хочуть втішать додатковий  тягар  на 
себе (Чернігів)(Чернігів)



Про що ми дізналисяПро що ми дізналися
Як боротися зі  страхами та 
стереотипами, які в існують 
громадах навколо утворення 
об’єднання навколо обласного 
центру, міста обласного 
значення?

Палітра порад  експертів в цьому питанні 
досить багата. 

Ми об"єднали їх в такі групи



Геть страхи та стереотипи!

Шлях 1. «Долаємо існуючі 
страхи і стереотипи шляхом 
інформаційної та 
роз’яснювальної роботи»

Проводити навчальні візити, спільні заходи – це допоможе представникам сільських 
громад зрозуміти, що їх страхи були попереджені у інших громадах, які пройшли цей 
шлях. При роз’ясненні інформації робити фокус на об’єктивній оцінці ризиків, які є при 
об’єднанні. Більше потрібно обговорень у невеличких групах, а не великих «сходках». Тоді 
люди вчаться оцінювати свою громаду. Для цього використовувати нетрадиційні 
формати, наприклад, «світове кафе», експертні зустрічі, публічні дискусії. Тобто 
формат, який може спонукати людей послухати і сказати свою думку (Черкаси)(Черкаси)

Піар різноманітний за джерелом та змістом. Через телебачення, радіо, Інтернет, через 
особисті зустрічі, створення найрізноманітнішого контенту, пояснення чому це є 
важливим й які є переваги. Але таких професійних піарщиків, які здатні це робити у нас 
немає. Тому ці страхи залишаться (Херсон)(Херсон)

Активна роз’яснювальна робота за участі чиновників різних рівнів, ЗМІ експертного 
середовища, громадських активістів, успішне функціонування вже створених громад 
(Чернівці)(Чернівці)

Роз’яснювальна й інформаційна робота, медіація із залученням активістів, неурядових 
організацій та місцевих «лідерів громадської думки» ((Чернігів)Чернігів)



Геть страхи та стереотипи!

Шлях 2. «Хочеш побороти страх? 
Здолай його причину»

Лише чіткі законодавчі правила, де розписані всі права та обов’язки, де 
закладені всі запобіжники захисту прав малих громад. Далі - просвітницька 
програма. Роз’яснення сільському населенню, а також депутатам міської ради 
про права та обов’язки (Херсон)(Херсон)

Вдосконалити закон!! Він не дає можливості сільським населеним пунктам 
реалізовувати своє виборче право. Відбувається автоматичне приєднання і це 
є проблемою (Хмельницький)(Хмельницький)

Поки це не буде стосується більшості людей в громадах (їх умови життя не 
погіршиться), то вони не захочуть об’єднуватися. Можливо, тут потрібно 
законодавство змінити у частині сплати податків, щоб обмежити доступ до ресурсу, 
які мають сільські ради (Черкаси)(Черкаси)

Нормальна законодавча база, яка б передбачала певні «запобіжники» щодо тиску 
міської громади на сільську та «перетягування ковдри». Також сільські громади 
мають постійно турбуватися про власну спроможність на своєму рівні, щоб бути 
для міста хай не рівними, але достатньо вагомими партнерами (Херсон)(Херсон)



Геть страхи та стереотипи!

Шлях 3. «Хочеш мати добру громаду? 
Не повторюй чужих помилок і 
переймай успішний досвід!»

Важлива сила прикладу успішного об’єднання навколо міст. Такі практики 
потрібно поширювати, пояснювати, продукувати, знайомити. При цьому 
знаходити для прикладу громади співмірні за розміром та ресурсами (Черкаси)(Черкаси)

Людям потрібно більше розповідати про зміни які відбуваються уже у 
створених ОТГ та створювати сприятливі умови проживання у своїй ОТГ 
(Чернівці)(Чернівці)

Згідно останніх даних в усіх міських ОТГ було витрачено на села  більше коштів,  ніж 
було надходжень від цих сіл.  Треба показувати такі приклади. Також наводити 
аргументи більшої кількості кваліфікованих фахівців та наближеності більш якісних 
послуг (Чернігів)(Чернігів)

Боротися, надавши контраргументи: показувати, пояснювати, що бюджет села є 
мізерним у порівнянні з бюджетом міста; говорити, що земля у селах і так вся в 
оренді, і якщо є вільні ділянки, то вони невеликої площі; домовлятися наперед (до 
об’єднання) про ті чи інші інфраструктурні зміни або запевняти, що таких змін не 
буде (Черкаси(Черкаси)



Геть страхи та стереотипи!

Шлях 4. «Не подобається смаколик, 
то спробуйте батога!»

Посилити засоби впливу, тобто притягнення до 
відповідальності голів держадміністрацій, які 
дезінформують населення замість виконання своїх 
функцій, визначених Законом України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» (Чернівці)(Чернівці)

Треба боротись не з стереотипами, а з чиновниками, котрі позаймали 
держпости, а для держави нічого не роблять. Ви придумайте самий 
ліпший проект, прийдіть до чиновника і замість допомоги від нього ви 
почуєте, «а що я з цього буду мати». Складається враження, що нашу 
державу руйнують, руйнують, і думають що би ще придумати, щоб 
доруйнувати (Чернівці)(Чернівці)



                     

                                           

Презентацію підготовлено Чернівецькою обласною громадською організацією 
«Комітет виборців» в межах проекту Центру політико-правових реформ 
«Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних 
реформ і якості державної влади» за підтримки Європейського Союзу. Думки, 
висловлені у документі жодною мірою не відображають офіційної позиції Центру 
політико-правових реформ та Європейського Союзу

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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