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об’єднаних територіальних громад в умовах 

децентралізації  
 

Мета статті – дослідити сучасний стан і особливості розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні 
та визначити напрями вдосконалення управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.  

Методика дослідження. У процесі дослідження тенденцій розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в 
Україні використано системний підхід та економіко-статистичні методи (графічний, порівняння, середніх вели-
чин); аналітичний та прогнозування для виділення окремих груп областей, які відрізняються чисельністю населен-
ня, соціальним та економічним зростанням, міжбюджетними трансферами. 

Результати дослідження. Запропоновано нові напрями розвитку та вдосконалення процесів децентралізації. 
Доведено, що бюджетна децентралізація не є необхідною і достатньою умовою диференціації регіонального роз-
витку в Україні. 

Елементи наукової новизни. Подальша реалізація напрямів розвитку об’єднаних територіальних громад  
дозволить максимально ефективно та швидко сформувати належний рівень організаційно-економічної роботи 
органів місцевого самоврядування.  

Практична значущість. Запропоновано заходи щодо напрямів удосконалення засад оцінки соціально-
економічних процесів, які відбуваються у розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Табл.: 2. Рис.: 4. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед вітчизняних науковців, які при-
діляли увагу питанням реалізації політики 
децентралізації влади слід виокремити,  
Я. Арабчук [1], Г. Возняк [3], М. Коніну,  
І. Луніну [6], Л. Пронько [19, 20] Н. Слобо-
дянюк [15]. Над дослідженням нормативно-
правового забезпечення у сфері діяльності 
територіальних громад в Україні працювали 
такі вчені, як: Н. Гончарук, М. Кропивко [5, 
17], М. Ксенофонтов, Ю. Лупенко [5], С. Се-
рьогін [13], Д. Скупченко [14], Л. Сухарська 
[16] та ін. Водночас залишається чимало 
проблем, для науково-методичного вирі-
шення яких потрібна наукова дискусія, зок-
рема актуальне постійне поглиблення соці-
ально-економічних оцінок стану проходжен-
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ня процесів розвитку територіальних громад 
– на цьому зосереджена увага дослідження. 

Мета статті – дослідити сучасний стан і 
особливості розвитку об’єднаних територіа-
льних громад в Україні та визначити напря-
ми вдосконалення управлінської діяльності 
органів місцевого самоврядування. 

Виклад основних результатів дослід-
ження. Реформа місцевого самоврядування 
на умовах децентралізації започаткована і 
здійснюється для підвищення рівня демокра-
тизації моделі управління. Децентралізація 
влади в Україні базується на запровадженні 
європейських цінностей щодо розвитку міс-
цевої демократії, наділення територіальних 
громад повноваженнями та правом викорис-
тання ресурсів, надання населенню якісних 
адміністративних послуг, що дасть можли-
вість сформувати сучасну систему місцевого 
самоврядування, підвищити рівень економі-
чного та соціального розвитку території [18].  

Указом Президента України «Про першо-
чергові заходи розвитку місцевого самовря-
дування в Україні на 2017 рік» визначено 
розвиток місцевого самоврядування як один 
із пріоритетних напрямів розвитку держави. 
Надалі Верховною Радою України було за-
тверджено Концепцію реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організа-
ції влади [10], Закон України «Про доброві-
льне об’єднання територіальних громад» 
[8], зміни до Бюджетного кодексу України 
[2] та Податкового кодексу України [7] щодо 
фінансової децентралізації.  

Основними заходами проведення рефор-
ми визначено: розроблення концептуальних 
засад реформування у сферах освіти, охо-
рони здоров'я, соціального захисту, удоско-
налення нормативно-законодавчого забез-
печення реформи, посилення рівня відпові-
дальності органів місцевого самоврядування 
за прийняті рішення, проведення роз'ясню-
вальної роботи, надання консультаційних 
послуг територіальним громадам [19].  

У квітні 2017 р. Кабінетом Міністрів Укра-
їни прийнято розпорядження «Про затвер-
дження середньострокового плану пріори-
тетних дій Уряду до 2020 року та плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» [9], 
яким передбачено 100% об’єднання місце-
вих рад базового рівня у спроможні терито-
ріальні громади до 2020 р.  

Реформа проведення децентралізації 
отримала суттєву підтримку громадськості 
України, особливо в регіонах, які є лідерами 
у створенні спроможних об’єднаних терито-
ріальних громад (рис. 1).  

Відбулося об'єднання територіальних 
громад у 2019 р. - 936 од., або 5,9 % порів-
няно з 2015 р. Своє волевиявлення до об'єд-
нання показали сільські громади у 2017 р. в 
кількості 665 од. – збільшення у 1,8 раза по-
рівняно з 2016 р. 

На сьогодні повноваження органів ОТГ 
доволі широкі: від розробки стратегії розви-
тку до організації благоустрою сіл і селищ, 
які входять до їхнього складу.  

 
Рис. 1. Формування об’єднаних територіальних громад в Україні, 2015-2019 рр. 

Джерело: [22]. 
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Зокрема рада затверджує бюджет ОТГ; 
утворює виконавчий комітет; встановлює 
місцеві податки і збори; визначає, яким бу-
де соціально-економічний і культурний роз-
виток. Виконавчий комітет своєю чергою 
забезпечує виконання бюджету ОТГ; коор-
динує діяльність відділів, управлінь, кому-
нальних підприємств, установ та організа-
цій; має право змінювати або скасовувати 
акти підпорядкованих йому відділів, управ-
лінь та їхніх посадових осіб тощо. 

Зрозуміло, що розвиток ОТГ повинен уз-
годжуватися із загальною стратегією розви-
тку відповідної області для формування по-
тужних конкурентоспроможних регіонів і 
вирівнювання регіонів у межах країни. На 
практиці ОТГ, які вписують свій розвиток у 
регіональні стратегії, мають змогу отримати 
фінансування з обласних бюджетів під про-
грами регіонального розвитку [24]. 

Станом на 10.08.2019 р. в Україні сфор-
мовано 936 об’єднаних територіальних гро-
мади (ОТГ), з яких 55 очікують рішення ЦВК 
про призначення на їх території перших міс-
цевих виборів. До загальної кількості об'єд-
наних територіальних громад входять ті, що 
утворилися з центрами у містах обласного 
значення – 75 територіальних громад приєд-
налися до 34 міст обласного значення. Ще  
6 міст розпочали процедури приєднання до-
вколишніх громад [22]. 

Формування та розвиток територіальних 
громад відбувається за участі жителів, які 
проживають на цих територіях. Державна 
статистика України наводить чисельність 
проживаючих на території областей –  
42 195 296 осіб станом на 01 лютого 2018 р. 
Динаміка кількості населення в об'єднаних 
територіальних громадах за 2015-2019 рр. 
наведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Кількість жителів в об’єднаних територіальних громадах України  

у 2015-2019 рр., млн осіб 

Джерело: [23]. 

За декілька років відбулися істотні зміни 
у чисельності осіб, що проживають на тери-
торіях об’єднаних громад. Право, а також  
бажання об’єднуватися в ОТГ виявили  
10 млн осіб у 2019 р., що становить 4,2 % від 
загальної чисельності населення України 
(2018 р.) [12]. За період 2015-2019 рр. збі-
льшення осіб, які здійснили вільне волеви-

явлення щодо об'єднання, становило 8,6 млн, 
або 7, 2 %. 

Міністерство регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України (нині Міністерство розвитку 
громад та територій України) виокремило 
області, які стали лідерами у формуванні 
територіальних громад (табл. 1). 
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1. Рейтинг областей щодо формування об’єднаних територіальних громад 

Область Загальний 
рейтинг 

Рейтинг областей щодо формування спроможних громад 
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Житомирська 1 5 2 1 1 3 4
Чернігівська 2 4 4 3 1 1 6
Дніпропетровська 3 2 3 5 1 8 1
Запорізька 4 3 1 2 1 6 1
Хмельницька 5 9 5 4 8 4 1
Волинська 6 10 6 6 1 11 1
Сумська 7 8 11 11 3 2 2
Чернівецька 8 13 9 9 7 1 10
Донецька 9 1 12 12 17 1 1
Тернопільська 10 16 8 8 4 10 5
Миколаївська 11 7 7 10 9 1 11
Луганська 12 6 10 7 11 6 1
Івано-Франківська 13 20 15 17 5 11 7
Харківська 14 11 20 21 19 7 1
Рівненська 15 23 18 16 10 5 1
Полтавська 16 12 16 15 6 4 8
Херсонська 17 17 14 14 14 1 9
Черкаська 18 15 13 13 2 7 14
Одеська 19 14 17 18 16 9 16
Львівська 20 14 19 19 12 11 12
Київська 21 19 22 20 15 4 15
Вінницька 22 22 23 22 13 4 13
Кіровоградська 23 18 21 23 18 11 3
Закарпатська 24 24 24 24 20 11 17

Джерело: [22]. 

Серед лідерів Житомирська, Чернігівсь-
ка, Дніпропетровська, Запорізька та Хмель-
ницька області. Найнижчі місця рейтингу 
посідають Закарпатська, Кіровоградська, 
Вінницька, Київська, Львівська області. 

Кількість районів, де не створено жодної 
ОТГ, має позитивну тенденцію до зменшен-
ня і становить 123 райони. Найбільше їх у 
Харківській області – 10; Одеській – 16; Кі-
ровоградській – 18; Київській – 15; Закарпат-
ській – 20; Вінницькій – 13, Донецькій – 17 та 
Херсонській областях – 14 районів.  

До переваг об’єднаних територіальних 
громад віднесень створення на їх території 
центрів надання адміністративних послуг 
(ЦНАПів), які забезпечують комфортні умови 
та доступність таких громадянам (рис. 3).  

Отже, протягом аналізованого періоду  
кількість ЦНАПів збільшується і у 2019 р. 
досягла 796 од., що є позитивним  
результатом: порівняно з базисним роком 
темп зміни - 25 %. 

У 2019 р. прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом мають 806 об’єднаних 
територіальних громад, або 86,1% (з ураху-
ванням 24 міст обласного значення, в яких 
відбулося приєднання). За перше півріччя 
2019 р. доходи загального фонду ОТГ (без 
урахування надходжень із державного бю-
джету) склали 17,6 млрд грн, або 13,7% від 
загального обсягу доходів усіх місцевих бю-
джетів України (табл. 2). 
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Рис. 3. Кількість центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних  

територіальних громадах, 2015-2019 рр.  

Джерело: [23]. 

2. Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів у першому півріччі 
2019 р. 

Найменування  
платежів 

Надходження 
за перше  
півріччя 
 2019 р. 

665 ОТГ, утворених у 2015-2017 рр. 
(5620,7 тис. осіб) 

141 ОТГ, 
утворена у 

2018 р. (у т.ч. 
24 міста  
обласного  
значення, в 

яких відбулося 
приєднання 
(2694,6 тис. 

осіб) 
Надходження Відхилення 

Надходження 
за І-й квартал 

2019 року 

перше 
півріччя 
2018 р. 

(тис. грн) 

перше 
півріччя 
2019 р. 

(тис. грн)

+/- % 

Податок на доходи  
фізичних осіб 

10303,6 5214,3 6160,8 946,5 118,2 4142,8 

Акцизний податок (усього) 1198,1 713,3 715,6 2,3 100,3 482,4
У т.ч. акцизний податок з 
палива 

816,1 568,0 552,9 -15,1 97,3 263,2 

Місцеві податки і збори 
(усього) 5337,1 2752,8 3372,2 619,4 122,5 1964,9 

У тому числі:   
плата за землю 2415,5 1266,2 1966,0 699,9 155,3 449,5
єдиний податок 2561,4 1318,0 1535,7 217,7 116,5 1025,8
нерухоме майно 334,3 155,8 205,7 49,9 132,0 128,6
Плата за надання  
адміністративних послуг 203,9 112,7 118,9 6,2 105,5 85,0 

Усього 17 587,0 9 021,5 10 705,5 1 684,0 118,7 6 881,5
Джерело: [ 22]. 

У загальній структурі доходів загального 
фонду питома вага податку на доходи фізи-
чних осіб становить 17,0%, із показником 

надходження 6 млрд грн. Крім цього, на-
дійшло: плати за землю - 2 млрд грн, єди-
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ного податку - 1,5 млрд грн, податку на не-
рухоме майно -205 млн гривень. 

Загальний обсяг видатків місцевих  
бюджетів у січні-червні 2019 р. склав  
261,5 млрд грн, що на 10,1 млрд грн менше 
від обсягу видатків, здійснених за аналогіч-
ний період 2018 р. Із зазначеної суми на ви-
датки загального фонду в поточному році 
припадало 225,8 млрд грн, що на 13,9 млрд 
грн менше минулорічного (рис. 4). 

У структурі видатків місцевих бюджетів 
переважають видатки на оплату праці та на-
рахування на заробітну плату (36 %), видат-
ки на соціальне забезпечення (20%) та інші 
поточні видатки (18,5 %). 

Із загального фонду бюджетів ОТГ, в 
яких зареєстровано майже 2% населення 
України, профінансовано видатків на суму 
28,6 млрд грн (або 11 % загальної суми ви-
датків усіх місцевих бюджетів України), у 
тому числі: на зарплату з нарахуваннями 
спрямовано 18,5 млрд грн (64,7% від усієї 

суми видатків); на оплату комунальних  
послуг та енергоносіїв – 9,9 млрд грн (6,0%) 
[22]. 

Одним із напрямів посилення ефективно-
сті фінансового регулювання як на держав-
ному, так і на регіональному рівнях є запро-
вадження системи фінансового контролінгу, 
завдання якого, на нашу думку, доцільно 
звести до визначення потреби відповідних 
інституційних одиниць у фінансовій інфор-
мації; удосконалення аналітичних засад фі-
нансової політики; координації процесу 
планування, прогнозування, контролю за 
формуванням і використанням фінансових 
ресурсів регіону; порівняння планових і фа-
ктичних показників виконання загального та 
спеціального фондів; визначення альтерна-
тив ухвалення управлінських рішень щодо 
використання фінансових ресурсів [1]. Ос-
новні видатки місцевих бюджетів за перше 
півріччя 2019 р. (загальний, спеціальний 
фонд) представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Структура видатків місцевих бюджетів за перше півріччя 2019 р.  

(загальний та спеціальний фонд), млрд грн  

Джерело: [23]. 

Протягом січня-червня 2019 р. місцеві  
бюджети отримали з державного бюджету 
трансфертів на загальну суму 136,1 млрд грн, 
зокрема: 

• базова дотація – 5,2 млрд грн (3,8 % від 
обсягу отриманих місцевими бюджетами 
трансфертів); 

• медична субвенція - 27,7 млрд грн 
(20,4 % від обсягу отриманих місцевими бю-
джетами трансфертів); 

• освітня субвенція - 42,1 млрд грн 
(30,9 % від обсягу отриманих місцевими бю-
джетами трансфертів); 

• субвенції на соціальний захист населен-
ня - 48,7 млрд грн (35,8 % від обсягу отрима-
них місцевими бюджетами трансфертів); 
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• субвенція на формування інфраструкту-
ри ОТГ - 0,7 млрд грн (0,5 % від обсягу отри-
маних місцевими бюджетами трансфертів); 

• субвенція на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих те-
риторій - 2,0 млрд грн (1,5 % від обсягу отри-
маних місцевими бюджетами трансфертів); 

• субвенція на утримання доріг -  
6,6 млрд грн (4,8 % від обсягу отриманих 
місцевими бюджетами трансфертів) [22]. 

Отже, передача видаткових повноважень 
регіонам та право самостійного встановлен-
ня місцевих податків вигідна, насамперед, 
регіонам із високим рівнем доходів, а це 
означає, що можливості надавати суспільні 
послуги в «багатих регіонах» і надалі будуть 
вищими, аніж у «бідних регіонах», тобто еко-
номічно потужні регіони ставатимуть сильні-
шими. По-іншому, бюджетна децентралізація 
не є необхідною і достатньою умовою дифе-
ренціації регіонального розвитку [3]. 

Серед очікуваних результатів реформу-
вання місцевого самоврядування й децент-
ралізації влади в Україні розрізняють: поси-
лення правової, організаційної та матеріа-
льної спроможності територіальних громад, 
органів місцевого самоврядування, прова-
дження їх діяльності з дотриманням прин-
ципів та положень Європейської Хартії міс-
цевого самоврядування; доступність публіч-

них послуг, підвищення їх якості; впрова-
дження механізму здійснення місцевими 
держадміністраціями та населенням конт-
ролю за наданням органами місцевого са-
моврядування, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади пуб-
лічних послуг; запровадження стандартів 
(нормативів) якості публічних послуг, що 
надаються населенню органами місцевого 
самоврядування базового та регіонального 
рівня, критеріїв оцінювання якості; ство-
рення сприятливих правових умов для мак-
симально широкого залучення населення до 
прийняття управлінських рішень [13]. 

Висновки. Оцінки сучасного стану та за-
гальні характеристики напрямів розвитку 
об’єднаних територіальних громад в Україні 
в умовах становлення механізму децентра-
лізації показали, що: залежно від типу гро-
мади, пріоритетним напрямом їх розвитку 
має стати системне сприяння зростанню до-
ходів громадян, пошук альтернативних спо-
собів підвищення зайнятості населення, а 
також поліпшення умов соціального захисту. 
Поряд із цим пріоритетним завданням міс-
цевого самоврядування повинно бути орга-
нізаційно-економічне і практичне сприяння 
раціональному використанню ресурсів та 
активів, зокрема землі, інфраструктури, 
об’єктів комунальної власності тощо. 
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Samborska O.Yu, Kolesnyk T.V. Assessment of the current state and directions of the development of united territorial 

communities in terms of decentralization 

The purpose of the article is to study the current state and features of the development of united territorial communities in 
Ukraine and to improve the work of local self-government bodies. 

Research methods. In the research process were used the following scientific methods: systematic approach and economic and 
statistical methods, namely graphical, comparison, method of averages (for the research process of development trends of united 
territorial communities in Ukraine); analytical and forecasting (for identifying specific groups of areas that are different in popula-
tion, social and economic growth, intergovernmental transfers). 

Research results. New directions for the development and improvement of the decentralization reform were proposed. It has 
been proved that budget decentralization is not a necessary and sufficient condition for differentiation of regional development in 
Ukraine. State policy on local self-government is based on interests of residents of territorial communities and provides for the 
transfer of a large part of powers, resources and responsibilities from local authorities to local self-government bodies. 

Elements of scientific novelty. Further implementation of the directions for the development of united territorial communi-
ties will allow to form a proper level of work of local self-government bodies as effectively and quickly as possible.  

Practical significance. The system of decentralization measures in Ukraine was improved. The substantiated proposals will 
help to increase the socio-economic development of united territorial communities in Ukraine. As a result of the research, it has 
been solved an important scientific problem, which consists of the development of possible ways for reforming and improving the 
system of public administration by introducing decentralization of power in Ukraine. Tabl.: 2. Figs.: 4. Refs.: 24. 

Keywords: decentralization; local self-government; society; transfers; infrastructure; expenses. 

Samborska Oksana Yuriivna – candidate of economic sciences, associate professor (docent) of the department of 
administrative management and alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University (3, Soniachna st., 
Vinnytsya) 
Е-mail: super_oksana30@ukr.net  
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-1911-9138 
Kolesnyk Tetiana Vasylivna – candidate of economic sciences, associate professor (docent) of the department of 
administrative management and alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University (3, Soniachna st., 
Vinnytsya) 
Е-mail: sergej.kolesnik@gmail.com 
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-2061-3184 

 
Самборская О.Ю., Колесник Т.В. Оценка современного состояния и направления развития объединённых террито-

риальных общин в условиях децентрализации 

Цель статьи – исследовать современное состояние и особенности развития объединенных территориальных общин в 
Украине и определить направления совершенствования управленческой деятельности органов местного самоуправления. 

Методика исследования. В процессе исследования тенденций развития объединенных территориальных общин (ОТО) 
в Украине использован системный подход и экономико-статистические методы (графический, сравнения, средних вели-
чин); аналитический и прогнозирования для выделения отдельных групп областей, отличающихся численностью населе-
ния, социальным и экономическим ростом, межбюджетными трансферами. 

Результаты исследования. Предложены новые направления развития и совершенствования процессов децентрализа-
ции. Доказано, что бюджетная децентрализация не является необходимым и достаточным условием дифференциации 
регионального развития в Украине. 

Элементы научной новизны. Дальнейшая реализация направлений развития объединенных территориальных общин 
позволит максимально эффективно и быстро сформировать надлежащий уровень организационно-экономической работы 
органов местного самоуправления. 

Практическая значимость. Предложены меры относительно направлений совершенствования основ оценки социаль-
но-экономических процессов, происходящих в развитии объединенных территориальных общин в Украине. Табл.: 2.  
Илл.: 4. Библиогр.: 24. 
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Я.В. ГОНТАРУК 

Перспективи розвитку енергозабезпечуючих 
кооперативів на селі 

 
Мета статті – розглянути перспективи створення енергозабезпечуючих кооперативів із надання послуг з пе-

реробки соломи на пелети для потреб домогосподарств, а також перспективи реалізації програми розвитку сіль-
ськогосподарських енергозабезпечуючих кооперативів. 

Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи, як аналіз і синтез (у процесі дослі-
дження складових державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів), монографічний (аналіз 
наукових здобутків українських й іноземних учених щодо проблем розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів), абстрактно-логічний аналіз (теоретичні узагальнення та формулювання висновків і пропозицій за 
результатами проведеного дослідження). 

Результати дослідження. Висвітлено проблеми і перспективи розвитку сільськогосподарських енергозабезпе-
чуючих кооперативів та напрями їх розвитку в Україні. Проаналізовано позитивний досвід державної підтримки 
обслуговуючої кооперації на прикладі «Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, коопе-
ративного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки» Вінницького регіону. 

Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку варіанти інтеграції господарств населення в більш 
укрупнені господарські форми. Аргументовано пріоритетність розвитку енергозабезпечуючої кооперації в сільсь-
кому господарстві, спрямованої на посилення енергонезалежності держави та розвитку альтернативних джерел 
енергії. Обґрунтовано економічну доцільність створення енергозабезпечуючих кооперативів. 

Практична значущість. Вмотивовано перспективи створення кооперативів щодо надання послуг з переробки 
соломи для енергетичних потреб агропідприємств та сільського населення. Вказано перспективи реалізації про-
грами розвитку сільськогосподарських енергозабезпечуючих кооперативів у межах України. Табл.: 5. Рис.: 1.  
Бібліогр.: 19. 

Ключові слова: енергозабезпечуючий кооператив; сільське господарство; сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив; фермерське господарство; особисте селянське господарство; державна підтримка. 
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© Постановка проблеми. В сучасних умовах 
трансформаційних перетворень у сферах 
економічної, соціальної, суспільної і полі-
тичної діяльності важливе значення має ко-
оперативний рух, який можливий у формі 
різних кооперативних об’єднань і організа-
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цій. В аграрному секторі економіки обслуго-
вуючій кооперації належить пріоритетне 
значення серед інших видів кооперації в Ук-
раїні, що на сучасному етапі підтримує та 
сприяє становленню ринкових відносин на 
селі. 

Об’єднуючись в обслуговуючі кооперати-
ви, сільськогосподарські виробники отри-
мують можливість ефективніше працювати 


