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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Децентралізація влади як складова державної 

політики регіонального розвитку є однією з визначальних у порядку 

денному реформ в Україні. Вона створила підґрунтя для укорінення 

кардинальних інституційних перетворень, підвищення якості життя 

громадян та має велике значення для продовження секторальних реформ. 

Завдяки створенню нової системи розподілу владних повноважень між 

центральними та місцевими органами влади в Україні сьогодні фактично 

формується нова система взаємовідносин між різними гілками влади та 

новий баланс стримувань і противаг. 

У попередні роки система управління в Україні вже розвивалася у 

напрямку посилення контролю владної вертикалі над регіонами. Тим не 

менш, це не підвищило ефективність управління та не убезпечило від 

«феодалізації» регіонів. Централізоване управління не створило умов і для 

подолання в окремих областях сепаратистських настроїв серед певної 

частини населення та місцевих еліт. Ці настрої, зокрема, були використані 

Російською Федерацією на початку війни проти України при потуранні 

слабким місцевим органам влади, які виявилися нездатними організувати 

опір, а деякі представники місцевого самоврядування пішли на пряме 

співробітництво з агресором. Таким чином, система із домінуючим Центром 

та залежними фінансово й організаційно регіонами не сприяла вирішенню 

жодної з існуючих в Україні проблем. 

Таким чином, найактуальнішим на сьогодні є державна політика з 

просування децентралізації влади у регіонах, протидії кризовим явищам 

соціально-економічного характеру в регіонах держави та розроблення 

відповідного державного механізму щодо удосконалення  розвитку 

територіальних громад. 
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Метою дослідження є розроблення теоретико-методологічних підходів 

та практичних рекомендацій з удосконалення державної політики щодо 

децентралізації влади та  розвитку територіальних громад. 

Для досягнення мети дослідження були визначені такі завдання: 

- дослідити нормативно-правове та інституційне обгрунтування реформ 

щодо децентралізації влади в Україні; 

- проаналізувати механізми державної підтримки розвитку 

територіальних громад; 

-  визначити роль територіальних громад у формуванні сучасного 

соціального капіталу;  

-  дослідити сучасний стан державного впливу  на становлення 

ідентичності територіальних громад;  

-  обгрунтувати перспективні напрями прискорення процесу формування 

територіальних громад;  

- визначити подальші етапи секторальної децентралізації влади в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є процес децентралізації влади та державного 

регулювання розвитку територіальних громад.  

Предметом дослідження є механізми державного регулювання 

процесами децентралізації влади та розвитку територіальних громад. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на 

сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених із ними 

наук. У роботі використано: історичний та логічний методи – для 

дослідження теоретичних засад державної політики щодо децентралізації 

влади та  розвитку територіальних громад; абстрактно-логічний – для 

теоретичного узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний 

– для аналізу сучасного стану розвитку територіальних громад в Україні; 

методи аналізу і синтезу – для розробки ефективного механізму державного 

управління розвитком територіальних громад. 
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Інформаційними джерелами дослідження стали укази Президента 

України, закони України,  постанови Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правові документи Міністерства соціальної політики України, 

програмні документи державних органів України, офіційні матеріали 

Державної служби статистики України, монографії та статті вітчизняних і 

зарубіжних авторів, особисті дослідження автора. 

У першому розділі розглянуто історичні аспекти проведення реформ в 

Україні щодо децентралізації влади, нормативно-правові засади з 

регулювання процесів формування  обєднаних територіальних громад на 

регіональному та місцевому рівнях, висвітлено інституційну розбудову 

місцевих громад та механізми та недоліки державної підтримки розвитку 

громад 

У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану та результативності 

проведення реформ щодо політики децентралізації влади в Україні, 

висвітлено кількісну та якісну оцінку формування нової системи 

адміністративно-територіального устрою держави, фактори збереження 

соціального капіталу у контексті становлення локальної ідентичності та види 

і форми державної підтримки проведення реформ з децентралізації влади. 

У третьому розділі визначено шляхи прискорення процесу процесу 

об’єднання  територіальних громад умовах протиріч між вновою 

децентралізованою Україною та старою ієрархічною та напрями 

удосконалення державної політики щодо децентралізації влади в Україні, 

необхідних для повноцінного втілення Концепції реформування місцевого 

самоврядування. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи визначається 

обґрунтованими й розробленими теоретико-практичними рекомендаціями 

з вдосконалення державної політики щодо впровадження у життя 

децентралізації влади та  розвитку територіальних громад  в Україні. 

Основними результатами роботи, які характеризуються науковою 

новизною є наступні: 
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дістало подальшого розвитку: 

- визначення пріоритетів державного регулювання розвитку 

територіальних громад, яке базується на створенні Центру врядування – 

органу ефективної горизонтальної та вертикальної  координації політик 

різних центральних органів, які діють на місцевому рівні, причому –  у 

тісному контакті з власне громадами, а з метою додаткового фінансуання 

розвитку секторальної децентралізації влади в Україні необхідна  організація 

муніципальних позик та спеціальних фондів для фінансування окремих 

проектів за добровільною участю членів громади. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем з децентралізації влади та державного 

регулювання розвитку територіальних громад в Україні у сучасних умовах. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку територіальних громад в Україні, в тому числі на місцевому рівні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА  РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

1.1. Історико-соціальні та нормативно-правові засади децентралізації 

влади в Україні  

 

Регулювання розвитку регіонів в Україні здійснюється за допомогою 

низки інструментів, які упродовж часу свого використання демонструють 

різний ступінь й результативність. Слід вказати на успішність бюджетної та 

податкової реформи, що  значно зміцнили податковий і бюджетний 

потенціал громад, створення Державного фонду регіонального розвитку, 

який посилив спроможність громад реалізовувати конкретні проекти з 

вирішення нагальних питань місцевого розвитку. Проте такі інструменти 

мають точковий характер із відтермінованою можливістю отримання й 

оцінки  результату.  Із 2014 року до вказаних регулюючих інструментів 

було долучено інший вагомий інституційний інструмент впливу на 

розвиток регіонів та управління ними – децентралізацію влади на рівні 

територіальних громад. Децентралізація розглядається і як основа 

реформування управління регіонами та територіальними одинцями, і як 

основа для розбудови місцевої демократії та поширення принципів 

місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів. 

Емпіричні дослідження, оприлюднені експертами ОЕСР, 

продемонстрували позитивний вплив політичної децентралізації на 

ефективність врядування у багатих країнах за рахунок оптимізації умов 

надання публічних товарів та послуг, заохочення інновацій у цій сфері. 

Натомість у бідних країнах відзначено навіть незначний негативний ефект. 

Серед основних джерел ризиків – ускладнення проведення 

макроекономічної політики, особливо щодо фіскальної координації, 
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загострення успадкованих територіальних диспаритетів, проблеми 

інституційної досконалості децентралізованих одиниць, які отримують 

делеговані повноваження4. Протидія цим ризикам має перебувати у центрі 

уваги продовження політики децентралізації в Україні [70].  

Нормативно-правовий каркас реформи децентралізації продовжує 

залишатися предметом підвищеної уваги політичних гравців, експертів та 

громадських діячів. Цей фокус уваги обумовлений потребою 

встановлювати та коригувати механізми децентралізації влади відповідно 

до актуальних пріоритетів зміцнення державності та стимулювання 

демократичних перетворень в Україні. Серед викликів впровадженню 

децентралізації у цій сфері виділяється проблема узгодженості між 

очікуваними та встановленими нормативно-правовими рамками реформи, 

зокрема у частині формування спроможних територіальних громад. 

Політичні реалії можуть вносити свої корективи до послідовності кроків 

впровадження децентралізації влади; водночас, стратегічний вектор 

реформи залишається цілісним, а корекції зазнають тактичні кроки щодо 

його реалізації. 

Цілісне бачення очікуваних змін від реформи децентралізації було 

закладене у Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, що була ухвалена Кабінетом 

Міністрів України 1 квітня 2014 р. Цей установчий документ покликаний 

вирішити низку проблем, що стоять на заваді розвитку місцевого 

самоврядування та гальмують впровадження публічних політик в 

масштабах держави. Під час ухвалення Концепції було продемонстровано 

політичну волю Уряду до комплексної децентралізації влади. Стратегія 

сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента від 12 

січня 2015 року, включила децентралізацію у перелік першочергових 

реформ, необхідних для забезпечення європейських стандартів життя в 

державі. Метою політики у сфері децентралізації були визначені «відхід від 

централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності 
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місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної 

організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і 

фінансової самодостатності місцевого самоврядування» [39,40]. 

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Концепції від 18 червня 

2014 р., до ключових пріоритетів реформи було віднесено формування 

приблизно 1500 спроможних територіальних громад, здатних стимулювати 

місцевий розвиток та надавати якісні й доступні публічні послуги на місцях 

(замість більш ніж десятка тисяч міських, селищних і сільських рад, 

неспроможних виконувати власні та делеговані повноваження). У рамках 

виконання цього завдання було заплановано вирішити також проблему 

«дублювання» повноважень між органами державної влади та місцевого 

самоврядування різних рівнів.  

Втілення в життя Концепції передбачало створення правових засад для 

добровільного об’єднання територіальних громад вже протягом 2014 р. 

Протягом 2015- 2017 рр. Уряд планував завершити процес об’єднання 

територіальних громад, після чого реорганізувати органи місцевого 

самоврядування та місцеві органи виконавчої влади на новій територіальній 

основі, а також уніфікувати та стандартизувати публічні послуги, що 

надаються на місцях. Водночас передбачалося внесення змін до 

Конституції України в частині утворення виконавчих органів обласних та 

районних рад, моделювання адміністративно-територіальних одиниць у 

регіонах. 

В умовах викликів територіальній цілісності спроможність Верховної 

Ради ухвалювати рішення щодо конституційних змін у частині 

децентралізації влади у 2014- 2015 рр. була обмежена. За таких обставин 

основний акцент було зроблено на  формуванні територіальних громад, 

спроможних до розвитку та забезпечення якісними та доступними 

публічними послугами на місцях [13]. 
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Першим кроком на цьому шляху стало ухвалення Закону «Про 

співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 р., який 

дозволив громадам об’єднувати свої зусилля для вирішення спільних 

господарських та інших проблем, а також реалізовувати спільні проекти 

розвитку. Додатковим стимулом для співробітництва територіальних громад 

стала підтримка проектів міжмуніципального співробітництва від 

Державного фонду регіонального розвитку. 

Поворотним моментом на шляху формування спроможних громад 

стало ухвалення Закону «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» (5 лютого 2015 р.) та затвердження Методики формування 

спроможних територіальних громад (8 квітня 2015 р.), розробленої 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- 

комунального господарства України [39]. 

Закон надав об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) такі самі 

повноваження, як у міст обласного значення; унормував прямі міжбюджетні 

відносини ОТГ  із Державним бюджетом; передбачив фінансову підтримку 

ОТГ (загальний обсяг спеціальної державної підтримки розподіляється між 

бюджетами ОТГ пропорційно їхній площі та кількості населення) тощо. 

Відповідно до Закону, при добровільному об’єднанні громад має бути 

враховано історичні, культурні та етнічні чинники, а якість і доступність 

публічних послуг, що надаються в ОТГ, не можуть бути гіршими, ніж до 

об’єднання. Методика формування спроможних територіальних громад 

регламентує вимоги до Перспективних планів формування територій громад 

кожної області, а також визначає критерії для потенційних адміністративних 

центрів ОТГ. 

Таким чином, розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування спроможних громад, а також фінансове заохочення 

процесів добровільного об'єднання громад створило нормативно-правове 

підґрунтя для стрімкої динаміки формування ОТГ [9]. 
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Додатковим стимулом для нарощування темпів формування 

спроможних громад стало    нормативно-правове    забезпечення    

добровільного   приєднання територіальних громад до вже сформованих 

ОТГ. Це стало можливим завдяки Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних 

громад (підписаного Президентом 17 березня 2017 р.). Закон дозволяє за 

спрощеною процедурою приєднуватися до ОТГ тим громадам, які мають 

відповідну спільну межу і за перспективним планом формування територій 

громад області належать до цього об’єднання. Відповідно до Закону, голову 

ОТГ, до якої приєднується сусідня громада, не переобирають, а вибори 

депутатів ради ОТГ проводяться лише на приєднаній території. Водночас 

приєднана громада стає старостинським округом у відповідній ОТГ, а голова 

приєднаної громади стає старостою і входить до виконавчого комітету ОТГ 

(за посадою). Як і у випадку добровільного об’єднання громад, ініціатором 

приєднання можуть бути голова, депутати чи мешканці ОТГ або 

приєднуваної громади [10]. 

Уже за рік механізм приєднання було застосовано щодо міст обласного 

значення – ключових центрів економічної активності. Так, 3 квітня 2018 р. 

було ухвалено Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного 

приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад 

міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного 

значення». 

Цей закон надав спрощену можливість для об’єднання відповідних 

громад за принципом приєднання територій, що не потребує необхідності 

проведення перевиборів відповідного міського голови та відповідної 

міської ради, але передбачає обов’язкове включення голови приєднаної 

громади до виконавчого комітету міської ради відповідного міста 

обласного значення. Ухвалення цього Закону надало відчутний імпульс 

процесу формування ОТГ. Разом з тим, проблемною позицією цього закону 
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є те, що він юридично позбавляє міські територіальні громади, які межують 

з містами обласного значення, можливості такого приєднання. 

Саме формат приєднання громад до міст обласного значення відносять  

до ключових рушіїв добровільного об’єднання громад на новому етапі 

реформи децентралізації. Старт нового етапу реформи децентралізації 

відображено у Плані заходів Уряду з реалізації нового етапу реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

2019-2021 рр., що було ухвалено 23 січня 2019 р. Ключовим завданням 

цього етапу є затвердження нової територіальної основи для діяльності 

органів влади на рівні громад шляхом фіналізації процесу добровільного 

об’єднання громад. Суспільний запит на подальше підвищення 

спроможності громад та політична воля до проведення місцевих виборів 

2020 року на новій територіальній основі актуалізують потребу завершити 

процес формування об’єднаних громад за допомогою додаткових 

нормативно-правових стимулів. Йдеться про прискорення затвердження 

перспективних планів ОТГ усіх областей із 100% покриттям територій; 

максимальне сприяння добровільному об'єднанню/приєднанню громад, 

особливо до міст обласного значення; затвердження території громад усіх 

областей, тобто завершення створення адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня. Це означає, що впродовж 2019 р. процес 

об’єднання територіальних громад залишається добровільним, тоді як  

невиключена можливість застосування адміністративного способу 

затвердження території громад усіх областей у 2020 р. [14]. 

Відзначивши прогрес формування спроможних територіальних громад 

та секторальної децентралізації, слід сформулювати також певні проблеми, 

що виникають у процесі імплементації реформи та можуть стати на заваді 

досягненню її стратегічних цілей. 

Процес розгляду та ухвалення деяких ключових законопроектів щодо 

децентралізації влади у ВРУ залишається невиправдано повільним. 

Відтермінування ухвалення законодавства уповільнює темпи імплементації 
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реформи децентралізації та може свідчити про брак політичної волі до 

впровадження її нового етапу. Без якісних змін у  нормативно-правовому  

полі   неможливо  досягти   кількісних  зрушень   у  формуванні 

спроможних територіальних громад та побудові нового районного поділу. 

Натомість результативна командна гра та спільні нормотворчі зусилля 

ключових державних діячів можуть призвести до вчасного ухвалення 

доленосних законодавчих змін. Йдеться не про конкуренцію за лідерство у 

цьому контексті, а про усвідомлення необхідності консолідації зусиль 

президента, парламенту та уряду задля подальшого просування  реформи 

спільними зусиллями. 

 

1.2. Інституційна розбудова регіонального та місцевого 

самоврядування 

 

Слабкість самоорганізації соціального капіталу громад, нестабільність 

неформальних інститутів та недостатня дієвість правозастосування на 

центральному та локальному рівнях обумовлюють ефективність створення 

на регіональному та місцевому рівнях спеціалізованих інститутів розвитку. 

Інститути місцевого розвитку функціонують на засадах фінансування з 

місцевого бюджету чи спільного фінансування із залученням коштів 

приватного бізнесу, міжнародної допомоги тощо, від власної господарської 

діяльності таких інститутів, або мають форму неприбуткових громадських 

об’єднань. Перевагою існування таких інститутів є наявність заздалегідь 

визначених прозорих правил їхньої діяльності, завдяки чому в умовах 

інституційної недостатності вони можуть бути точкою концентрації 

інтересів основних груп, представлених у громаді, що забезпечує колективні 

дії на регіональному рівні, а співпраця з ними – включатися до стратегій 

стабільних економічних суб’єктів з інших регіонів та країн. Окрім іншого, 

інститути розвитку можуть бути ефективним засобом імплементації в 

національну інституційну систему  імпортованих інститутів [52]. 
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До основних завдань інститутів місцевого економічного розвитку 

належать: 

- сприяння стратегуванню розвитку громади (в т.ч. забезпечення 

інклюзивного розвитку завдяки залученню широких груп населення); 

- визначення та впровадження стимулів інструментів економічного 

розвитку для громади; 

- залучення додаткових фінансових ресурсів; 

- надання правової та інформаційної допомоги місцевому бізнесу; 

- поширення інвестиційних пропозицій, супровід інвесторів; 

- концентрація фінансових ресурсів та супровід проектів, ініційованих 

громадою; 

- забезпечення моніторингу економічних показників громади, 

формування, обробка та надання доступу до баз даних місцевої статистики 

(включаючи створення ГІС). 

Зважаючи на ці завдання, основними видами інститутів місцевого 

розвитку є: 

- Агенції регіонального та місцевого розвитку; 

- Агенції, центри, мережі інформаційного обміну та розповсюдження 

інформації; 

- Офіси з надання адміністративних послуг та/чи супроводу 

інвестицій; 

- Ради підприємців, інвесторів тощо; 

- Спеціальні ради, фонди, комісії, комітети для вирішення конкретних 

питань; 

- Центри професійного навчання; 

- Муніципальні (або комунальні) банки, які акумулюють та 

спрямовують кошти виключно у проекти місцевого розвитку. 

Агенцією регіонального розвитку (АРР) може вважатися будь-яка 

регіональна організація, яка не є структурним підрозділом урядової 

адміністрації чи органу місцевого самоврядування та бюджетною 
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установою, створена з метою сприяння економічному розвитку регіонів. 

Згідно Закону України «Про засади державної регіональної політики», 

засновниками/співзасновниками АРР можуть бути органи влади 

регіонального рівня та відповідні державні адміністрації. 

Станом на травень 2018 р. в Україні було зареєстровано 16 АРР, з них 

лише 12 відповідали критеріям, визначеним законом. Разом з АРР, що 

працюють в обласних центрах, сайт Асоціації АРР наводить приклади 

принаймні двох інституційних структур, які мають нижчий, ніж 

регіональний рівень: АРР Славутицької міської ради (Київська область) [74] 

та Таврійського об’єднання територіальних громад (Херсонська 

область)[75]. 

Результатами діяльності АРР мають бути: 

- ефективне планування і реалізація політики регіонального 

розвитку, оптимальне поєднання державних, регіональних та місцевих 

ініціатив, влади, бізнесу та  громадськості; 

- налагодження ефективної системи проектної діяльності, 

розроблення якісних проектів регіонального розвитку; 

- підвищення інвестиційної привабливості регіонів, залучення 

інвестицій; 

- підтримка розвитку малого та середнього бізнесу; 

- підтримка експортної діяльності та сприяння суб’єктам місцевої 

економіки у виході на нові ринки; 

- підтримка галузевого розвитку регіонів з урахуванням їх 

конкурентних переваг; 

- розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення 

міжрегіональних проектів тощо [42]. 

АРР має забезпечувати консолідацію інтересів розвитку регіону, для 

чого здійснювати на постійних засадах співпрацю з ОТГ, аналізувати 

економічну ситуацію в громадах, здійснювати моніторинг виконання на 

локальному рівні завдань Державної стратегії регіонального розвитку та 
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регіональних стратегій розвитку, надавати консультаційну підтримку, 

забезпечувати інформаційний обмін. На жаль, на практиці виявляється 

досить складно забезпечити рівну доступність послуг АРР для усіх без 

винятку громад області, даються взнаки брак власних фінансових ресурсів 

для системної роботи з громадами, відсутність належного інформаційного 

обміну з громадами, втручання основних груп впливу регіону, які 

«відтягують» ресурси АРР до певних територій, недостатня кваліфікація 

органів місцевого самоврядування у проектній діяльності. 

Практика діяльності АРР в Україні свідчить про вузькість сфер їх 

застосування, які обмежуються здебільшого традиційними соціальною та 

комунальною інфраструктурою та енергозбереженням. До сфер їхньої 

діяльності не входять такі випробувані європейською практикою інноваційні 

напрями, як сприяння впровадженню нових бізнес-процесів, стартапів, 

утворенню кластерів та бізнес-мереж, соціальних інновацій, соціального 

підприємництва, подолання «цифрового розриву», освіта та навчання, 

науково-дослідна діяльність, оцінка результатів врядування [42]. 

В рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» Асоціацією міст України було розроблено 

власний курс «Створення інституцій місцевого економічного розвитку 

громад», орієнтований на переважно інформаційно- консультаційну 

модель118. Саме їй слідують більшість АМР, створених в останні роки у 

форматі комунальних підприємств чи неприбуткових організацій. Між тим, 

стихійність процесу не сприяє кваліфікованості підходу до формування цих 

інститутів, що, безперечно, знижує рівень довіри до них з боку зовнішніх 

суб’єктів [75]. 

Важливі завдання розвитку виконує недержавний інститут «Центр 

розвитку місцевого самоврядування», утворений у 2016 р. за фінансування 

програми ULEAD. В усіх обласних центрах України створені та діють на 

постійній основі відокремлені підрозділи Центру, які орієнтовані 

безпосередньо на роботу з громадами: інформаційний, юридично-
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консультаційний, організаційний, методичний і розвитковий супровід, 

сприяння процесу формування спроможних ОТГ, підвищення їх 

спроможності та компетенцій у різних сферах, реалізацію реформи 

місцевого самоврядування та секторальних реформ, сприяння 

впровадженню сучасних організаційних форм  (наприклад, кооперативів, 

регіональних кластерів), проведення підрозділами різноманітних 

навчальних, просвітницьких, експертних регіональних заходів. 

Перспективною інституційною формою можуть стати регіональні 

агенції з підтримки державно-приватного партнерства – перше з них 

відкрилося у березні 2019 р. у м. Вінниця. 

Важливими, проте наразі не впровадженими в Україні інститутами 

місцевого розвитку є муніципальні банки. Завдання цих спеціалізованих 

фінансових інститутів полягає у спрощенні доступу органів місцевого 

самоврядування до усіх типів зовнішнього фінансування, врахування 

особливостей отримання віддачі від довготривалих проектів інвестицій у 

просторовий розвиток [65]. У світовій практиці муніципальні банки 

дозволяють уникнути ризиків інвестування місцевих коштів до інструментів 

грошового ринку (включаючи розміщення на депозитах), а також витрат на 

залучення коштів через місцеві запозичення. Також утворюються 

можливості співпраці з пенсійними фондами, соціально відповідальними 

інвесторами та благодійними організаціями, кредитними спілками, 

місцевими фінансовими інститутами розвитку. Ресурсна база банків 

розширюється через можливості залучення депозитів та надання кредитів; 

банк також може випускати власні ціні папери. Зрештою, передання значної 

частини проектів розвитку до відокремленого інституту підвищує 

прозорість їх реалізації та спрощує підзвітність органів місцевого 

самоврядування [66]. Упровадження інструменту муніципальних банків в 

Україні потребуватиме ухвалення Національним банком України норм 

спеціалізованого регуляторного режиму, який враховує особливості їх 

функціонування. 
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Принагідно слід зазначити, що зміцнення спроможності та розширення 

повноважень ОТГ слід розглядати як необхідну та конче важливу, проте – 

лише одну із складових державної політики регіонального розвитку. Навіть 

найуспішніша об’єднана громада, розвиваючись як «річ в собі», опиняється 

в «інституційній пастці», досягаючи об’єктивних меж свого розвитку, які 

диктуються обмеженістю ресурсних можливостей, організаційних 

спроможностей, зрештою – особливостями місцевої ментальності. Не 

кажучи вже про пересічні ОТГ, для яких розширення компетенцій, сфер 

відповідальності і навіть ресурсного забезпечення нерідко відбувається 

швидше, ніж зростання їхніх  фахових організаційних спроможностей. 

Належне розкриття потенціалу територіального розвитку можливе лише 

при поєднанні розширення повноважень громад із чітким визначенням місця 

кожної ОТГ в системі економічних взаємовідносин в регіоні, а розвитку 

регіону – в національному суспільному та економічному розвитку. Тому 

важливе завдання державної політики регіонального розвитку – конвертація 

завдань модернізації країни у конкретні модернізаційні завдання розвитку 

регіонів, передбачені відповідними регіональними стратегіями, а 

інтегрованість з цими стратегіями – запорука успішності стратегування 

розвитку об’єднаних громад. Саме досягнення міжрегіональної 

(міжтериторіальної) синергії – одна з підвалин «смарт»-підходів, які 

притаманні сучасній європейській моделі політики регіонального розвитку. 

У міжнародній практиці поширеною інституційною моделлю співпраці 

громади з органами публічного управління вищих рівнів є укладання 

контрактів, які дозволяють пов’язати місцеву політику з національними 

пріоритетами, сприяти розвитку відповідальності громади та 

партисипативності загальнонаціонального розвитку, ре- легітимізувати 

державну політику в умовах децентралізації, сприяти координації локальних 

влад, розподілити вагу великих проектів та їхні ризики [67]. Залежно від 

рівня кваліфікації громади, такий контракт може концентруватися або на 

запобіганні опортуністичної поведінки (визначенні взаємних зобов’язань), 
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або на імплементації ефективних випробуваних механізмів реалізації 

наданих громаді повноважень [67]. 

В Україні запроваджений законом «Про стимулювання розвитку 

регіонів» інструмент угод щодо регіонального розвитку виявився 

нежиттєздатним. У реєстрі Мінекономрозвитку зафіксовано 6 угод, у яких 

визначено вельми загальні та стандартні пріоритетні напрями узгодженої 

діяльності. Доцільнішим видається укладення спеціальних угод 

секторального спрямування, що може бути особливо корисним у процесі 

здійснення секторальної децентралізації, або для вирішення певних суттєвих 

проблем загальнодержавного характеру, що мають регіональний вимір. У 

цьому контексті громади можуть виступати в ролі як окремих сторін угод, 

так і співучасників їх виконання, що передбачено змістом угоди. Відтак 

потрібне доповнення чинного законодавства з унормуванням ширшого 

спектру угод, в т.ч. з прямою участю громад. 

 

1.3.  Механізми державної підтримки розвитку громад та напрямки 

їх упровадження 

 

Комплексний характер чинників, що формують підґрунтя для розвитку 

територіальних громад, врахування необхідності поєднання операційних 

цілей розвитку з стратегічними цілями зміцнення локальної ідентичності 

спонукають до переходу від звуженого розуміння поняття дієздатності 

громад, яке традиційно описується забезпеченістю відповідними ресурсами 

та здатністю  ефективно  використовувати публічні кошти, до інтегральної 

характеристики спроможності громади до стратегічного розвитку на основі 

задіяння доступних (централізованих та децентралізованих, публічних та 

приватних) ресурсів. На засадах такого розширеного розуміння категорії 

спроможності громади має відбуватися відхід від переважаючого наразі 

патерналістсько-споживацького сприйняття об’єднання громад, яке дає 

доступ до додаткового бюджетного ресурсу, або – для бідніших громад – ще 
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й до ресурсів багатших сусідів. Централізоване фінансування є скінченим, 

тому його особливо важливо використати не лише для задоволення 

найгостріших «наболілих» поточних проблем громади, а, найголовніше – 

для розбудови сталих господарських комплексів, які можуть стати основою 

якісної життєдіяльності громади у довгостроковій перспективі. Адже саме 

громада як людська спільнота та носій соціального капіталу, а не територія і 

не матеріальна інфраструктура, є головним об’єктом реформи 

децентралізації, процесів оновлення та розвитку, які ця реформа має 

спонукати  та зміцнювати. Прикладом саме такого новітнього підходу є 

визначення зі стратегії розвитку одного з польських міст: «під розвитком 

міста ми розуміємо швидке і відчутне зростання можливостей для 

досягнення його мешканцями життєвих цілей, на основі  їхньої 

підприємливості, талантів, знань та індивідуальної активності» [33]. 

Такий підхід застосовується на міжнародному рівні. Як відзначають 

експерти ОЕСР95, дієздатність громад базується як на матеріальних, так і на 

нематеріальних активах. Перші включають в себе послуги, інфраструктуру, 

природні ресурси та культурні надбання. Другі – місцеві навички, 

згуртованість, здатність до дії, адаптивність та відкритість для інших, 

зрештою – здатність працювати разом, приймати спільні рішення  та 

втілювати спільне бачення майбутнього розвитку спільноти. Причому 

дослідники наголошують, що публічні послуги є критичними, оскільки існує 

жорстка кореляція між якістю місцевих публічних послуг та довірою до 

місцевих інститутів влади [65]. 

Створення ОТГ надає громаді нові, розширені можливості для 

сприяння розвитку бізнесу на території громади. Серед таких можливостей: 

- посилення стратегічної визначеності щодо економічного 

середовища, обсягів попиту, перспектив постачання ресурсів, 

інфраструктурного забезпечення тощо внаслідок визначеності стратегічних 

завдань та пріоритетів розвитку ОТГ, які дозволяють враховувати в 

стратегіях ОТГ пріоритети корпоративного сектору; 
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- позбавлення від бюрократичного та корупційного тиску Центру; 

- спрощення адміністративних процедур завдяки розширенню 

повноважень самоврядування; 

- збільшення фінансового ресурсу місцевого бюджету, який може 

спрямовуватись на проекти з підтримки бізнесу, муніципально-приватного 

партнерства, муніципальні закупівлі; 

- оптимізація спрямування ресурсів на місцевий розвиток завдяки 

можливостям вільного вибору пріоритетів розвитку в рамках стратегування 

розвитку ОТГ; 

- можливості реалізації масштабних проектів на основі 

міжмуніципальної співпраці, участі у міжрегіональній та міжнародній (в 

т.ч. транскордонній) співпраці; 

- поліпшення якості технічної інфраструктури: доріг, електро- і 

водопостачання, телекомунікацій, транспортного сполучення тощо; 

- реалізація спеціальних програм щодо сприяння розвитку 

економічної діяльності на території громади; 

- створення нових кластерів та точок зростання внаслідок зміни 

ресурсних потоків, інфраструктури, зростання місткості внутрішнього 

ринку через збільшення купівельної спроможності громади. 

Водночас, перед новоутвореними ОТГ, для яких природною є 

інституційна неусталеність, постає низка викликів: 

- забезпечення ефективності місцевої бюрократії – через відповідні 

кадрове наповнення, кваліфікаційні навчання, механізми громадського 

контролю  та антикорупційні процедури; 

- коректний вибір стратегічних пріоритетів: подолання орієнтацій 

на поточне споживання та пріоритетизація цілей розвитку, досягнення 

інклюзивності процесу стратегування; 

- подолання патерналістських налаштувань членів громади по 

відношенню до Центру (конкуренції за централізований бюджетний 

ресурс) та орієнтація на зміцнення власної дієздатності (конкуренцію за 



27  

кращі умови для розвитку бізнесу); 

- протидія народженню «місцевої олігархії» та її спробам 

деформації конкурентного простору та втручання в діяльність громади; 

- недопущення суперечностей, налагодження співпраці між 

місцевим малим бізнесом та великими компаніями, які працюють на 

території ОТГ; 

- недопущення автаркізації громади (місцевого егоїзму), 

налаштування на відкритість та міжтериторіальну співпрацю. 

Сучасне розуміння спроможності громад виходить далеко за рамки 

власне створення сприятливого бізнес-середовища та інвестиційної 

привабливості. Логіка розвитку бюджетної та секторальної децентралізації 

приводить до усвідомлення важливості розбудови економічних відносин, 

які забезпечують ефективну реалізацію наявних у розпорядженні громад 

ресурсів розвитку, і на основі цього – посилюють їхню спроможність 

забезпечувати зростаючу якість життя їхніх мешканців. У практичному 

сенсі йдеться про цілеспрямовану побудову на місцевому рівні 

інтегрованого інституційного середовища, «дружнього до розвитку» – 

тобто такого, що активно заохочує підприємницьку діяльність, приплив до 

регіону  інвестицій,  реалізацію людського капіталу регіону. У той час як 

застосування патерналістських інструментів обмежене браком ресурсів для 

прямого фінансування, створення «дружнього до розвитку» середовища дає 

змогу використовувати синергетичний ефект від поліпшення організації 

локальної економіки, яке потребує значно менших коштів. 

В якості ознак «дружності до розвитку» локальної економічної 

системи мають розглядатися: 

- диверсифікованість економіки території: досягнення якнайбільшої 

мультигалузевості, що дозволяє гнучко задіювати широкий спектр 

доступних ресурсів, зміцнюючи інклюзивність розвитку; 

- максимальне спрощення процесів, пов’язаних із започаткуванням 

нових підприємств;  
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- пріоритетність розвитку секторів, які генерують мережеві зв’язки 

(такими секторами є насамперед галузі Індустрії 4.0); 

- сталість розвитку: запобігання виснаженню ресурсів, оптимальне 

поєднання властивостей конкурентоспроможності економіки, ощадливого 

ставлення до довкілля та інклюзивності економічного зростання; 

- наявність позитивного тренду підвищення якості людського 

капіталу: продуктивності, рівня кваліфікації, вікової структури тощо. 

Фахівцями ОЕСР доведено прямий зв’язок цього показника із залученням 

інвестицій у розвиток регіону; тому важливо координувати інвестиції у 

фізичну інфраструктуру із інвестиціями в людські ресурси та інновації; 

- інтегральність: розвиненість взаємозв’язків та коопераційної 

взаємодії територій, секторів, соціальних груп тощо [63]; 

- уникнення ризиків анклавізації місцевої економіки та її відкритість 

до коопераційної взаємодії – як на міжмуніципальному та 

міжрегіональному, так і на глобальному рівнях. 

Створення середовища, «дружнього до розвитку», стає дієвим 

інструментом громади у конкуренції за залучення зовнішнього інвестування 

та, що значно важливіше, важелем, який запобігає витоку ресурсів з регіону. 

Зазначимо, що на міжнародному рівні, з урахуванням сучасних змін в 

технологіях та організації ведення бізнесу, наразі застосовується поняття 

«ділової екосистеми» (business ecosystem) для малих та середніх 

підприємств – як цілісного середовища реалізації підприємницької 

діяльності, що починається на рівні підприємства та закінчується на кордоні 

країни, складається з прибуткових (сервісних), неприбуткових організацій, 

локальної інфраструктури, системи освіти та кваліфікаційної підготовки 

тощо98. Підтримання такої екосистеми є важливим у першу чергу для 

розвитку малого й середнього бізнесу, якому комерційно невигідно 

налагоджувати власні логістичні та сервісні служби. Сфера відповідальності 

громад в рамках «ділової екосистеми» розглядається насамперед у 

вирішенні проблеми «останньої милі»:  локального середовища для малих і 



29  

середніх підприємств, облаштування якого значною мірою є результатом 

публічних інвестицій, особливо для віддалених регіонів: насамперед у 

транспортну, шляхову, інформаційно-комунікаційну інфраструктуру, де на 

частку публічних коштів припадає 70% фінансування [72]. Більшість таких 

об’єктів інфраструктури має «подвійне призначення» й однаково важливі як 

для бізнес-спільноти, так і для пересічних членів громад – у такий спосіб 

формується компліментарність просторового і бізнес-розвитку. 

«Ділова екосистема» забезпечує ефективність використання наявної 

інфраструктури, формує нові якості та можливості локальної господарської 

системи на основі нових інфраструктурних рішень, що суттєво збільшує 

капіталізацію місцевих активів – як публічних, так і приватних [15]. 

Міжнародна практика, а останнім часом – і досвід успішних 

вітчизняних громад дозволяють встановити базовий набір інструментів 

сприяння економічному розвитку, застосування яких належить до 

компетенції громад і має дозволити на практиці реалізувати можливості, які 

надає децентралізація. 

Закупівлі товарів та послуг, необхідних для виконання органами 

місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень. Будучи так 

само підпорядкованими жорстким умовам рівності доступу для  усіх  

учасників. Як і закупівлі, що  здійснюються центральними органами влади, 

муніципальні закупівлі значно ефективніші у спрямуванні публічного попиту 

на продукцію місцевих виробників. Адже потрібні громаді послуги мають 

чітко виражену локалізацію надання, що у більшості випадків виключає 

(робить економічно невигідною) участь у конкурсах виконавців з інших 

громад та регіонів. Отже, зростаючі видатки місцевих бюджетів можуть 

працювати як потужні підсилювачі економічного розвитку на локальному 

рівні, особливо – у разі заохочення конкуренції місцевих виробників. Між 

тим, традиційна для локального рівня переплетеність місцевих владних та 

бізнес-еліт містить значний ризик втручання у перебіг тендерів та 

формування на корупційних засадах «локальних монополій» на постачання 
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товарів та послуг для потреб громади. Це посилює важливість прозорості та 

громадської підконтрольності закупівель. 

– Публічно-приватне партнерство (ППП) у виконанні повноважень 

органів місцевого самоврядування. Здійснюючи співпрацю з приватним 

бізнесом на засадах партнерства, ОТГ отримує можливість знизити 

навантаження на місцевий бюджет, оптимізувати витрати, а відтак – і 

вартість надання певних послуг, поліпшити їхню якість завдяки введенню 

конкурентних засад, знизити навантаження на управлінські структури, а 

отже – зменшити чисельність бюрократичного апарату, залучити значні 

приватні ресурси для реалізації великомасштабних проектів. Разом з тим, 

реалізація партнерства  сприятливо впливає на ділове середовище в межах 

ОТГ: знижується рівень ризиків для приватних партнерів, зростає 

публічний попит на їхні товари та послуги, що посилює економічну 

активність, створюються передумови поліпшення взаємовідносин між 

органами самоврядування та місцевим бізнесом, проведення між ними 

діалогу на постійній основі. Чинним законодавством визначено поняття 

державно-приватного партнерства, яке передбачає, зокрема, 

співробітництво між територіальними громадами та юридичними особами 

та фізичними особами-підприємцями, що здійснюється на основі договору 

та може набувати форми концесії, управління майном та спільної 

діяльності. В Україні станом на 1 липня 2018 р. укладено 192 договори, з 

яких реалізується 66 (41 договір концесії, 24 договори про спільну 

діяльність, 1 договір державно-приватного партнерства), 126 договорів не 

реалізується (4 договори – закінчено термін дії, 9 договорів розірвано, 113 

договорів – не виконується) [46]. Проте формування законодавства про 

концесії як найбільш «ґрунтовний» вид ППП в Україні залишається 

незавершеним. Інші форми партнерської співпраці передбачені 

законодавством, проте чинні правові норми роблять їх вельми 

зарегульованими. Так, згідно закону, серед ознак державно-приватного 

партнерства мають бути надання прав управління або придбання/створення 
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об’єкта власності, який, до того ж, не можна приватизувати до завершення 

дії угоди, термін якої має бути щонайменше 5 років. На нашу думку, на 

практиці спектр форм ППП має бути значно ширшим, ніж формалізований 

законом. Зокрема, до таких форм варто відносити угоди, що укладаються з 

приватними компаніями на тривалий період (рік і більше) для виконання 

важливих для життєдіяльності громад функцій, диверсифікації надавачів 

соціальних  послуг,  реалізації  соціального  підприємництва  тощо,  навіть  

якщо  вони  не передбачають об’єднання ресурсів. Зміна терміну 

«державний» на «публічний» дозволила б включити до числа партнерів 

органи самоорганізації населення, відмінні від органів самоврядування 

територіальних громад (наприклад, ОСББ), а також громадські об’єднання. 

Розвиненість соціального капіталу громади сприятиме усталеності таких 

партнерств, навіть за відсутності жорстко визначених договірних 

зобов’язань. 

Визначення ставок місцевих податків та зборів. Згідно Податкового 

кодексу, до місцевих податків та зборів належать: податок на майно 

(нерухомість, землю та транспортний податок), єдиний податок, збір за 

місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. 

Установлення інших податків та зборів забороняється. При цьому  єдиний   

податок,  транспортний   податок   та  плата  за  землю  встановлюються в 

обов’язковому порядку, питання про встановлення податку на нерухомість, 

збору за місця для паркування та туристичного збору вирішують місцеві 

ради. Власне, саме цими платежами обмежено можливості громад варіювати 

рівнями фіскального навантаження для створення умов для ведення бізнесу. 

При цьому можливості варіювання ставками вельми обмежені, оскільки для 

більшості нарахувань їхні рамки вже визначено на загальнодержавному 

рівні Утім, певні можливості зниження фіскального навантаження містить 

визначення правил та механізмів адміністрування. Загалом частка місцевих 

податків та зборів у доходах місцевих бюджетів є вельми малою. Скажімо, 

за три квартали 2018 р. до місцевих бюджетів від місцевих податків 
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надійшло 43,7 млрд грн. (з них від єдиного податку – 20,2 млрд грн., 

земельного податку – 20,4 млрд грн.), що склало 26,5 % усіх податкових та 

10,6 % загальних надходжень до місцевих бюджетів за цей період [46]. 

1. Умови оренди майна громади. Як засвідчує досвід, громади можуть 

володіти значними площами приміщень, які нерідко практично не 

використовуються та могли б надаватися для ведення діяльності 

підприємствам малого і дрібного бізнесу та фізичним особам-підприємцям. 

Для цього необхідне проведення інвентаризації таких приміщень (та 

виробничих потужностей), й врегулювання повернення до власності 

громади об’єктів, які були придбані для ведення бізнесу, проте не 

використовуються за призначенням, а також безгосподарного майна (у т.ч. 

незатребуваної спадщини) тощо. Проблемою є аварійний технічний стан 

більшості приміщень, що не використовуються, проте її певною мірою 

можна було б вирішити, провівши приватизацію такого майна за 

символічними цінами, або уклавши договір публічно-приватного 

партнерства. Більш суттєвою проблемою, яка теж потребує врегулювання, 

є землевідведення. Оскільки ОТГ досить часто стикаються з труднощами 

щодо віднайдення нерозподілених земельних ділянок для потреб громади, 

необхідна інвентаризація земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, які розташовані на території громади, з контролем за 

фактичними обґрунтованими межами землевідведення та дотриманням 

цільового призначення останнього. 

2. Інформаційна та правова підтримка. Види такої підтримки 

обмежуються, фактично, лише потребами членів громад і ресурсними 

можливостями та компетентністю органів місцевого самоврядування. 

Серед найпоширеніших – організація інформування щодо інвестиційних 

можливостей на території громади, підтримки у підготовці інвестиційних 

пропозицій, супроводу інвесторів; пошук ринків збуту для продукції 

місцевих підприємств на ринках інших регіонів; надання консультаційної 

та правової допомоги у виході на зовнішній ринок; формування 
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інфраструктури надання юридичних, інформаційних, інших послуг для 

підприємців; організація обміну виробничим та організаційним досвідом 

(включаючи взаємні поїздки) з іншими громадами, регіонами та на 

міжнародному рівні; проведення професійних навчань, тренінгів для 

представників бізнесу та співробітників органів врядування; сприяння 

впровадженню сучасних організаційних форм ведення бізнесу 

(упровадження цифрових технологій, утворення кластерів, смарт-

спеціалізація); надання правової підтримки у відстоюванні прав місцевих 

підприємств перед контролюючими та правоохоронними органами. 

Останнім  часом  дедалі більшого значення набуває створення умов для 

підтримки високотехнологічних стартапів, які включають надання фізичної 

інфраструктури (приміщень), консультування та навчання з управління 

інтелектуальною власністю, допомогу у налагодженні зв’язків з 

технологічними платформами чи мережами тощо. Значні перспективи – у 

залучення приватних підприємств, громадських організацій для надання на 

замовлення громади необхідних консультаційних, правових, 

організаційних, тренінгових, рекрутингових та інших видів послуг [63]. 

Організація муніципальних позик та спеціальних фондів для 

фінансування окремих проектів за добровільною участю членів громади. 

Оскільки чинне законодавство суттєво  обмежує перелік  можливих  

суб’єктів муніципальних  запозичень, доцільнішим видається формування 

цільових фондів, у т.ч. шляхом утворення  спеціальних благодійних 

громадських організацій, ендавмент-фондів бюджетних установ громади. З 

їхньою допомогою створюватиметься можливість реалізації важливих 

проектів у сферах соціальної та комунікаційної інфраструктури, що 

дозволить розвантажити видатки бюджету ОТГ для спрямування на цілі 

розвитку. Власне, такі фонди належать до інститутів розвитку, про які 

йтиметься нижче. Зміцнення соціального капіталу громади сприятиме 

ефективності функціонування цього інструменту. Зазначимо, що 

запроваджена у 2019 р. заборона ОТГ розміщувати бюджетні кошти на 
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депозитних рахунках суттєво ускладнила фінансування вартісних проектів, 

які потребують накопичення  значних коштів, можливо, впродовж декількох 

років. 

1. Енергетичний моніторинг і аудит. У світлі послідовного зростання 

тарифів на енергоресурси перспективним є здійснення за рахунок (чи за 

пайової участі) громади енергетичного моніторингу та аудиту об’єктів 

житлового фонду, муніципальної інфраструктури, комунікацій та ін. Це 

може дати значний ефект для оптимізації витрат на заходи щодо 

енергозбереження, бути підставою для наступної реалізації програм 

співфінансування таких заходів, отримання «теплих» кредитів тощо. У  

кінцевому підсумку складатимуться умови для вивільнення зекономлених 

коштів для цілей розвитку та поліпшення умов життя членів громади. 

2. Використання потенціалу транскордонної співпраці. Чинним 

законодавством України суб’єктами транскордонного співробітництва 

визначено територіальні громади,  їх представницькі органи та об’єднання. 

Громади укладають угоди про транскордонне співробітництво й 

забезпечують їх виконання; беруть участь у розробленні та реалізації 

спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій; утворюють 

органи транскордонного співробітництва; приймають рішення про вступ до 

відповідних міжнародних асоціацій, інших об'єднань; вносять пропозиції 

щодо організації прикордонної торгівлі, запровадження спеціального 

порядку пропуску через державний кордон; організовують та координують 

роботу з підготовки та реалізації проектів (програм) транскордонного 

співробітництва; забезпечують виділення з місцевих бюджетів коштів на 

розвиток транскордонного співробітництва тощо. Реалізація наявного 

організаційного потенціалу вимагає налагодження належного інформування 

про перспективні можливості транскордонної співпраці, відповідної 

правової підтримки, залучення для надання різних видів підтримки ресурсів 

МЗС. Важливим є врахування перспектив транскордонної співпраці при 

укладенні міждержавних угод – в екологічній, транспортній, туристичній, 
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інших сферах. Для України важливою є цільова підтримка розвитку 

підприємництва у прикордонних регіонах – для прискорення їхнього 

виходу з «пастки» «човникової» та контрабандної торгівлі. Перспективними 

є створення туристичних та рекреаційних кластерів, співпраця у вирішенні 

питань захисту довкілля, кооперація в науково-технологічній та освітній 

сферах. Значний потенціал містять внесені до Закону України «Про 

транскордонне співробітництво» у 2018 р. положення  щодо участі у 

єврорегіональному співробітництві [47]. 

Розвиток місцевих ринків праці. Створення умов для продуктивного 

працевлаштування членів громади на її території є безпосереднім внеском у 

розвиток людського та соціального капіталу громади, зміцнення локальної 

ідентичності. Причому йдеться саме про поєднання поліпшення освітньої 

структури людського капіталу та інституційних механізмів 

працевлаштування. Враховуючи специфіку структури локального ринку 

праці, для переважної більшості громад ключовим є формування пропозиції 

працівників з технічною кваліфікацією та для низькокваліфікованої праці 

[67]. Зміщення на місцевий рівень повноважень щодо організації 

професійно-технічного навчання, з одного боку, дозволяє оптимізувати 

структуру цього навчання для сучасного та перспективного стану місцевого 

ринку праці. Проте, з іншого, громади досить часто  не мають достатніх 

фінансових ресурсів для організації належного навчання, тим більше – 

кваліфікації для визначення перспективних потреб ринку праці. Відтак у цій 

сфері важливими є партнерство у підготовці професійних кадрів з місцевим 

та регіональним бізнесом, міжтериторіальна кооперація у підготовці 

фахівців, проведення спеціальних досліджень ринків праці центральними 

науковими установами, залучення коштів міжнародних донорів. 

Випробуваним на міжнародному рівні механізмом є формування «кар’єрних 

кластерів», які функціонують на основі партнерства держави, школи, 

працедавців, промислових груп та інших стейкхолдерів, дозволяють 

інвестувати у розвиток універсальних або перехідних навичок працівників 
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та можуть сприяти горизонтальному переміщенню працівників у залежності 

від попиту на ринку праці в різних секторах. На відміну від стихійної 

трудової міграції «кар’єрні кластери» дозволяють мінімізувати втрати 

локальної ідентичності при тимчасовому переміщенні працівників до інших 

регіонів, зменшити еміграційні інтенції за рахунок пропозиції адекватних 

робочих місць в українській економіці [64]. 

Процеси фактичної децентралізації в Україні чи не найпоказовіше 

засвідчує структура бюджетних інвестицій. Як показано на рис. 1.1, з 2015 р. 

спостерігаються як збільшення частки бюджетних коштів серед джерел 

фінансування капітальних інвестицій, так і, що значно важливіше, частки 

вкладень з коштів місцевих бюджетів у загальних бюджетних інвестиціях 

(нагадаємо, що з 2016 р. капітальні інвестиції в Україні в цілому 

демонструють потужну позитивну динаміку). 

 

 

Джерело: Держстат України 

Рис. 1.1. Частка державного та місцевих бюджетів серед джерел 

капітальних інвестицій, %. 
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За таких умов коректний вибір пріоритетів та напрямів інвестування 

місцевими громадами набуває принципової важливості. Існує можливість 

впливу з боку держави на певну частину інвестиційних видатків громад, які 

здійснюються в рамках отриманих централізованих ресурсів та як 

співфінансування проектів, що фінансуються з Центру та міжнародними 

організаціями. Проте визначення напрямів інших капітальних видатків є 

прерогативою органів місцевого самоврядування. 

Оптимізації цього сегменту публічного інвестування сприятимуть 

ефективне стратегування місцевого розвитку, зміцнення управлінської 

спроможності органів місцевого самоврядування, рівень інституційного 

забезпечення розвитку, залучення до визначення пріоритетів інвестування 

основних стейкхолдерів, забезпечення горизонтальної та вертикальної 

співпраці. 

Здійснення публічних інвестицій не лише сприяє повноті та 

ефективності виконання основних компетенцій громад, проте є й важливим 

та потенційно вельми потужним інструментом для посилення дієздатності 

громад у довгостроковій перспективі. 

Для цього політика громади щодо публічних інвестицій має бути 

орієнтована на дотримання низки вимог: 

- здійснюватися на стратегічних засадах – відповідно до заздалегідь 

визначених довгострокових цілей та пріоритетів (що створює можливості 

включення співпраці з громадою до стратегічних планів приватного 

сектору); 

- сприяти консолідації потенціалу території довкола виконання 

завдань місцевого розвитку (насамперед шляхом створення відповідної 

комунікаційної інфраструктури); 

- сприяти підвищенню рівня капіталізації та раціоналізації 

використання місцевих ресурсів (зокрема, шляхом розвитку комунальної 

інфраструктури, яка зменшує витрати бізнесу та поліпшує умови 

продуктивного використання ресурсів; а також соціальної (включаючи 
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освітню та медичну) інфраструктури, яка оптимізує реалізацію людського 

потенціалу громади); 

- отримувати синергетичний ефект від використання потенціалу 

території в рамках загальнодержавного процесу соціально-економічного 

розвитку (на основі міжмуніципальної, міжтериторіальної співпраці, участі 

у публічних та приватних  проектах загальнонаціонального рівня); 

- безпосередньо створювати сприятливе бізнес-середовище на основі 

розбудови інфраструктури підтримки бізнесу; 

- орієнтуватися на максимальне залучення місцевого бізнесу до 

реалізації функцій громади шляхом реалізації партнерських проектів, 

здійснення місцевих закупівель товарів та послуг тощо. 

У процесі планування та здійснення публічних інвестицій доцільно 

враховувати розроблені ОЕСР Рекомендації щодо ефективного публічного 

інвестування на різних рівнях врядування. Ними, зокрема, наголошується 

на необхідності координувати інвестиції між національним та 

субнаціональними, а також  між  субнаціональними рівнями врядування, 

зміцнювати управлінську спроможність, враховувати довгострокові впливи 

та ризики, співпрацювати з стейкхолдерами, диверсифікувати джерела 

інвестицій, забезпечувати відповідні фіскальний та регуляторний 

інструментарій [69]. 

Пом’якшувати проблеми вибору пріоритетів інвестування дозволяє 

застосування сучасних організаційних методик, серед яких провідна роль 

відводиться смарт- спеціалізації регіонів. Така інноваційна методика 

прийняття рішень у сфері регіональної та структурної політики визнається 

оптимальною в умовах значної інформаційної асиметрії, високих ринкових 

ризиків та інституційної недосконалості, що не дозволяють коректне 

апріорне визначення секторів економіки, які потребують державної 

підтримки. Натомість підтримка надається інвестиціям, які сприяють 

зростанню капіталізації локальних активів. Зокрема, програмам цільового 

професійного навчання, системам виявлення та оцінки ринкових сигналів, 
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технологіям збору, обробки та обміну інформацією, механізмам  публічно-

приватного  партнерства,  технологічного форсайту та ін. Із цією метою 

створюються умови для партнерства місцевих влад, наукових установ, 

бізнесу, організацій громадянського суспільства, які виробляють 

довгострокові стратегії зростання [67]. 

Фахівцями ОЕСР виокремлено наступні ключові ознаки смарт-

спеціалізації: 

- політика сприяння «підприємницькому пошуку»: вибору 

підприємцями наявних ринкових можливостей за рахунок поширення 

досвіду підприємницького вибору  успішних компаній завдяки постановці 

відповідних цілей політики локального розвитку, виявлення перешкод та 

моментів ринкової недостатності, заохоченню поширення відповідних 

інформації та знань; 

- підтримка технологічних платформ загального призначення та 

мереж: що дозволяє підвищити продуктивність у наявних секторах 

економіки та на цій основі ідентифікувати сектори, в яких мають 

концентруватися ресурси; 

- розвиток діагностичного інструментарію та інфраструктури, що 

дозволяють моніторити та оцінювати ефективність і політики; 

- розвиток стратегічного управління: для виявлення переваг регіону, 

планування заходів політики, розробки стратегічного бачення та 

імплементації дієвої стратегії; 

- відкритість для інших регіонів: запобігання дублюванню 

спеціалізацій різними регіонами та налагодження співпраці з регіонами з 

комплементарними можливостями та стратегіями [61]. 

Передбачається, що завдяки використанню зазначених інструментів 

створюється можливість виявити унікальні функції і активи кожного 

регіону, оптимізувати співпрацю регіональних стейкхолдерів. Варто 

зазначити, що наразі у міжнародній практиці методики смарт-спеціалізації 

розглядаються здебільшого для рівня регіонів та міст, застосування ж цієї 
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методики для рівня громади не є поширеним. Між тим, поширення 

мережевих технологій, цифровізації (відтак – спрощення процесів збору та 

обробки інформації, включаючи «big data»), автономізації економічних 

суб’єктів, а на цій основі – дієздатності громад як такої створює сприятливі 

умови для поширення смарт-підходів і на їхній рівень. В Україні 

Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку 

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, 

а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (2015 р.) смарт-

спеціалізацію визначено як «підхід, що передбачає аргументоване 

визначення суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної 

стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів 

економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням 

конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів 

економіки в більш ефективні». Зрозуміло, що на основі такої формули 

реальне впровадження смарт-спеціалізації в Україні здійснюється досить 

кволо та зі значними деформаціями й залишається у полоні галузевих 

підходів. Що особливо важливо з огляду на унормування обов’язковості 

його застосування при розробці регіональних стратегій розвитку. 

Зберігається  практика «ручного» визначення секторальних пріоритетів у 

явному вигляді, сфера застосування смарт-спеціалізації штучно звужується 

до промисловості (що в принципі суперечить ідеї підприємницького пошуку 

на засадах вибору ринкових можливостей), імплантується підтримка 

кластеризації (тоді як за європейськими методиками кластери, навпаки, 

містять ризик перешкоджання структурним змінам, тому йдеться 

щонайменше про міжкластерну кооперацію). Смарт-спеціалізацію 

намагаються спрямувати на «зменшення міжрегіональних відмінностей у 

розвитку промислового потенціалу України та забезпечення реалізації 

промислової політики регіонів з урахуванням інноваційної спеціалізації»   

(що скоріше усталює, ніж створює можливості зміни   спеціалізації регіонів) 
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[48]. Виправленню деформацій у підходах сприятиме тісніша співпраця 

України з європейською Платформою смарт-спеціалізації – на цій основі є 

можливість прискорити формування необхідних для повноцінної реалізації 

смарт-спеціалізації інституційних передумов. 

Практична реалізація інструментів сприяння економічному розвитку 

традиційно обмежена доступними фінансовими ресурсами громад. 

Проблема недостатньої забезпеченості адекватними фінансовими ресурсами 

функцій місцевих громад є спільною для багатьох країн, що розвиваються. 

Це змушує шукати відмінні від бюджетних ресурси, які можуть бути 

залучені до фінансування функцій громад. Зокрема, Рекомендація 6 з 

Рекомендацій ОЕСР щодо ефективного публічного інвестування передбачає 

мобілізацію приватного сектору та фінансових установ для диверсифікації 

джерел фінансування інвестицій та розбудови спроможності громад [67]. 

Заохочення приватного інвестування у місцевий розвиток має 

досягатися шляхом інтерналізації позитивних екстерналій, що утворюються 

для громади внаслідок таких інвестицій, через утворення відповідних 

приватних вигод. Прикладами таких екстерналій, зокрема, є: 

- збільшення зайнятості у трудонадлишковому регіоні; 

- впорядкування територій, відновлення будівель; 

- енергозбереження; 

- утилізація побутових, виробничих відходів та рекреація земель; 

- будівництво комунікаційної інфраструктури (дороги, мости, зв’язок 

тощо); 

- надання соціальної та медичної допомоги; 

- надання транспортного забезпечення та ін. [42]. 

«Винагорода» за утворення таких екстерналій (інтерналізація 

екстерналій) може забезпечуватися як шляхом безпосереднього надання 

податкових пільг (як було показано вище, громади вельми обмежені у таких 

важелях, проте можливе упровадження фіскальних стимулів на рівні 

загальнодержавних податків у разі проведення відповідної державної 
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політики), так і шляхом безоплатного чи преференційного надання 

територіальною громадою певних ділових, інфраструктурних та ін. послуг, 

відведення землі, виділення/оренди/продажу приміщень тощо. 

Сприяння створенню екстерналій може відбуватися й на рівні 

загальнодержавної політики – завдяки заохоченню певних видів діяльності 

на локальному чи загальнонаціональному рівні, що підвищує капіталізацію 

відповідних ресурсів. Це, зокрема, впровадження екологічних регуляцій для 

рекреаційних регіонів, затвердження переліку офіційних культурних 

пам’яток та проведення відповідної культурної  та освітньої політики, що 

розвиває туристичний потенціал територій, реалізація дорожньо- 

транспортних  проектів, які спрощують  доступ до відповідних  територій,   

упровадження «зелених» тарифів для відновлюваної енергетики та ін. 

Між тим, у разі досягнення належного рівня локальної ідентичності, 

інтерналізація екстерналій може відбуватися «автоматично», якщо така 

інвестиція робить внесок у формування соціального капіталу, який надалі 

полегшуватиме доступ бізнесу до локальних ресурсів та зменшуватиме його 

трансакційні витрати. Прикладами можуть слугувати, зокрема, поліпшення 

привабливості території для туризму внаслідок інвестицій у збереження 

довкілля чи/та у шляхову інфраструктуру, поліпшення пропозиції  людського 

капіталу внаслідок вкладень у профтехосвіту та ін. Можливою екстерналією 

може стати започаткування нової індустрії для даної громади – наприклад, 

креативної індустрії, туризму тощо, що дасть початок формуванню нових 

бізнес-кластерів. Загалом, інституційні механізми інтерналізації екстерналій 

створюють переваги громади в інституційній конкуренції за ресурси, 

сприяють формуванню локальної ідентичності. 

Спеціальна інтерналізація екстерналій необхідна для видів діяльності, 

які не можуть безпосередньо надаватися на комерційних засадах. Щодо тих 

важливих для розвитку громади сфер, де інтерналізація не потрібна 

(наприклад, надання транспортних, телекомунікаційних, деяких 

комунальних послуг), практика засвідчила ефективність заходів із 
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координації зусиль суміжних територій у форматі спільних повноважень, 

або в рамках скоординованих інвестиційних стратегій (що відповідає 

Рекомендації 3 ОЕСР щодо ефективного публічного інвестування), і це 

дозволяє досягти необхідного рівня прибутковості за рахунок масштабу 

надання послуг110. Зокрема, міжтериторіальна координація дає можливість 

поліпшити умови реалізації товарів завдяки віднайденню оптимальних 

логістичних рішень щодо співвіднесення вартості витрат на комунікації 

(транспортні перевезення, швидкість і надійність поставок) з 

альтернативними витратами менш частих транзакцій (витрати на 

формування та зберігання запасів). Міжтериторіальна координація у 

торговельно-логістичній сфері є перспективною і для транскордонних 

взаємовідносин громад [56]. 

Забезпеченню стратегічно орієнтованого розвитку громад на основі 

збільшення їхньої економічної спроможності сприятиме продовження на 

загальнонаціональному рівні низки важливих реформ, які слід на цій 

підставі вважати компліментарними (такими, що взаємно доповнюють одна 

одну) щодо реформи децентралізації а отже – здатними забезпечувати 

координацію відповідних політик. 

До таких компліментарних реформ варто відносити: 

- дерегуляцію та підтримку підприємництва, що сприятиме повноті 

реалізації ресурсного багатства громад на засадах розкриття 

підприємницького потенціалу їх членів, а також є складовою реалізації 

людського потенціалу громад; 

- реформу ринку праці – можливості забезпечення гнучкої зайнятості 

та повнішого охоплення на цій основі трудового потенціалу громад, 

структура якого може бути специфічною через демографічні особливості; 

від реформування ринку праці варто також очікувати збільшення частки 

офіційно зайнятих, та зменшення «квазі»-зайнятих у вигляді ФОПів – це 

збільшить надходження від податку на доходи фізичних осіб; 

- земельну реформу – сприяння розвитку економічної спроможності 
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дрібних власників аграрних земель та аграрного сектору, який є головним 

рушієм для переважної більшості сільських громад; 

- житлово-комунальну реформу – підвищення економічної 

ефективності функціонування цього сектору та збільшення ролі 

самоорганізації власників/співвласників спростить виконання відповідних 

функцій органами місцевого самоврядування та зменшить навантаження на 

бюджет громади; 

- упровадження електронного врядування – для спрощення 

можливостей надання адміністративних послуг на рівні громад та 

забезпечення інклюзії членів громад до прийнятті рішень як на локальному, 

так і на загальнонаціональному рівні; 

- інші секторальні реформи (освіти, охорони здоров’я, енергетики, 

транспортного комплексу тощо).  
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РОЗДІЛ 2 

ФАКТИЧНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

ТА РОЗВИТКУ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 

2.1.  Процеси децентралізації влади та децентралізації 

оподаткування 

 

Процес децентралізації влади в Україні дозволив формувати відповідно 

до положень Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і 

спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – 

об’єднані територіальні громади (ОТГ). 

Нині, після шести  років активного упровадження реформи 

децентралізації, її справедливо вважають однією з найуспішніших реформ в 

Україні за період з 2014 року. Основою успіху стали чіткість намірів, 

проголошених владою, та зацікавленість з боку громад в отриманні більших 

повноважень, ресурсів та спроможності реалізовувати власні ініціативи 

самоврядного розвитку. Зміна системи управління територіями, 

децентралізація у сферах медицини, освіти, надання послуг демонструють 

значні темпи та головне – реальні позитивні зрушення. 

За 6 років реформи утворено 1070 ОТГ, у які добровільно об’єдналися 

4882 громад. З них у 936 ОТГ відбулись перші місцеві вибори (рис 2.1).   

Урядом затверджено перспективні плани формування територій громад 24 

областей, які 100% охоплюють територію областей.  Площа утворених ОТГ 

становить майже 47% від загальної площі України. В ОТГ та містах 

обласного значення проживає понад 70% населення України [21]. 

Відповідно до прийнято Закону України від 16.04.2020 № 562-IX «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та 

адміністративних центрів територіальних громад», Кабінетом Міністрів 

України визначено адміністративні центри та затверджено території 1470 
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спроможних територіальних громад, у яких будуть проведені місцеві вибори 

у 2020 році на новій територіальній основі.  

Завдяки запровадженню міжмуніципального співробітництва громади 

отримали можливість консолідувати зусилля та реалізовувати спільні 

проекти. Зокрема 1354 територіальних громад уклали 604 договори про 

співробітництво.   

 

 

 

Рис. 2.1. Нова система адміністративно-територіального утстрою 
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Базисом дієздатності громади у довгостроковому періоді має вважатися 

формування сталих власних джерел доходів на основі реалізації місцевого 

природного, економічного, людського та соціального потенціалів, залучення 

інвестиційних ресурсів, сприяння розбудові мережі місцевих комунальних 

та приватних підприємств, створення на цій основі достатньої кількості 

робочих місць, які одночасно є засобом інклюзії членів громади, а отже – 

формування згуртованості останньої. 

 

 

Рис. 2.2. Структура державної підтримки розвитку територій в 2020 р. 

 

Слід зазначити, що найбільшої нормативно-правової розробленості та 

найефективнішої реалізації набула складова децентралізації у сфері 

бюджетних відносин, яка полягає, зокрема, у зміцненні дохідної 

спроможності територіальних громад. Вона створювала підґрунтя для 

наступних етапів децентралізації, оскільки з початку реформування у 2015 

р. стосувалася усіх (а не лише об’єднаних) територіальних громад. 
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Реформа міжбюджетних відносин у контексті реформи децентралізації 

– це стимулювання для місцевих громад ефективніше наповнювати свої 

бюджети, переходити на самозабезпечення та ретельно планувати свої 

видатки. Починаючи з 2015 р. джерела наповнення місцевих бюджетів було 

розширено за рахунок передачі з державного до місцевих бюджетів низки 

податків, зборів та неподаткових платежів. Такі зміни привели до зміцнення 

дохідної частини місцевих бюджетів. 

Найвагомішим результатом бюджетної децентралізації є зростання 

частки місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюджетів з 2,5 % у 

2012-2014 роках до 30 % у 2018 році, в основному за рахунок передання 

окремих податків та зборів до місцевих бюджетів. У 2018 році обсяг 

місцевих бюджетів вперше перевищив обсяг державного бюджету і склав 52 

% консолідованого бюджету України. Для порівняння, у 2014 році ця частка 

складала 42 %. Стандарт співвідношення доходів державного та місцевих 

бюджетів більшості країн ЄС – 50:50 – може вважатися досягнутим. Через 

місцеві бюджети в Україні перерозподіляється понад 15 % ВВП [8]. 

Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд) у ВВП у 

2018 році становила 7,1 % (у 2014 році – 5,1 %), у 2019 році складе 6,8 % 

(прогноз), а самі власні доходи місцевих бюджетів зросли з 68,6 млрд грн. у 

2014 р. до 234,1 млрд грн. у 2018  році,  та до 267 млрд грн. у 2019 році. 

Власні доходи на одного мешканця зросли з 203,4 грн. у 2016 році до 415,4 

грн. у 2018 році (+31,5 %), а за прогнозом на 2019 рік складуть 503,9 

грн.(+23,1 %) [19]. 

Між тим, залишається проблемою практична залежність місцевих 

бюджетів від трансфертів з державного бюджету. В Законі України «Про 

Державний бюджет на 2018 рік» обсяг міжбюджетних трансфертів для 

місцевих бюджетів становив 314 млрд грн. З них міжбюджетні трансферти із 

загального фонду – 300 млрд. грн., із спеціального – 14 млрд. грн. У Законі 

України «Про Державний бюджет на 2019 рік» до місцевих бюджетів 
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передбачено спрямувати загалом 40 різних видів дотацій та субвенцій, з них 

29 субвенцій та 5 видів дотацій - з загального фонду державного бюджету. 

Це створює потенційну можливість «ручного» втручання у фіскальну 

сферу ОТГ, в тому числі – з різного роду позаекономічною (та корупційною) 

мотивацією. У свою чергу, формується ризик фінансової ненадійності ОТГ 

як економічних контрагентів. Зокрема, у 2017-2018 рр. непоодинокими були 

ситуації, коли головні розпорядники коштів місцевих бюджетів не могли 

своєчасно відшкодовувати вартість субсидій та пільг, наданих населенню. Це 

відбулося через несвоєчасний перерахунок державою субвенцій. За 

експертними    оцінками,    потенційні    втрати    місцевих    бюджетів    за    

несвоєчасний Перерахунок державою субвенції у 2017-2018 роках у разі 

подання до суду підприємствами по всій Україні можуть становити близько 7 

млрд. гривень [2]. 

Сумарний обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів у 2019 році 

складе 588,9 млрд. грн., що на 35,6 млрд. грн, або на 6,4% більше, ніж у 2018 

році9. Аби збільшити ресурс місцевих бюджетів, на місцях залишаються 

надходження від: податку на доходи фізичних осіб від доходів за здавання в 

оренду земельних ділянок; 5 % рентної плати за видобуток вуглеводнів; 

земельний податок за лісові землі; 13,44% акцизного податку з пального. 

Загалом на 2019 рік для всіх територіальних громад залучено додатковий 

ресурс в обсязі 44,6 млрд. грн. [3]. За оцінкою Міністерства фінансів 

України, доходи місцевих бюджетів  у 2019 році  зростуть  у порівнянні з 

2018 роком на 41,4 млрд. грн. (на 16,6%)  до 291,1 млрд. грн. [7]. 

У бюджетному законодавстві на 2019 рік передбачено наступні зміни 

для підтримки місцевих бюджетів [18], які вже демонструють позитивні 

наслідки: 

– скасовано пільги зі сплати плати за землю для підприємств 

залізничного транспорту – через поновлення оподаткування цих земель 

місцеві бюджети отримають1,2 млрд грн.; 

– компенсовано майже 0,4 млрд. грн. втрат доходів місцевих 
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бюджетів через надання державою податкових пільг зі сплати земельного 

податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування; 

– змінено базу та збільшено ставки туристичного збору (встановлені у 

відсотках до мінімальної заробітної плати), що дозволить місцевим 

бюджетам отримати додатково 120 млн. грн.; 

– продовжено фінансування з державного бюджету, а не з місцевих 

бюджетів, оплати послуг із патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя (до 2027 

року), завдяки чому у  місцевих бюджетах збережено щонайменше 21 млн. 

грн. 

Проте у бюджетному законодавстві на 2019 рік не передбачено: 

– погашення за рахунок місцевих бюджетів заборгованості за 

середньостроковими позиками – в такий спосіб збережено 9 млрд. грн.; 

– вилучення залишків коштів місцевих бюджетів, що надійшли як 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, які не використані протягом двох років, тобто уникнено втрат 

на 800 млн грн.; 

– перекладання на місцеві бюджети фінансування ВНЗ державної 

власності І-ІІ рівнів без статусу окремих юридичних осіб, що дозволить 

зберегти власний ресурс місцевих бюджетів в обсязі 862,4 млн грн.; 

– покладання на міста та ОТГ відповідальності обласного рівня за 

надання гарантій за місцевими запозиченнями, тобто міста та ОТГ 

убезпечені від необхідності розраховуватись за борги обласної влади. 

Натомість у бюджетному законодавстві уперше передбачено: 

– додатковий ресурс для бюджетів міст обласного значення та ОТГ – 

надходження від штрафних санкцій за порушення законодавства про працю 

та у сфері містобудівної діяльності, що накладаються відповідними 

органами місцевого самоврядування, орієнтовно 440 млн грн.; 

- додатковий ресурс для бюджетів міст обласного значення та ОТГ – 

37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині 
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деревини, заготовленої в порядку  рубок  головного  користування.  У  

Податковому  кодексі  збільшено  в  1,5  раза ставки за цим податком, однак, 

тимчасово у 2019 році 13% цієї рентної плати будуть перераховуватись до 

спеціального фонду Держбюджету. Потенційні додаткові доходи місцевих 

бюджетів складуть 260 млн грн.; 

– врахування особливостей роботи комунальних підприємств, що 

надають послуги ЖКГ: вони сплачуватимуть ПДВ після отримання коштів 

від споживачів, а не з моменту фактичного надання послуг, що убезпечить 

комунальні підприємства від виникнення заборгованостей зі сплати 

податків; 

– новий механізм розподілу коштів дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я. Обласна влада розподілятиме ресурс за погодженням з Урядом, 

що має убезпечити від упередженого та суб’єктивного розподілу ресурсу. 

Для забезпечення справедливості АМУ наполягала запровадити прямий 

розподіл цієї дотації між місцевими бюджетами. 

Такі зміни приведуть до збільшення допомоги держави у фінансуванні 

місцевих бюджетів шляхом надання дотацій та розподілу субвенцій. 

Порівняно з 2018 роком суми коштів на деякі сфери збільшено. Є також і 

нововведення, зокрема введення податку на лісові землі, визнання 

необхідності зміни зарахування ПДФО за місцем проживання фізичної 

особи, а не за місцем її праці. 

Варто також відзначити зростання надання громадам централізованих 

фінансових ресурсів. Обсяг фінансування розвитку територій з Державного 

бюджету зріс з 0,5 млрд. грн. у 2014 році до 19,37 млрд. грн. у 2018 році. 

Порівняно з 2014 роком у 39 разів зросла державна підтримка на розвиток 

територіальних громад та розбудову їх інфраструктури. Обсяг коштів 

субвенції на формування структури ОТГ у 2018 р. склав 1,9 млрд. грн., на 

2019 рік обсяг субвенції заплановано у розмірі 2,1 млрд. грн.; кількість 

фінансованих проектів збільшилася з 1451 до 2456. Обсяг Державного 



52  

фонду регіонального розвитку  зріс з 2,9 млрд. грн у 2015 році до 6,0 млрд. 

грн. у 2018 році, а кількість проектів – з 876 до 806 [19]. 

Фінансова децентралізація – це найбільш повний та прозорий вид 

децентралізації, оскільки він прямо пов'язаний з організацією та 

реформуванням системи міжбюджетних відносин. Органи місцевого 

самоврядування отримують фіскальну незалежність (делегування 

повноважень щодо прийняття рішень в сфері бюджетного регулювання) – 

можливість приймати рішення щодо формування бази оподаткування, 

визначення ставок відповідних місцевих податків та зборів, введення 

податкових стимулів для галузей економіки на регіональному рівні. Це 

підштовхує їх до конкуренції між собою в контексті варіації рівня 

податкових ставок з метою фінансового забезпечення громад.  

Проте всі ці зміни часто не вирішують проблем наповнення місцевих 

бюджетів, не забезпечують фінансову самодостатність місцевого 

самоврядування. Доцільним є пошук додаткових джерел наповнення 

місцевих бюджетів, а також використання низки альтернативних 

можливостей (розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах, 

придбання цінних паперів, отримання позик, надання позик, муніципальні 

облігаційні позики). Саме фінансова децентралізація надає органам 

місцевого самоврядування можливість здійснювати самостійний пошук 

додаткових фінансових ресурсів. 

На початку реформи висловлювались різні думки фахівців щодо того, 

якою має бути реформа – примусовою чи добровільною, чи повинна мати 

чітко визначені терміни, бути форсованою чи поступовою. Значна увага 

приділялася питанням обрахунку кількості об’єднаних територіальних 

громад, що мають прийти на заміну низовим адміністративно- 

територіальним одиницям. Фахівці, зокрема, Ю.І. Ганущак, ще до початку 

реформи стверджували, що для ефективного започаткування дії місцевого 

самоврядування на рівні громад, ефективного розподілу ресурсів та 

створення можливостей для збільшення ресурсного потенціалу достатньою 
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буде кількість громад на рівні від 1000 до 3000, які мають поступово 

замінити близько 12 тис. місцевих рад. Проте період досягнення такого 

результату не встановлювався. Як результат, на практиці процес формування 

ОТГ відбувався досить повільно [9]. 

Мапу спроможних територіальних громад у масштабах держави було 

представлено у вигляді перспективних планів формування територій громад 

у розрізі областей. Станом на лютий 2019 р., Кабінетом міністрів України 

було затверджено перспективні плани формування територій громад 23 

областей, тобто сформоване орієнтовне бачення спроможних громад у 

регіональному розрізі. Водночас, затверджені урядом перспективні плани 

поки охоплюють лише 82% території України [10]. 

Процес формування ОТГ можна назвати динамічним: станом на 2015 р. 

в Україні було сформовано 159 ОТГ; станом на 2016 р. – 366; станом на 

2017 р. – 665; а станом на березень 2019 р. – вже 884 об’єднані громади - з 

1285 ОТГ, які включено до наявних перспективних планів, включно з 78 

ОТГ, які станом на березень 2019 р. очікували на рішення ЦВК щодо 

проведення своїх перших виборів та формалізації свого статусу об’єднаних 

територіальних громад. Зазначені 884 ОТГ об’єднали 4110 місцевих рад. До 

їх складу увійшло 24 міста обласного значення, до яких приєдналося 59 

навколишніх громад, а також 37 ОТГ, до яких приєдналася 71 територіальна 

громада [29]. 

Станом на квітень 2019 р. територія сформованих ОТГ складає більш 

ніж третину (38,5 %) загальної площі України. У таких громадах проживає 

понад 9,1 млн людей (що становить 25,7 % від загальної чисельності 

населення України). А загалом у спроможних громадах, якими є ОТГ та 

міста обласного значення, проживає майже 70 % населення держави. 

Середня кількість територіальних громад, що об’єдналися в одну ОТГ, 

складає 4,6, а середня чисельність населення однієї ОТГ становить 10284 

осіб. 
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У контексті завдань прискорення децентралізації зростає потреба у 

визначенні комплексу проблем, нагромаджених практикою децентралізації, 

що свідчать про її недостатню нормативну та інституційну урегульованість 

та впливають на перспективи створення нових ОТГ: 

- незрозумілі межі управлінських свобод об’єднаних територіальних 

громад. Внаслідок невирішення питання з наглядом за діяльністю громад та 

рішеннями їх управлінських органів ці питання залишаються на розсуд 

самих громад.  

- у разі ухвалення рішень, що не належать компетенції громади, або 

звужують права громадян, це створює прецедент щодо можливості і 

подальшого ухвалення таких рішень; 

- відсутність ясних і чітких перспектив того, що відбудеться після 

100 % об’єднання громад, які це змінить структуру управління та розподіл 

адміністративних важелів і ресурсів; 

- відсутність розуміння того, як об’єднані територіальні громади 

мають самовизначитися на території району та регіону, якою буде їх 

взаємодія з цими територіальними утвореннями; 

- слабка прив’язка системи реформування місцевого самоврядування 

до процесів, що відбуваються в цілому в країні, зокрема до секторальних 

реформ. Зміна місцевого самоврядування змушує змінюватися і систему 

секторального управління в державі – від зміни переліку даних, що 

підлягають статистичним спостереженням, до зміни механізмів реалізації 

управлінських рішень центральних органів виконавчої влади на місцях; 

- неможливість чітко встановити, як впливає формування 

об’єднаних територіальних громад на якість життя людини, відсутні 

критерії  оцінки  впливу складових реформи децентралізації на формування 

життєвого середовища громадян. 
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2.2. Роль територіальних громад у формуванні сучасного 

соціального капіталу 

 

Зміни, що відбуваються в останні десятиріччя в економічній та 

суспільно-гуманітарній сферах у глобальному вимірі, суттєво модифікують 

середовище та умови, в яких відбувається регіональний та локальний 

розвиток, чинники та закономірності цього розвитку. 

Під впливом тенденцій глобалізації відбувається «розмивання» 

значущості національних економічних систем та розвиваються 

транснаціональні мережі співробітництва, у національні та регіональні 

практики імплантуються інтернаціональні складові постіндустріального 

суспільства й економіки, що призводить до значних інституційних розривів 

між сферами суспільного життя, секторами  економіки, соціальними 

групами, територіями тощо. Економічні процеси нерідко набувають 

властивостей «екстериторіальності», будучи набагато сильніше залежними 

від обміну матеріальними, фінансовими, а все частіше – й людськими та 

інтелектуальними ресурсами з транснаціональними партнерами, ніж від 

комунікацій на місцевому рівні. Ресурсний потенціал територій в умовах 

глобалізації вже не є ані безумовною перевагою (зростають технічні та 

організаційні можливості «викачування» ресурсів),  ані  перешкодою 

(зростають можливості залучення ресурсів ззовні) для розвитку території. 

Відповідно, поняття конкуренції за ресурси набуває нових вимірів та 

гостроти саме для локальних спільнот. 

Зрушення, що відбуваються у процесах суспільного виробництва у 

процесі становлення цифрової та мережевої економіки у рамках Четвертої 

промислової революції, видозмінюють саме розуміння сутності та 

співвідношення цінності ресурсів місцевого розвитку. Різко зростає 

функціональна автономність виробничих суб’єктів. З’являються нові 

ресурси, завдяки поширенню частки інформаційної складової у створенні 

навіть традиційних товарів і послуг суттєво змінюється їхня вартість. Отже, 
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змінюються засади конкуренції, яка у «традиційних» економіках відіграє 

роль основного регулятора міжсекторальних та міжтериторіальних 

ресурсних потоків [12]. 

У традиційній організації виробництва чиннику територіального 

розташування факторів виробництва, переробних потужностей та ринків 

збуту належала значна роль. Це забезпечувало й високий рівень прив’язки 

інституційних систем до територій, а отже – територіальної ідентичності 

основних соціальних груп. Сучасна мережева економіка, що приходить на 

зміну агломераціям, прискорює розмивання територіальної ідентичності 

бізнесу. Оскільки через зміну специфіки продукту та процесів виробництва 

географічна віддаленість значно слабше впливає на рівень трансакційних 

видатків, побудова інституційних форм взаємодії не спирається на критерій 

територіальної наближеності контрагентів, і мережеві зв’язки дедалі частіше 

опосередковують усталені взаємовідносини поза межами регіону. Зниження 

трансакційних витрат внаслідок інфраструктурних інвестицій веде до 

вирівнювання продуктивності місцевих ресурсів, а відтак – і до інвестування 

у їх залучення до виробничих процесів, проте конкретна локація цього  

залучення  залежить  від  додаткових  чинників.  Тобто,  регіон  може  

ставати  як «слизьким, так і «липким» для ресурсів (термінологія 

дослідників ОЕСР) [64]. 

Так само сучасні тренди посилюють індивідуальну мобільність. Через 

уніфікацію професійних навичок працівник стає значно вільнішим у виборі 

сектору економіки, у якому його людський капітал знаходить застосування, 

а розвиток комунікаційної інфраструктури суттєво спрощує прийняття 

відповідних рішень. Зростання загального рівня доходів та зниження 

альтернативних витрат на переміщення, які зазвичай співставлялися з 

можливим виграшем від зміни місця проживання, полегшують процес зміни 

територіальної локації суб’єкта. Відтак послаблюється й індивідуальна 

територіальна ідентичність, що призводить до динамізації складу 

місцевих громад та посилює ризики втрати людського капіталу. 
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Отже, притаманна «традиційним» підходам до територіального 

розвитку пріоритетність інвестування у розвиток інфраструктури де-факто 

часто приносить результати, протилежні бажаним, спрощуючи відплив 

ресурсів та поляризуючи простір на урбанізовані економічні центри та 

маргіналізовану периферію. Навіть навпаки – вищі трансакційні витрати 

через гіршу транспортну доступність відіграють для певних локальних 

ринків роль своєрідного «тарифного захисту», що на певний час може бути 

сприятливим для місцевого розвитку [56, c. 187]. До того ж, утримання 

сучасної інфраструктури, якщо попит на її послуги є незначним, складає, 

фактично, додатковий «податок» на економічну активність, що підвищує 

вартість ведення бізнесу на даній території та/або суттєво обтяжує бюджети 

місцевих громад [56, c. 188]. 

Практикою доведено, що позитивний ефект розвитку транспортної 

інфраструктури для регіону розкривається лише за наявності певних 

позитивних екстерналій – потенційних (невичерпаних) можливостей 

економії на масштабах, утворення мереж [55, c. 73]. Як зазначають 

дослідники, важливими чинниками є також наявність гарантованих 

стандартних умов ведення бізнесу, місцева вартість факторів виробництва, 

відсутність локальних фінансових обмежень, додаткових позаекономічних 

ризиків тощо58, організаційної побудови бізнесу та можливостей 

формування локальних та трансрегіональних мереж і кластерів, які 

дозволяють оптимізувати використання наявних ресурсів у процесі 

технологічного циклу (відбувається транснаціональний трансфер технологій 

залежно від зміни їх граничної норми віддачі) [64]. Проте найголовнішим 

чинником, безперечно, є здійснення інвестицій, які забезпечують 

поліпшення якості людського   капіталу. Відтак,  як  констатують   фахівці   

ОЕСР,   проекти   розбудови «фізичної» інфраструктури можуть мати сенс 

там, де її брак є гострим та особливо гостро відчувається громадянами. Як 

тільки базові потреби задоволені, увагу в цих громадах слід переключити на 
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проекти, що сприятимуть зростанню регіональної продуктивності та 

конкурентоспроможності [65, c. 156]. 

Таким чином, загальним глобальним трендом є поєднання двох 

взаємосуперечливих трендів у розвитку територій. З одного боку, процеси 

транснаціоналізації «розмивають» територіальну ідентичність як на 

інституційному, так і на індивідуальному рівнях, визначають першість 

уніфікованих, «космополітичних» ідентифікаційних практик [49], які мають 

насамперед функціональний, а не територіальний характер. З іншого, 

автономізація розпорядників ключових ресурсів підвищує вагу 

індивідуальних мотивацій поведінки, які диктуються особливостями їхньої 

ідентичності й, за визначенням, реалізуються на певній конкретній 

території. У макроекономічному  вимірі оптимізація використання ресурсів 

територій на основі уніфікованих практик містить ризики обмеження 

доступності ресурсів наявними ієрархічними виробничими вертикалями. 

Формується так звана «пастка недорозвиненості». Не володіючи знанням 

локального рівня, вертикально інтегрована структура, або держава (у разі 

надання спрямованих з Центру державної допомоги чи промислових 

інтервенцій) не враховують локально-специфічні ринкові недосконалості та 

екстерналії, особливості місцевих інститутів, а отже – обмежені у здатності 

мобілізувати місцевих акторів. Між тим, як згадувалося вище, за мережевого 

характеру, притаманного сучасному виробництву, оптимальне задіяння 

ресурсів територій потребує формування локальних регіон- специфічних 

мереж, гнучко адаптованих до територіальних композицій ресурсів [64, c. 

211]. 

Наразі постає завдання досягнення комплементарності глобальних змін, 

які обумовлюють конкуренцію за ресурси та ринки, та змін на рівні 

локальних спільнот, в рамках яких формуються мотивації до фокусування 

на ендогенних активах [66, c.240] та повнішого продуктивного залучення 

локального потенціалу. Посилюючи ендогенну складову розкриття 

потенціалу зростання кожного регіону, активізація локальних спільнот 
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спроможна збалансувати тренди екзогенізації, що диктуються логікою 

глобалізації – це особливо важливо для малих відкритих економік, якою є й 

Україна [66, c. 241]. 

Для успішності політики розвитку, вона має бути забезпечена 

відповідним інституційним інструментарієм: відповідальними 

управлінськими структурами, усталеними практиками правозастосування та 

управління, самоорганізацією громад, належною самоідентифікацією їх 

членів тощо65. Зокрема, дослідження 169 регіонів ЄС показало, що саме 

якість місцевого врядування є ключовим фактором ефективності політики 

згуртованості та використання структурних фондів ЄС [66, c. 241]. 

За таких умов визначальним завданням інституційного розвитку стає 

становлення системи інститутів, які забезпечують безпосередній 

взаємозв’язок між розвитком територіальної спільноти як цілого та суб’єктів, 

які функціонують на цій території. Оскільки базовою цінністю для будь-

якого суб’єкта є його збереження та постійне відновлення шляхом розвитку, 

логічним є висновок, що в економічному вимірі ця цінність знаходить вияв у 

базовій довгостроковій потребі забезпечення економічних умов 

безперервності і цілісності існування суб’єкта, або розширеного 

самовідтворення, що відбувається в рамках конкретного інституційного 

середовища. Останнє забезпечує функціональну визначеність суб’єкта у 

процесі розширеного відтворення господарської системи, яку доречно 

описувати із застосуванням терміну «соціальний капітал», який трактується 

як сукупність норм, правил та організацій, що дозволяють соціальним групам 

і суспільству організовувати своїх членів для вирішення спільних завдань [6] 

(по суті, це є еквівалентним поняттю «інституційна система»). У підсумку, 

соціальний капітал забезпечує ідентифікацію суб’єкта як носія людського 

капіталу у соціальному просторі – тобто, визначення його відносин з 

основними соціальними групами та віднесення до певних з них, що тягне за 

собою прийняття певних зразків поведінки. Іншими словами, соціальний 

капітал у сучасному суспільстві виконує украй важливу роль – перетворення 
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суб’єктності на ідентичність. Функціональна визначеність у рамках 

територіальної спільноти,  роль  якої  відіграє  громада,  формує  

територіальну  ідентичність. Дж.Маклін застосовує для опису такої 

ідентичності термін «відчуття належності до громади» (sense of community), 

що, на його думку, є ключовою ознакою громадянського суспільства [27]. 

Вихідним у формуванні територіальної ідентичності є зв’язуючий 

(binding) соціальний капітал (за класифікацією Р. Патнема [68]), який 

складається з відносин між групами, які поєднані тісно, проте на 

ситуативних, по суті, ірраціональних засадах (переважно за місцем 

народження). Такий капітал може створювати первинні передумови для 

спільної діяльності, яка спирається на спільність ментальності, культури, 

вузьколокальних інтересів (наприклад, щодо благоустрою невеликого 

населеного пункту), проте можливості оптимізації трансакційних витрат 

саме на засадах застосування зв’язуючого локального соціального капіталу 

(вибір контрагентів на принципах  земляцтва) вельми обмежені. 

Тому подальший розвиток територіальної ідентичності має 

відбуватися на основі соціального капіталу, що сполучає (bridging social 

capital), який базується на відкритих мережах та поєднує людей різних 

соціальних груп на основі «слабких» взаємозв’язків, що формуються ними 

вже свідомо на раціональних засадах. Будучи гнучкими, такі зв’язки значно 

ефективніші у поєднанні дій учасників великих диференційованих 

соціальних груп, зокрема – територіальних спільнот (громад), поширенні 

інформації, яка сприяє зниженню трансакційних витрат. Такі зв’язки є 

предметом інституційної конкуренції, яка забезпечує раціональність 

побудови соціальних груп, унаслідок цього соціальний капітал, що 

сполучає, є значно продуктивнішим у формуванні синергетичного ресурсу, 

доступ до якого він надає членам спільноти. Довіра є первинною у ґенезі 

мереж, побудованих на основі соціального капіталу, що сполучає, й лежить 

в основі формування останнього. Ця довіра, у свою чергу, є результатом 

функціонування локальної інституційної системи, яка забезпечує довіру до 
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влади, спроможність членів спільноти вплинути на зміну умов власного 

існування, можливості вступати у комунікації та кооперацію [27]. 

Причому, чим розвиненішою (інституційно більш складною) є громада, 

тим більшу роль у визначенні ідентичності її членів відіграватиме 

соціальний капітал, що сполучає. Члени патріархальних громад мають вищу 

територіальну ідентичність, проте на основі зв’язуючих чинників. Ці 

громади значно менш ефективні у забезпеченні власного розвитку – і значно 

більшою є ймовірність, що їхні члени, які досягають прогресу у власному 

розвитку, втрачатимуть територіальну ідентичність. 

А отже, принципової важливості набуває забезпечення органічного 

переходу від переважання зв’язуючого – до переважання локального 

соціального капіталу,  що сполучає, тобто формування територіальних 

громад на основі раціональних свідомих рішень їхніх членів та вибору 

інститутів громади в інституційній конкуренції з іншими варіантами 

функціональної самоідентифікації. 

Складність відтворювальних потреб громади  диктує й складність 

поняття «місцевий розвиток», яке описує еволюцію середовища існування 

громади, адаптивну щодо еволюції відтворювальних потреб її членів – 

побутових, екологічних, суспільно-комунікаційних, інформаційних, 

культурних, естетичних тощо. Фахівці ОЕСР виокремлюють три головних 

виміри, які формують відчуття добробуту. Перший – поліпшення 

ефективності та якості базової соціальної інфраструктури – шкіл, закладів 

охорони здоров’я, доріг та публічного транспорту. Другий – адаптація 

стратегій місцевого економічного розвитку для поліпшення якості життя (для 

прикладу, створення умов для розвитку  туризму  не  лише  залучає  

приїжджих,  а  й  поліпшує  умови  життя  місцевих  жителів). Третій – 

залучення спільнот до регіонального планування та визначення пріоритетів, 

що забезпечуватиме врахування інтересів усіх груп локальної спільноти [67]. 

На думку дослідників, повноцінною слід вважати територіальну 

ідентичність, яка поєднує емоційну (відчуття емоційної єдності з певною 
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територією, або патріотизм), когнітивну (самовіднесення до певної 

спільноти та усвідомлення її правил) та поведінкову (вмотивованість до дії в 

межах цієї спільноти) складові [24]. Така територіальна ідентичність фіксує 

ресурсний потенціал на території громади, що в першу чергу актуально для 

людського капіталу. На додачу, як виявлено соціологічними дослідженнями, 

розвинена локальна ідентифікація індивідів сприяє вираженості їхньої 

громадянської ідентичності. В умовах суспільної нестабільності локальна 

ідентичність може навіть частково компенсувати втрату інших важливих 

соціальних ідентичностей [24]. 

Соціальний капітал, який базується на локальній ідентичності, 

вмотивовує комунікації та співпрацю, які забезпечують ефективне 

залучення місцевого потенціалу та розкривають у такий спосіб місцеві 

конкурентні переваги. Наочним прикладом є координація дій щодо 

використання туристичного чи рекреаційного потенціалу територій. 

Причому, така співпраця може бути навіть зміщена у площину 

нереєстрованих видів діяльності, тоді її координація цілком покладається на 

специфічний соціальний капітал таких територій. Загалом, наявність 

потужної мережі неформальних взаємовідносин є важливою частиною 

соціального капіталу та сприяє динамізму й адаптивності локальних 

спільнот до потреб і можливостей розвитку. «Горизонтальні» неформальні 

контакти між функціонерами та між ними і представниками ділової та 

громадянської спільнот можуть спростити імплементацію місцевих 

інституційних особливостей у стандартизовані управлінські рутини, а в 

ситуаціях інституційної недосконалості – допомогти уникнути 

інституційних «пасток» та правових колізій на основі неформальних 

домовленостей. Проте, якщо неформальні стосунки (а вони, як правило, 

базуються на з’єднуючому соціальному капіталі на кшталт родинних чи 

сусідських зв’язків, корупційної взаємопов’язаності тощо) переважають над 

формалізованими прозорими інститутами з відкритим доступом, 

відбувається втрата ефективності сполучної складової соціального капіталу 
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громади, з відповідними негативними наслідками для ідентичності її членів 

та перспектив розвитку спільноти. Відтак відкриті партисипативні інститути 

визнаються ключовим чинником інституційної спроможності розкриття 

локального потенціалу розвитку та подолання міжтериторіальної нерівності 

[53]. 

Функціональне включення у відтворювальні процеси на локальному 

рівні є необхідною, проте не завжди достатньою умовою формування 

локальної ідентичності. В міру розвитку процесів автономізації суб’єктів, 

про які йшлося вище, дедалі більшого значення набуває також спроможність 

суб’єктів приймати рішення щодо вирішення питань, важливих для 

оптимізації умов їхнього відтворення на локальному рівні. Це виводить на 

порядок денний формування умов інклюзивного розвитку, під яким зазвичай 

розуміють залучення основних соціальних груп спільноти як до отримання 

переваг від розвитку, так і до участі у прийнятті рішень» [59]. К. Бос і Дж. 

Гупта виділяють наступні складові інклюзивного розвитку на місцевому 

рівні: а) справедливий розподіл вигод розвитку та рівних можливостей; б) 

економічні можливості для місцевих жителів щодо створення продуктивних 

робочих місць; в) організація громадської участі; г) охорона навколишнього 

середовища; д) спроможність адаптивного пом'якшення потрясінь існування 

за рахунок динамічного залучення широкого спектру ресурсів спільноти 

[54]. 

Наявність дієвих демократичних механізмів забезпечення участі членів 

громади в управлінні нею є важливим елементом становлення та 

відтворення локальної ідентичності76. Як зазначає М. Розумний, «загальною 

метою політики ідентичності є комунікативна цілісність локальної 

спільноти, її суб’єктність, здатність формувати й відтворювати спільні 

уявлення, норми і цінності, приймати спільні рішення і досягати спільних 

цілей (курсив наш – авт.)» [45]. 

Отже, використання засад інклюзивності дає можливість поєднати 

постійно суперечливі цілі територіального вирівнювання (яке демотивує 
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громади щодо власного розвитку та усталює патерналістські очікування, 

неефективне у розкритті локального потенціалу ефективності) [64, c. 211] та 

територіального розвитку (що апріорі припускає наявність рівних 

можливостей, проте не рівних умов існування для будь-яких територій). 

Відтепер територіальний розвиток може спрямовуватися і врегульовуватися 

громадою  таким чином, щоб забезпечувати найкращий ефект для 

поліпшення якості життя. Зі свого боку, сформована ідентичність оформлює 

абстрактні прагнення щодо підвищення якості життя у конкретні інтереси, 

мету, цілі та мотивації, які відображують функціональну визначеність 

членів громади. Через засновані на усталеній ідентичності послідовність дій 

та довіру відбувається поширення та систематизація інформації, яка 

ідентифікує  позитивні практики, забезпечує навчання цим практикам та 

генерує на локальному рівні відповідне знання як основу інституційного 

удосконалення розвитку громад [64, c. 211]. 

Інституційні інновації руйнують «пастки» периферійності, які могли 

тривалий час гальмувати розвиток територій. Формування власних 

механізмів відтворення інститутів дозволяє скоригувати наявні інституційні 

практики, які досить часто були централізовано нав’язані регіону (громаді), 

не мали достатньої ефективності щодо реалізації локального ресурсного 

потенціалу та закріплювали ієрархічні відносини «Центр-периферія». Наразі 

створюються можливості для повноцінного включення в оборот товарів та 

послуг, доступних винятково в рамках даної території («товарів локальної 

колективної конкуренції» в широкому розумінні, включаючи фактори 

виробництва як товари), пропозиція яких регулюється місцевою владою 

засобами локального інституційного середовища [55]. 

Територіально орієнтований підхід, який обстоюється на 

європейському рівні, передбачає спеціальні інституційні механізми для 

підтримання діалогу між публічним та приватним секторами, академічними 

та навчальними інститутами, недержавними організаціями на основі громад. 

ОЕСР також виступає за те, щоб підходи до національного зростання були 
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територіально-специфічними, а секторальні політики  мають бути узгоджені 

із специфічними локальними економічними, соціальними та екологічними 

умовами [70]. 

Між тим, сприйнятливість до інституційних інновацій значною мірою 

залежить від якості локального людського та соціального капіталу, який 

спроможний перебрати на себе управління ресурсами, які випадають з поля 

впливу ослабленої ієрархічності «Центр- периферія». Щоб перетворитись на 

рушій локального розвитку, інституціалізація в громаді має досягти певного 

рівня, який забезпечуватиме утворення внутрішніх мереж – і утвердження  

на  цій  основі  цілісної  локальної  ідентичності,  яка  зробить  територію 

«липкою» для ресурсів. Ризик полягає в тому, що до досягнення цього рівня 

громада проходитиме етап «слизькості» для ресурсів, коли зростання 

інституційної спроможності окремих груп включатиме їх у простір загальної 

інституційної конкуренції, що може прискорювати витік ресурсів, 

насамперед людських. Відтак території з більш щільними мережами 

соціального капіталу визнані найуспішнішими з погляду реалізації 

потенціалу розвитку в сучасній глобалізованій економіці [64, c. 82]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що формування дієвого соціального 

капіталу на локальному рівні як основи локальної ідентичності 

забезпечується на основі інституційної досконалості локальних громад, 

яка передбачає: 

- становлення довіри всередині громади і відповідальності її 

членів перед майбутнім поколінням, що випливає з усвідомлення 

регіональної ідентичності; 

- досягнення стабільності та інтегрованості громади в 

забезпеченні її повсякденного функціонування та розвитку, що 

досягається інклюзивністю розвитку громади; 

- дієздатність органів самоврядування, виконавчих інститутів, 

їхню спроможність до програмування та стратегування, що 

забезпечується ефективним управлінням громадою. 
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А отже, й оцінювання ефективності політики територіального розвитку, 

зокрема – реформи децентралізації, яка здійснюється в Україні, може 

здійснюватися саме з погляду критерію її впливу на інституційну 

досконалість територіальних громад, здатності будувати соціальний капітал 

регіону на основі розвитку мережевих взаємозв’язків. 

 

2.3. Реалізація цілей децентралізації в Україні у контексті 

становлення локальної ідентичності 

 

Реформа децентралізації відбувається в Україні у вельми складних 

умовах високих системних ризиків зовнішнього та внутрішнього 

походження. Одним з основних внутрішніх ризиків є глибока інституційна 

криза. Розвиток подій довкола виборів Президента України 2019 року 

засвідчив, що наростання цієї кризи, на жаль, досі не зупинено. 

Ґенеза інституційної кризи в Україні пов’язана насамперед з кризою 

ідентичностей. Під впливом як глобальних трендів, так і накопичених 

внутрішніх суперечностей, політичних катаклізмів тощо відбуваються різкі 

зміни соціальної структури, переформатування економічних відносин, що 

веде до «розмивання» інституційних рутин, а відтак – руйнування або 

ослаблення багатьох усталених інститутів. Це ускладнило ідентифікацію 

поведінки представників багатьох соціальних груп та структур бізнесу з 

певними інституційними моделями, викликало падіння рівня довіри до 

влади. 

Додаткові ризики в сучасних умовах виникають для локальної 

ідентичності. Ґенеза цих ризиків пов’язана як із загальносвітовими трендами 

посилення гетерогенності територій, так і зі специфічними для України 

чинниками. Зокрема, виклики для локальної ідентичності формують: 

- продовження процесів урбанізації та «вимивання» сільського 

населення, що видозмінює інституційний «профіль» міських поселень та 

послаблює базис ідентичності мешканців сільських територій; 
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- значні диспропорції місцевих ринків праці, що активізує відплив з 

праценадлишкових регіонів; 

- потужні обсяги зовнішньої трудової міграції; 

- - компактне розміщення внутрішньо переміщених осіб 

(насамперед це стосується підконтрольних районів Донецької, а також – 

Харківської та Запорізької областей) – це потребує реідентифікації 

членів громад-реципієнтів переселенців [51]. 

За таких умов традиційні ретроспективні  культурно-етнічні  чинники 

територіальної ідентичності стають недостатніми. Мають формуватися нові 

чинники, завдяки яким суб’єкт відчуватиме свою єдність з територією, 

громадою, орієнтовану на міжпоколінську перспективу. 

Як було показано у попередньому підрозділі, вихід із кризи 

ідентичностей має полягати у цілеспрямованій відбудові інституційної 

системи. Посилюється важливість формалізованих інститутів, які формують 

нові рутини у явному вигляді – законів та підзаконних актів, угод, 

меморандумів тощо, а також офіційних організацій, які забезпечують 

функціонування усталених процедур. Проте не менш важливим засобом 

консолідації суспільства та формування ідентичностей базових груп є 

вкорінення інститутів суспільного діалогу, можливостей громади впливати 

на прийняття рішень, деформалізації демократичних процедур [49]. 

Критична ситуація, що складається з людським капіталом в Україні та 

спричиняється до заниження продуктивності його використання та 

наростання трудової еміграції, вимагає першочергової уваги до складових 

інституційного середовища, які сприятимуть зміцненню соціального 

капіталу. Це середовище має забезпечити мотивацію до удосконалення 

людського капіталу (навчання, перенавчання, збереження та зміцнення 

здоров’я), його продуктивної реалізації у процесі суспільного виробництва, 

сприяти зміцненню локальної ідентичності власників людського капіталу 

(що має мотивувати їх до продуктивної діяльності та послабити міграційні 

інтенції), закладати підґрунтя до формування та розширення бізнес-мереж. 
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Результати дослідження чинників та особливостей територіального 

розвитку, викладені у попередньому підрозділі, дають підстави вважати, що 

реформа децентралізації, яка здійснюється в Україні, спроможна дієвим 

чином протидіяти інституційній кризі, започаткувати тренд інституційної 

реконсолідації суспільства завдяки відновленню ідентичностей на засадах їх 

локалізації. 

Об’єднання громад та розширення їхніх повноважень та фінансових 

можливостей створюють необхідні умови для становлення складових 

соціального капіталу шляхом формування нових мереж «слабких» 

взаємозв’язків у рамках об’єднаних громад. Більше того, як свідчить 

поширення практики міжмуніципального співробітництва, такі 

взаємозв’язки мають тенденцію до розширення за межі громад. 

Децентралізація сприяє повнішому розкриттю локального потенціалу, що, 

поряд з іншим, веде до створення нових робочих місць, підвищення 

продуктивності праці, посилення капіталізації локальних ресурсів [48]. 

На основі забезпечення змістовної та дієвої взаємодії членів громад 

формується мотивація до встановлення усталених мережевих взаємозв’язків, 

розширюються можливості задіяння та відтворення людського капіталу на 

місцевому рівні. Різко прискорюється формування ідентичності членів 

громад, як в рамках їхньої активності в органах самоорганізації (локальна 

ідентичність), так і як власників людського капіталу, який реалізується на 

території громади (функціональна ідентичність). Поліпшуючи якість 

середовища життєдіяльності, місцеві громади формують матеріальні 

передумови для розвитку соціального капіталу. Зокрема, локальний 

благоустрій створює умови для міжособистісних комунікацій, поліпшення 

якості надання послуг вивільняє час та зусилля для спілкування, поліпшення 

якості доріг та транспортних комунікацій розширює рамки спільнот, 

об’єднаних комунікаціями та взаємодією. 

Слід звернути увагу на важливу системну роль децентралізації у 

протидії тінізації економіки України. Як засіб інституційної   модернізації,  
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децентралізація удосконалює локальні інституційні системи, роблячи їх 

адаптивними до структури локальних ресурсів, а відтак – оптимізуючи 

використання останніх. Між тим, ґенеза тіньової економіки в Україні 

пов’язана з присвоєнням тіньовим бізнесом так званої перехідної ренти – 

джерелом якої є продукт, який виробляється ресурсами національної 

економіки,  проте не охоплюється  діючими  інститутами  перерозподілу,  а  

отже, «приватизується» суб’єктами, які спроможні здійснювати 

опортуністичну поведінку, користуючись асиметрією розподілу економічної 

влади. Інституційні зміни, що відбуваються в процесі децентралізації, 

відновлюють контроль над використанням локальних ресурсів, згортаючи 

можливості отримання перехідної ренти й конвертуючи її  у легальний 

факторний дохід, перерозподілений на користь локальних спільнот. 

Детінізація, а отже – декорумпізація, обумовлені децентралізацією, 

відіграють важливу роль у підвищенні довіри на горизонтальному рівні 

громад, та на вертикалях «громада – Центр» [17]. 

На описаних вище засадах подолання пасток периферійності 

децентралізація також веде до підриву домінування олігархічної моделі 

економічного устрою. Інституційні механізми горизонтальної співпраці 

знижують залежність громад від олігархічних вертикалей; може 

посилюватись конкуренція (і конкурентоспроможність) з боку 

територіальних громад за локальні ресурси (людські, аграрні, рекреаційні 

тощо). Якщо громада у більшості випадків і неспроможна перебрати на себе 

контроль над вертикально організованими бізнесами (тим більше, це часто 

економічно недоцільно), вона може вплинути на перерозподіл результату 

від використання локальних ресурсів, перерозподіливши на свою користь 

частину олігархічного надприбутку. 

Між тим, пряма загроза для тіньового бізнесу та олігархічних ієрархій, 

яка створюється децентралізацією, може бути важливим мотиватором 

гальмування цього процесу, або ж спроб його «адаптації» під потреби 

наявних корупційно-тіньових еліт. 
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Децентралізація справедливо може вважатися однією з найбільш 

«людиноцентричних» реформ, що здійснюються в Україні. На основі 

зміцнення спроможності громад у стислі терміни відбувається якісне 

поліпшення найближчого середовища життєдіяльності людей, спроможності 

реалізувати їхні прагнення до якісних освіти, медицини, культури, 

соціального захисту. Таке поліпшення відіграє важливу системну роль для 

консолідації суспільства. Оскільки у добу поширення прагматизму люди 

схильні довіряти насамперед власним оцінкам, якість надання основних 

публічних послуг виступатиме основним критерієм оцінки ними якості 

місцевої влади (самоврядування), а через неї – і якості влади в країні в 

цілому. Якісні публічні послуги зміцнюють легітимність політики, що 

проводиться державою, а отже, є підґрунтям проведення системних реформ, 

у тому числі тих, які мають «непопулярний» характер [66, c. 221]. 

Щорічний моніторинг соціальних змін в українському суспільстві, що 

проводиться Інститутом соціології НАНУ, демонструє складність та 

суперечливість процесу відновлення довіри у місцевих громадах. Так, у 

2017 р. на тлі значної недовіри до основних органів, що репрезентують 

державу ( 71,7 % опитаних зовсім та переважно не довіряли прокуратурі, 

75,1 % – судам, 74,0 % – Президентові, 83,5 % – Верховній Раді, 80,3 % – 

Уряду України), рівень недовіри до місцевих органів влади (за методикою 

опитування до них належать і органи місцевого самоврядування) становив 

«лише» 51,5 % [32]. Порівняно з 2013 роком рівень довіри до більшості 

політичних структур, а також до ЗМІ помітно знизився, натомість довіра до 

місцевих органів влади більш ніж подвоїлася (з 13,8 % до 27,9 %) (Рис. 2.1). 

Практичне започаткування реформи децентралізації з 2015 р. відчутно 

вплинуло на прискорення зростання довіри до місцевої влади. Проте 

збереження стало високої недовіри в громадах, завдяки якому «сальдо» 

довіри досі залишається негативним, свідчить, на нашу думку, саме про 

низький рівень локальної ідентичності та недостатню інклюзивність 
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територіального розвитку, через які значна частина членів громади 

зберігають високу недовіру до влади. 

 

Джерело: Інститут соціології НАНУ87 

Рис. 2.1. Динаміка довіри до місцевих органів влади в Україні, %. 

 

За даними Четвертого всеукраїнського муніципального опитування, 

проведеного Міжнародним республіканським Інститутом (IRI) серед 

мешканців обласних центрів України у січні-лютому 2018 р.88, стрімко 

зросла частка осіб, які вважають, що справи в їхньому місті йдуть у 

правильному напрямку. У 2018 р. вона сягнула 38 % проти 30 % у 2017 р. 

Між тим, частка тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть у правильному 

напрямку, залишилась критично низькою – до 16 %, хоча й зросла з 13 % 

рік тому. Незважаючи на триваюче на той час вже два роки економічне 

зростання, переважна більшість опитаних вважали, що економічна ситуація 

в країні у 2017 р. погіршилася. Відтак ефект економічного зростання та 

реформи децентралізації закономірно відбиваються у змінах середовища 

існування громадян, поліпшуючи їхні настрої, проте це поки що не 

вкладається в цілісну картину змін в країні. 



72  

Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, метою  формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади визначено 

створення і підтримку повноцінного життєвого середовища для громадян, 

надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення 

інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх 

сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів 

держави та територіальних громад. Спираючись на це визначення, в якості 

головних цільових груп, для яких насамперед має відчуватися ефект 

утворення ОТГ, традиційно розглядаються: 

- пересічні мешканці території (для яких розширюються можливості 

благоустрою територій: дороги, комунальна інфраструктура тощо); 

- споживачі послуг установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 

(освіта, охорона здоров’я, надання адміністративних послуг, комунальні 

підприємства – завдяки їх ефективнішій роботі); 

- організації громадянського суспільства (відбувається розширення 

можливостей реалізації громадських ініціатив, контролю над діяльністю 

місцевої влади). 

У розрахунку саме на цих бенефіціарів, як правило, вибудовується 

політика розвитку самих громад, а також політика підтримки ОТГ з боку 

держави. Як наслідок, процеси децентралізації та об’єднання громад 

сконцентровані на «житлово-комунальній» проблематиці, довкола неї 

вибудовуються й аргументи на користь об’єднання. Бізнес, а загалом – 

економічно активне населення громади наразі об’єктивно не є цільовими 

групами реформи децентралізації. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ Й ПРИСКОРЕННЯ 

ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІІ ВЛАДИ ТА РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ 

 

3.1. Перспективи прискорення процесу об’єднання  

територіальних громад 

 

Проміжним результатом першого етапу реалізації реформи 

самоврядування стало співіснування двох типів самоврядування базового 

рівня в рамках унітарної держави. Водночас 6851 (62,5 %) місцевих 

(сільських, селищних, міських) рад дотепер не долучилися до процесу 

добровільного об’єднання і продовжують перебувати під юрисдикцією 

районних державних адміністрацій. 18% території України не охоплено 

перспективними планами громад областей, що затверджені урядом. 

Перспективний план формування територій громад Закарпатської області 

не готовий взагалі. Лише 18 районів з наявних 488 повністю покрито ОТГ. 

Налічується 96 (20 %) районів, де не створено жодної ОТГ. Станом на 

початок 2019 р. у 145 районах ОТГ охоплюють понад половину площі 

відповідного району. Також існує практика формування ОТГ у межах 

кількох районів (вже є 44 таких ОТГ). Загалом 31% мешканців, які 

проживають на 62,5 % площі території України, не мають можливості 

скористатися послугами спроможного місцевого самоврядування базового 

рівня [19]. 

Два відмінні типи самоврядних громад – ОТГ та громади, які не 

долучилися до процесу добровільного об’єднання територіальних громад 

протягом 2015-2018 рр. – відрізняються за критеріями надання доступних 

та якісних публічних послуг та місцевого розвитку. А.Ткачук, якого 

небезпідставно називають одним з натхненників актуальної реформи  

децентралізації  влади  в  Україні,  відзначає  виклик  «зростаючого  
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розриву між новою децентралізованою Україною та старою ієрархічною». 

Цей виклик стосується ключової мети реформи децентралізації – 

встановлення демократичної та ефективної системи багаторівневого 

управління у масштабах усієї держави. Постає питання про глибину 

відмінностей між спектрами повноважень, ресурсів та відповідальності 

двох типів територіальних громад, а також про відбиток, який накладає їх 

співіснування на завдання зміцнення державності та стимулювання 

демократичних перетворень в Україні [50]. 

До старту реформи децентралізації в Україні була обмежена 

інституційна та фінансова спроможність базового рівня місцевого 

самоврядування виконувати свої повноваження, як це передбачено у 

Європейській хартії місцевого самоврядування. Зокрема, обмежено 

застосування принципу субсидіарності, який передбачає передачу 

управлінських повноважень на рівень, що є максимально наближеним для 

споживачів публічних послуг, за умови додержання належних стандартів їх 

надання. Відповідно до Хартії, яку Україна ратифікувала у 1997 році, 

«місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління 

суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 

інтересах місцевого населення». Відповідно до ст. 140 Конституції України, 

«місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні та міські ради та їх виконавчі 

органи». 

На практиці місцеве самоврядування базового рівня стикалося із цілим 

комплексом викликів, несумісним із завданнями виконання самоврядних та 

делегованих повноважень на належному рівні. Винятком можна було 

назвати міста обласного значення, фінансовий потенціал яких дозволяв 

органам місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження на 

належному рівні. Переважна ж більшість органів місцевого самоврядування 
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базового рівня демонструвала низьку ресурсну спроможність виконувати 

самоврядні та делеговані повноваження. Так, станом на березень 2014 р. в 

Україні було приблизно 12 тис. місцевих рад, у приблизно 6 тис. з них 

чисельність мешканців  становила менше 3 тис. осіб, причому у 4809 з них 

чисельність населення становила менше 1 тис. осіб, а у 1129 громадах – 

менше 500 осіб. У більшості з них не було утворено виконавчі органи 

відповідних сільських рад, були відсутні бюджетні установи, комунальні 

підприємства тощо [23]. 

Відповідно, одним із ключових завдань першого етапу реформи 

децентралізації було створення належних інституційних та фіскальних умов 

для  підвищення спроможності органів місцевого самоврядування базового 

рівня виконувати самоврядні та делеговані державою функції, відповідно до 

принципу субсидіарності. Досягнення цієї амбітної мети передбачало 

консолідацію органів місцевого самоврядування базового  рівня з метою 

створення спроможних територіальних громад, із широкими 

повноваженнями, відповідним ресурсним забезпеченням та чітко окресленою 

відповідальністю перед громадою та державою. Спроможною 

територіальною громадою було визначено територіальні громади сіл (селищ, 

міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через 

відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень 

надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням 

кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці [39]. 

Горизонтальний вимір структури управління сільською або міською 

громадою, яка ще не долучилася до процесу формування спроможних 

громад,  представлений відповідною сільською або міською радою, головою 

та виконавчим комітетом ради. До вертикального виміру структури 

управління сільською громадою на рівні району входить районна рада та 

районна державна адміністрація (РДА). З одного боку, РДА є складовими 
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вертикалі державної виконавчої влади; відповідно, вони уповноважені 

впроваджувати державну політику та підпорядковуються обласним 

державним адміністраціям у відповідній частині своїх повноважень. З 

іншого боку, РДА уповноважені виконувати рішення демократично обраних 

районних рад, які уповноважені представляти спільні інтереси 

територіальних громад, що входять до складу відповідних районів. Це 

відбувається з огляду на відсутність виконавчих комітетів районних рад; 

натомість районні ради делегують функції виконання своїх рішень РДА у 

відповідних районах [50].  

Таким чином, питання надання публічних послуг мешканцям таких 

територіальних громад перебувають під повною юрисдикцією відповідних 

РДА. Наприклад, відділи  освіти районних державних адміністрацій 

відповідальні за забезпечення освітніми послугами мешканців громад, що 

дотепер стоять осторонь процесу формування ОТГ, тоді як функції 

виконавчих комітетів сільських та селищних рад у сфері освіти є 

обмеженими. Так,відповідно до ст. 66 Закону «Про освіту» 2145-VIII від 5 

вересня 2017 р., який вступив усилу 28 вересня 2017 р., сільські та селищні 

ради відповідають за забезпечення доступності дошкільної та початкової 

освіти, а за фактичне управління мережею навчальних закладів та 

поліпшення їх діяльності відповідають відділи освіти районних державних 

адміністрацій. Такі територіальні громади не можуть виступати у ролі 

засновників освітніх округів, які формуються у рамках проведення реформи 

шкільної освіти та передбачають зміну системи управління освітою з 

урахуванням освітнього напряму секторальної децентралізації. Вони мають 

значно менше можливостей для надання якісних та зручних 

адміністративних послуг з огляду на відсутність  інституційних механізмів 

створення ЦНАП. Відповідно, мешканці таких громад продовжують 

звертатися до РДА у разі виникнення відповідних потреб. Подібною мірою 

обмежена управлінська здатність органів місцевого самоврядування 

територіальних громад, які не відповідають критеріям спроможності, 
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задовольняти потреби мешканців у інших сферах, у т.ч. у сфері медицини, 

культури тощо [37]. 

Крім обмежених інституційних та фінансових можливостей для 

надання якісних та доступних публічних послуг своїм мешканцям, 

територіальні громади, які не включено до процесу формування 

спроможних громад, мають обмежений перелік інструментів для 

стимулювання місцевого розвитку. Зокрема, вони не мають права подавати 

проектні заявки на щорічний конкурс від Державного фонду регіонального 

розвитку. Їхні місцеві бюджети не включено до прямих міжбюджетних 

відносин із Державним бюджетом. Вони не здобули права на отримання 

землі сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність. 

Таким чином, внесок таких територіальних громад у сегмент розвитку 

людського капіталу залишається обмеженим, а здатність органів 

самоврядування базового рівня виконувати власні та делеговані 

повноваження, як це передбачено Європейською хартією місцевого 

самоврядування, є незадовільною [35]. 

Натомість ОТГ отримують більше повноважень та ресурсів, якими 

розпоряджаються громади через самоврядну структуру управління. 

Внаслідок проведення перших виборів у ОТГ відбувається формування 

органів місцевого самоврядування,  які  представляють  спільні  інтереси  

своїх  мешканців  та  отримують розширені повноваження й відповідальність 

щодо надання громадянам послуг та управління місцевим розвитком у 

чинному правовому полі. Основні управлінські важелі знаходяться у голови 

ОТГ та ради ОТГ, яка формує свій виконавчий комітет, до складу якого 

також входять (за посадою) старости у разі формування радою ОТГ 

старостинських округів. Голова ОТГ та рада ОТГ підпорядковуються 

виключно відповідній громаді, тоді як держава зобов’язана забезпечувати 

нагляд на законністю їхніх рішень. Старости звітують перед виборцями та 

перед радою ОТГ [35]. 
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ОТГ мають прямі відносини із Державним бюджетом та широкий 

арсенал джерел надходжень до своїх місцевих бюджетів. Розширене 

ресурсне забезпечення дозволяє ОТГ розширити спектр своїх повноважень, 

включно із повноваженнями у сферах дошкільної та середньої шкільної 

освіти, первинної медичної допомоги, надання адміністративних послуг, 

утримання доріг місцевого значення, утилізації сміття, землевпорядження та 

архітектурно-будівельного контролю, формування безпечного життєвого 

простору та стимулювання місцевого розвитку. Так, ради ОТГ можуть 

створювати власні органи управління освітою, медициною, архітектурою та 

правопорядком. Це дозволяє формувати системи відповідних публічних 

закладів та нести відповідальність за якісне надання відповідних послуг. 

Наприклад, відповідно до ст. 66 Закону «Про освіту» 2145-VIII від 5 

вересня 2017 р., ради ОТГ, як і районні та міські ради, мають право 

засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх, 

забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, 

які проживають на відповідній території, та вживають заходів для 

забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті, а також 

забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до 

закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку. 

ОТГ можуть бути засновниками центрів надання адміністративних послуг. 

Для виконання цих та інших повноважень ОТГ отримують передбачені 

законодавством державні трансферти для забезпечення громадян 

доступними та якісними базовими послугами, розширений арсенал 

податкових надходжень та переходять до прямих відносин із Державним 

бюджетом [31]. 

Що стосується стратегування свого розвитку, ОТГ отримали розширені 

можливості для ініціювання та участі у формуванні стратегій розвитку та їх 

втілення шляхом  реалізації програм і проектів місцевого розвитку 

відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку-2020 та 

регіональних стратегій. Для виконання місцевих стратегій розвитку ОТГ 
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отримали можливості подавати заявки до Державного фонду регіонального 

розвитку. ОТГ можуть засновувати комунальні підприємства, а також 

отримувати землі сільськогосподарського призначення державної власності 

у комунальну власність. 

ОТГ виходить з-під юрисдикції РДА у відповідних сферах та ставить 

під питання функцію представлення спільних інтересів громад у районних 

радах. Спектр функцій, які на практиці виконуються районні ради та РДА, 

звужується, хоча нормативно-правові рамки, що регулюють їх діяльність, 

відображають ці зміни неповною мірою. На практиці РДА здійснюють 

управління лише тими громадами, які ще не об’єдналися; районні ради 

ухвалюють районні бюджети, у рамках яких відбувається фінансування 

розвитку та надання публічних послуг лише для таких громад. Водночас є 

низка функцій, які не передано на рівень ОТГ; зокрема, районні ради 

уповноважені здійснювати оцінку земель за межами населених пунктів, 

затверджувати схему планування території району та детальну схему 

забудови територій за межами населених пунктів [30]. 

Отже, станом на початок 2019 р. в унітарній Україні громадяни однієї 

держави отримують на базовому рівні самоврядування відмінні можливості 

з огляду на різну управлінську спроможність територіальних громад 

виконувати самоврядні та делеговані державною повноваження. 

У цьому контексті слід відмітити, що актуальні рішення Президента та 

Уряду свідчать про консолідовану політичну волю надати нового імпульсу 

процесу об’єднання територіальних громад. Відповідно до 

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, який було 

затверджено Розпорядженням КМУ від 3 квітня 2017 р. № 275-р, «питома 

вага кількості місцевих рад, які об’єдналися у спроможні територіальні 

громади, у загальній кількості місцевих рад базового рівня» має скласти 

100% до 2020  року.  Нового імпульсу цьому завданню було надано 5 грудня 

2018 р. під часІІІ Форуму об’єднаних громад, коли Президент та Прем’єр-

міністр анонсували старт другого етапу реформи децентралізації, ключовою 
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ціллю якого є проведення місцевих виборів у 2020 році на новій 

територіальній основі. Вже 6 грудня 2018 р. Президент підписав указ «Про 

додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади» 

(№412/2018)», відповідно до якого Кабінету Міністрів України було 

доручено «втілити вжиття в установленому порядку заходів щодо надання 

державної підтримки для завершення до 2020 року формування та утворення 

спроможних територіальних громад по всій території України». У свою 

чергу, 6 грудня 2018 р. Прем’єр-міністр В.Гройсман анонсував нову хвилю 

реформи децентралізації, що передбачає ухвалення змін до Конституції 

щодо децентралізації місцевого самоврядування, підвищення спроможності 

територіальних громад, покращення їх економічного розвитку, розвиток 

місцевої демократії, зокрема законодавче врегулювання питання проведення 

місцевих референдумів.Серед ключових складових другого етапу реформи – 

завершення процесу формування об’єднаних територіальних громад у 

масштабах держави та створення спроможних районів, що передбачає зміну 

повноважень органів влади на районному рівні та меж районів як одиниць 

адміністративно-територіального устрою [11]. 

Поетапне підвищення інституційної та фінансової спроможності 

органів місцевого самоврядування якісно та ефективно надавати 

розширений перелік публічних послуг в Україні відбувається завдяки 

консолідації державної та міжнародної підтримки секторальних реформ в 

Україні. 

Йдеться про організаційну, експертну та фінансову підтримку реформи 

з боку міжнародних організацій (Організації Об’єднаних Націй, Ради 

Європи, Світового банку, Організації економічного співробітництва та 

розвитку, Європейського  банку реконструкції та розвитку, Європейського 

інвестиційного банку), проектів міжнародної технічної допомоги та 

провідних демократій світу (Європейського Союзу, США, Канади та інших 

країн). Значну роль відіграють Програма для України з розширення прав і 

можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з 
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Європою»; Експертна підтримка врядування та економічного розвитку 

(EDGE); Cпільна програма ПРООН та ООН Жінки; швейцарсько-

український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO); 

проект «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС / PLEDDG); проект    

ПРООН/ЄС  «Місцевий розвиток, орієнтований  на  громаду»; Програма 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE); 

Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого 

самоврядування в Україні» тощо. Завдяки цим та іншим проектам 

український уряд отримує експертні висновки вітчизняних та міжнародних 

експертів щодо реалізації реформи децентралізації (зокрема, тематичні 

доповіді Організації економічного співробітництва та розвитку) [21]. 

Одним із показових свідчень консолідації зусиль держави та  

міжнародних партнерів України можна назвати функціонування інтегрованої 

платформи Ради донорів з питань децентралізації, що передбачає чітку та 

послідовну координацію зусиль Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіону),  з 

одного боку, та  усіх  міжнародних  партнерів, які фінансують  та 

впроваджують програми та проекти реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, з іншого. Структура Ради донорів 

з питань децентралізації включає низку робочих груп, які працюють за чітко 

окресленими напрямками, включно з напрямками адміністративних, 

комунальних послуг, освіти, безпеки тощо. Кожна з робочих груп 

відслідковує прогрес впровадження реформи за відповідним напрямком та 

оцінює результати впроваджуваних змін за логікою Матриці результатів 

впровадження децентралізації в Україні [28]. 

23 січня 2019 р. Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні на 2019-2021 рр., до якого увійшло 7 основних 

завдань, у т.ч. затвердження нової територіальної основи для діяльності 

органів влади на рівні громад (затвердження територій громад усіх 
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областей); максимальне сприяння добровільному об’єднанню і приєднанню, 

особливо до міст обласного значення; затвердження нової територіальної 

основи для діяльності органів влади на рівні районів (моделювання 

адміністративно- територіального устрою районного рівня. Відповідно до 

документу, першим основним завданням другого етапу реформи є 

затвердження нової територіальної основи для діяльності органів влади на 

рівні громад і районів. Необхідно завершити формування перспективних 

планів формування ОТГ, які повністю (на 100%) охоплюють території 

кожної з областей і слідують офіційним методичним рекомендаціям Уряду 

[29]. 

Основним законодавчим стимулом для досягнення цієї мети може стати 

удосконалення та спрощення процедури затвердження перспективних 

планів, відповідно до законопроекту № 9441 «Про внесення змін до Закону 

України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (щодо 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей)». Згідно чинного Закону України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад», перспективні плани затверджують 

обласні ради, які у деяких випадках демонструють не стільки пріоритетність 

представлення спільних інтересів відповідних територіальних громад, 

скільки політичні амбіції депутатського корпусу. З огляду на такі реалії, у 

даному урядовому законопроекті пропонується надати право затверджувати 

перспективні плани формування ОТГ  виключно Кабінету Міністрів України 

[29]. 

Водночас необхідно винести на розгляд депутатського корпусу (у 

першому читанні) проект закону «Про засади територіального устрою» 

(№8051), який конкретизує функції  та критерії формування громад та 

районів, відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади від 1 квітня 2014 р. Поданий Урядом 

законопроект №8051 «Про засади адміністративно-територіального устрою» 

передбачає існування трирівневої моделі управління, де перший базовий 
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рівень – це громада (в основі – місто, або селище), другий – субрегіональний 

(район), і третій – регіональний (область). Відповідно до затвердженого 

КМУ плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 

рр., після ухвалення цього закону передбачено розгляд проекту закону про 

затвердження адміністративно-територіального  устрою  України, 

імплементація якого потребуватиме внесення змін до Конституції [29]. 

 

3.2. Напрями удосконалення напрямів державної політики щодо 

децентралізації влади в Україні 

 

Однією з найбільших проблем правової сфери є зволікання із 

впровадженням змін до Конституції, необхідних для повноцінного втілення 

Концепції реформування місцевого самоврядування. Такі зміни, зокрема, 

мають передбачати зміну адміністративно-територіального устрою, 

надання органам місцевого самоврядування ширших повноважень, 

уточнення обов’язків державних адміністрацій (префектур). Відповідно до 

Концепції, об’єднані територіальні громади мають сформувати новий 

базовий рівень адмінтерустрою та надати підґрунтя для трансформації 

районного рівня влади. Нині невизначеність нової компетенції районів 

призводить до паралелізму адміністрацій, спротиву децентралізації, 

труднощів розподілу послуг між ОТГ  та органами місцевого 

самоврядування, що продовжують підпорядковуватися району. Між тим, 

законопроект № 8051 «Про засади адміністративно-територіального 

устрою» не розглянуто з часу його реєстрації у Верховній Раді України у 

лютому 2018 р. Без його ухвалення громади та місцеві еліти, представлені в 

органах державної влади та місцевого самоврядування, відчувають брак 

передбачуваності реформи децентралізації та послідовності змін 

адміністративно-територіального устрою. Відсутність конституційних змін 
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викликає у досить широких колах сумніви щодо необоротності реформи 

децентралізації [31]. 

Важливим питанням для децентралізації є побудова ефективної 

системи територіальної організації влади в Україні, що неможливо 

реалізувати без внесення відповідних змін до Конституції України. 

Зважаючи на це, Президентом України 01.07.2015  р.  до  Верховної  Ради  

України  як  невідкладний  було  внесено законопроект 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації 

влади)» №  2217а. Проте після попереднього схвалення 31.08.2015 р., 

процес його розгляду парламентом фактично поставлено «на паузу». Між 

тим, за час, що минув після його попереднього схвалення, деякі норми 

цього законопроекту втратили свою актуальність. Так, він містить норму, 

якою розділ ХV «Перехідні положення» Конституції України пропонується 

доповнити пунктом 17,   який, зокрема,   встановлює, що «наступні чергові 

місцеві вибори – вибори голів громад, депутатів рад громад, районних, 

обласних рад проводяться в останню неділю жовтня 2017 року». Таким 

чином, законопроект № 2217а без внесення до нього змін щодо дати 

наступних чергових місцевих виборів вже не може бути остаточно 

прийнятим парламентом [42]. 

Очевидно, що на етапі внесення змін до законопроекту № 2217а 

виникне питання й щодо наявності в ньому норми, яка встановлює, що 

«Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом». 

Наявність цієї норми у законопроекті № 2217а під час його попереднього 

схвалення у 2015 році призвела до суттєвого політичного протистояння. 

Слабкою залишається координація дій між учасниками процесу 

децентралізації на рівні громад, регіонів, центральними і субнаціональними 

органами влади. Основний стратегічний документ у сфері регіональної 

політики – Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року – 

наразі не формує зв’язку між регіональним розвитком та децентралізацією. 
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Не будучи консолідованим та скерованим загальнонаціональною 

стратегією регіонального розвитку, процес децентралізації, особливо в 

режимі кількісного прискорення, може утворити суттєві ризики 

дезорганізації та дезінтеграції економічного і соціального простору. 

Втрачатимуться як потенціал прискорення економічного розвитку, який 

міститься у розширенні повноважень громад розпоряджатися  локальними  

ресурсами,  так  і  можливості  відновлення  регіональної та 

загальнонаціональної згуртованості, підґрунтям якої мала б бути саме 

спільна участь громад на взаємовигідних засадах у вирішенні завдань 

модернізації країни. 

Взаємодія секторальних політик з метою поліпшення умов життя людей, 

які  живуть на певних територіях, оптимізує процеси територіального 

розвитку. Інтегроване багаторівневе врядування дозволяє досягти 

комплементарності територіального та секторального розвитку. Як 

територіальна, так і секторальна політики стають ефективнішими у разі 

їхньої координації та підпорядкування єдиним цілям та завданням на основі 

горизонтальної інтеграції управлінських завдань, планів секторального  

розвитку, діяльності агентств та служб для кожного рівня врядування, а 

також вертикальної інтеграції – з національного до локального рівнів [51]. 

Розподіл компетенцій між рівнями врядування є об’єктивною 

необхідністю, яка обумовлюється технологічною та організаційною 

специфікою надання певних видів публічних послуг. Сучасні технологічні 

зрушення ведуть до різноспрямованих змін в оптимальному управлінському 

масштабі для публічних товарів та послуг. Якщо для одних видів такий 

масштаб зростає (наприклад, навчання чи охорона здоров’я вимагають 

значних інвестицій, тому створення міцних укрупнених осередків значно 

продуктивніше, ніж розпорошення коштів між дрібними установами), для 

інших – зменшується (наприклад – дорожнє будівництво, енергетика, 

комунікації тощо, щодо яких діє  тенденція до зменшення масштабів та 

індивідуалізації виробництва, персоналізації засобів оперування та 
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контролю). Щодо певних видів публічних товарів та послуг можливий 

комплементарний взаємозв’язок (наприклад, успішний розвиток дорожнього 

будівництва спрощує застосування укрупнення мережі закладів освіти та 

охорони здоров’я) [70]. 

Посилення дієвості громад у формуванні ендогенних механізмів 

територіального розвитку заохочує до співпраці місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, бізнес-спільноту території та 

ділові асоціації, мешканців, організації громадянського суспільства, сприяє 

формуванню ними спільного бачення майбутнього їхньої громади [35]. 

Тому важливим є цілеспрямоване налагодження прозорої взаємодії між 

керівництвом ОТГ та місцевим бізнесом щодо створення умов для розвитку 

останнього, вибору пріоритетів розвитку, сприятливих для розкриття 

територіального економічного потенціалу. 

Інклюзивності територіального розвитку сприяють інститути 

громадської та ділової комунікації на локальному рівні. Це – місцеві Ради 

регіонального розвитку та регіональні агентства розвитку, партисипативні 

інститути громадського впливу на просторове та регіональне стратегування, 

інститути громадського контролю, зокрема - громадські ради при органах 

місцевої влади та самоврядування і бюджетних установах громади, 

громадські об’єднання підприємців тощо. В рамках подібних інститутів 

забезпечується формування та обмін знаннями та досвідом щодо 

територіальної  специфіки проблем та необхідних навичок ведення бізнесу, 

використання потенціалу соціального капіталу громади. Інституціалізація 

забезпечує консолідацію та конструктивізацію інтересів основних 

соціальних груп громади, знижує потенціал протестної та опортуністичної 

поведінки. У становленні такої мережевої комунікації значна роль випадає 

поширенню комунікаційних технологій як однієї із складових Індустрії 4.0. 

Сучасні інформаційні технології спроможні забезпечувати моніторинг і 

транспарентність поточного становища на локальному, регіональному та 

загальнонаціональному рівнях (в т.ч. на основі обробки «Big Data»), 



87  

забезпечувати оперативність прийняття й виконання рішень, якість і 

доступність адміністративних послуг на основі електронного врядування 

тощо [35]. 

При цьому прозорість процесу взаємодії дозволяє запобігти 

відтворенню на мікрорівні «родових хвороб» держави – корупції, набуття 

преференцій внаслідок зрощування бізнесу та місцевої влади («місцева 

олігархізація»), вузькогрупового лобіювання цілей розвитку зацікавленими 

компаніями. Прозорість також дозволяє послабити тиск щодо отримання 

місцевим бізнесом преференцій на непрозорій основі та зберегти рівність 

конкурентного середовища. 

В Україні потребує подолання проблема слабкої координації дій між 

учасниками процесу децентралізації, центральними і субнаціональними 

органами влади. Відсутність уніфікованих інституційних інструментів 

міжвідомчої координації у сфері децентралізації призводить до того, що ця 

ніша заповнюється міжнародними грантовими програмами. Не заперечуючи 

важливості для України цього виду допомоги, все ж зазначимо, що за 

чинного формату відбувається, по суті, імплементація імпортованих 

інститутів, керована значною мірою зарубіжними фахівцями, які не 

володіють повнотою знань щодо особливостей територіального розвитку 

України. Використання міжнародної допомоги буде значно ефективнішим та 

даватиме помітніші результати у разі посилення інституційної досконалості 

органів влади та місцевого самоврядування – реципієнтів допомоги [46]. 

Провідним серед інститутів міжвідомчої координації мала б стати 

діюча Рада регіонального розвитку при Президентові України, проте зі 

значно вищою дієвістю та оперативним обговоренням реальної 

проблематики децентралізації та місцевого розвитку. Цьому може сприяти 

перехід від дискретності (періодичного проведення засідань) до постійності 

в її роботі (з наявністю відповідного апарату). Упровадження сучасних 

принципів політики децентралізації має відбуватися при максимальному 

задіянні повноважень профільного віце-прем’єр міністра, з утворенням 
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спеціальних міжвідомчих груп та задіянням Експертної групи Мінрегіону 

для невідкладного реагування у вирішенні питань ОТГ. 

Разом з тим, потрібен орган ефективної горизонтальної та вертикальної  

координації політик різних центральних органів, які діють на місцевому 

рівні, причому –  у тісному контакті з власне громадами. На увагу 

заслуговує рекомендація експертів ОЕСР щодо створення «Центру 

врядування» у сфері децентралізації – координаційного органу для 

узгодження використання ресурсів, політик, пріоритетів, інтеграції 

планованих програм, а також міжвідомчої Ради (чи Комітету) з питань 

децентралізації. Вони наголошують на першочерговій важливості 

комунікацій та діалогу у секторах, що виходять за рамки компетенції 

Мінрегіону: розвиток економіки, транспорт, охорона здоров’я, освіта. На 

нашу думку, до цього переліку також варто додати енергетику, сферу 

безпеки (МВС та Міноборони), екологічну ситуацію, інформаційні 

комунікації, реалізацію соціальної політики та політики на ринку праці тощо 

[35]. 

У результаті, при значному розширенні повноважень громад у сферах, 

які стосуються соціального забезпечення, їхні спроможності у формуванні 

сприятливого бізнес-середовища залишаються вельми обмеженими. 

Основна частина доходів місцевих бюджетів формується на основі 

розщеплення податків, ставки яких та механізми адміністрування 

визначаються на центральному рівні. Отже, бракує самостійності місцевих 

громад у визначенні джерел власного ресурсного забезпечення. Значне 

відставання секторальної децентралізації (зокрема, у сферах надання послуг, 

суттєвих для ведення бізнесу, як-от електро- та газопостачання) призводить 

до того, що громада ще може знайти джерело фінансування конкретного 

проекту, проте без підтримки засобів регіональної політики вищих рівнів 

неспроможна організувати необхідні рішення на секторальному рівні, які 

дозволили б оптимізувати реалізацію цього проекту. Тривалим було 

зволікання із переданням ОТГ контролю над землями, що перебувають за 
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межами населених пунктів, через що наразі розпорядження ними 

загальмоване необхідністю проведення інвентаризації [30]. 

Вельми жорстко централізованим є розподіл бюджетних  коштів,  що 

спрямовуються на підтримку місцевого розвитку. Показовим у цьому сенсі 

став процес остаточного доопрацювання проекту Державного бюджету на 

2019 рік. Порівняно з поданим урядом законопроектом, народні депутати 

зменшили видатки Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з 9,1 

млрд грн. до 7,7 млрд грн., натомість відновили субвенцію на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (4,8 млрд 

грн.), яка розподіляється у ручному режимі. Власне, й розподіл коштів 

Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) апріорі є 

централізованим вже тому, що цей «фонд», по суті, є лише статтею в 

Державному бюджеті. Незважаючи на конкурсні принципи фінансування, в 

останні роки спостерігається посилення адміністративного втручання в його 

діяльність. Зокрема, експерти ОЕСР висловлюють занепокоєність щодо змін 

в управлінській практиці ДФРР, які свідчать про потенційне обмеження 

автономії субнаціонального рівня у встановленні пріоритетів політики 

розвитку. Вони полягають у введенні до складу Комісії з розгляду проектів 

народних депутатів, а також у введенні секторальних квот для 40 % коштів 

ДФРР [29]. 

За даними проведеного ULEAD дослідження функціонування ДФРР у 

2015-2017 рр., переважна більшість проектів, що фінансувалися фондом, 

стосувалися комунальної та соціальної інфраструктури. Більшість сфер, що 

мають прямий вплив на підвищення конкурентоспроможності регіонального 

бізнесу, залишилися поза увагою. Логічним негативним наслідком 

замкнення  більшості  проектів на вирішення  локальних  завдань  є їхня 

вузька географічна локалізація. Територія впливу більшості проектів ДФРР 

(63 % від загального числа) протягом 2015-2017 рр. не перевищувала 

розмірів однієї громади. Всі проекти, реалізовані з коштів ДФРР на 

виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, 
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фактично були спрямовані на досягнення лише 17 % від загального числа 

завдань стратегій регіонального розвитку. Крім того, Державний  фонд 

регіонального розвитку фінансує тільки розвиток і капітальні витрати, і ці 

кошти не дозволено витрачати на фінансування розвитку людського 

капіталу (наприклад, на закупівлю освітніх чи консультаційних послуг) [20]. 

Отже, посилення ефективності децентралізації у здійсненні 

інституційних зрушень, необхідних для зміцнення локальної ідентичності 

членів громад, потребуватиме розширення спроможності громад до 

створення умов, сприятливих для розвитку локального бізнесу. Теза «не 

заважати» розвитку бізнесу, яка досить часто експлуатується в українському 

просторі, в умовах інституційної недостатності видається недоречною. 

Стихійна лібералізація, ймовірно, може бути сприятливою для розвитку 

бізнесу як такого, проте інтеграція розвитку бізнесу у розвиток громад 

потребуватиме цілеспрямованого інституційного будівництва. У тому числі 

– шляхом зацікавлення бізнесу в інвестуванні у формування інституційного 

(соціального) капіталу громади, який сформує локальні мережі, які 

дозволятимуть ефективніше використовувати локальні ресурси та 

отримувати вищу віддачу на вкладений капітал. Оптимальним виглядає 

підкріплення ефективного врядування в громадах «знизу» – через 

поширення соціальної відповідальності бізнесу та еволюцію цієї 

відповідальності від добродійності до інвестицій у місцевий розвиток. Саме 

на цих засадах може бути досягнуте інклюзивне зростання, яке 

поєднуватиме зростання продуктивності праці та зростання зайнятості [20]. 

Посилення дієвості громад у створенні ендогенних механізмів 

територіального розвитку заохочує до співпраці місцеві органи влади та 

органи місцевого самоврядування, бізнес- спільноту території та ділові 

асоціації, мешканців, організації громадянського суспільства, сприяє 

формуванню ними спільного бачення майбутнього їхньої громади як 

підґрунтя локальної ідентичності [35]. 
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Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що для 

формування нового підґрунтя ідентичності об’єднаних громад у процесі 

реалізації реформи децентралізації в Україні остання має забезпечувати 

вирішення наступних основних завдань: 

- досягнення згуртованості громад навколо пріоритетних 

цілей територіального розвитку; 

- побудова «інституційних екосистем громад» як основи для 

відбудови соціального капіталу; 

- оптимізація та диверсифікація структури економік громад; 

- поглиблення капіталізації потенціалів громад; 

- запровадження адаптивної моделі стратегічного планування із 

залученням основних стейкхолдерів громади; 

- реалізація потенціалу міжтериторіальної співпраці; 

- співвіднесення розвитку громад з загальнонаціональними 

стратегіями секторального та регіонального розвитку. 

Реалізація зазначених рекомендацій дозволить надати адекватну та 

вичерпну відповідь на виклики консолідації місцевого самоврядування 

базового рівня,державного управління на субрегіональному рівні, а також 

дозволить віднайти ефективний інструментарій успішного продовження 

децентралізаційної реформи задля досягнення оголошеної цілі перетворень – 

підвищення економічної та управлінської спроможності громад і 

забезпечення зростання якості життя громадян. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Досліджено нормативно-правове та інституційне обгрунтування 

реформ щодо децентралізації влади в Україні. Так, процес децентралізації  в 

Україні розпочато 2014 року з прийняттям Концепції реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні (01.04.2014), 

законів України «Про співробітництво територіальних громад» (17.06.2014), 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (05.02.2015), «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного 

приєднання територіальних громад» (17.03.2017). та змін до Бюджетного і 

Податкового кодексів – щодо фінансової децентралізації. 

Визначальним завданням інституційного розвитку стає становлення 

системи інститутів, які забезпечують безпосередній взаємозв’язок між 

розвитком територіальної спільноти як цілого та суб’єктів, які функціонують 

на цій території. Основними видами інститутів місцевого розвитку є: Агенції 

регіонального та місцевого розвитку; Агенції, центри, мережі інформаційного 

обміну та розповсюдження інформації; Офіси з надання адміністративних 

послуг та/чи супроводу інвестицій; Ради підприємців, інвесторів тощо; 

Спеціальні ради, фонди, комісії, Муніципальні (або комунальні) банки.  

2.Проаналізовано механізми державної підтримки розвитку 

територіальних громад, основним з яких є фінансово-податковий. Сумарний 

обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів у 2019 році складе 588,9 млрд. 

грн., що на 35,6 млрд. грн, або на 6,4% більше, ніж у 2018 році. Згідно з 

реформованим Податковим кодексом, до місцевих податків та зборів 

належать: податок на майно (нерухомість, землю та транспортний податок), 

єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичний збір. Установлення інших податків та зборів забороняється. 

Найвагомішим результатом бюджетної децентралізації є зростання 

частки місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюджетів з 2,5 % у 

2012-2014 роках до 30 % у 2018 році, в основному за рахунок передання 
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окремих податків та зборів до місцевих бюджетів. У 2018 році обсяг місцевих 

бюджетів вперше перевищив обсяг державного бюджету і склав 52 % 

консолідованого бюджету України. Для порівняння, у 2014 році ця частка 

складала 42 %. Стандарт співвідношення доходів державного та місцевих 

бюджетів більшості країн ЄС – 50:50 – може вважатися досягнутим. Через 

місцеві бюджети в Україні перерозподіляється понад 15 % ВВП. 

3. Визначено, що формування дієвого соціального капіталу на 

локальному рівні як основи локальної ідентичності забезпечується на основі 

інституційної досконалості локальних громад, яка передбачає: становлення 

довіри всередині громади; досягнення стабільності та інтегрованості 

громади,  досягається інклюзивність розвитку громади; дієздатність органів 

самоврядування. 

4. Загальною метою політики ідентичності є комунікативна цілісність 

локальної спільноти, її суб’єктність, здатність формувати й відтворювати 

спільні уявлення, норми і цінності, приймати спільні рішення і досягати 

спільних цілей.  

Інститут соціології НАНУ демонструє складність та суперечливість 

процесу відновлення довіри у місцевих громадах. Так, у 2017 р. на тлі 

значної недовіри до основних органів, що репрезентують державу ( 71,7 % 

опитаних зовсім та переважно не довіряли прокуратурі, 75,1 % – судам, 74,0 

% – Президентові, 83,5 % – Верховній Раді, 80,3 % – Уряду України), рівень 

недовіри до місцевих органів влади  становив «лише» 51,5 %.  

5. Однією з найбільших проблем правової сфери є зволікання із 

впровадженням змін до Конституції, необхідних для повноцінного втілення 

Концепції реформування місцевого самоврядування. Такі зміни, зокрема, 

мають передбачати зміну адміністративно-територіального устрою, надання 

органам місцевого самоврядування ширших повноважень, уточнення 

обов’язків державних адміністрацій (префектур). 

Провідним серед інститутів міжвідомчої координації мала б стати діюча 

Рада регіонального розвитку при Президентові України, проте зі значно 
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вищою дієвістю та оперативним обговоренням реальної проблематики 

децентралізації та місцевого розвитку.  Разом з тим, потрібен орган 

ефективної горизонтальної та вертикальної  координації політик різних 

центральних органів, які діють на місцевому рівні, причому –  у тісному 

контакті з власне громадами. На увагу заслуговує рекомендація експертів 

ОЕСР щодо створення «Центру врядування» у сфері децентралізації – 

координаційного органу для узгодження використання ресурсів, політик, 

пріоритетів, інтеграції планованих програм, а також міжвідомчої Ради (чи 

Комітету) з питань децентралізації.  

6.  Визначено, що з метою додаткового фінансуання розвитку 

секторальної децентралізації влади в Україні необхідна  організація 

муніципальних позик та спеціальних фондів для фінансування окремих 

проектів за добровільною участю членів громади. Оскільки чинне 

законодавство суттєво  обмежує перелік  можливих  суб’єктів муніципальних  

запозичень, доцільнішим видається формування цільових фондів, у т.ч. 

шляхом утворення  спеціальних благодійних громадських організацій, 

ендавмент-фондів бюджетних установ громади. 
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