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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
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к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

DECENTRALIZATION IN UKRAINE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF UNITING
TERRITORIAL COMMUNITIES

Pronko L.
Candidate o f  Economic Sciences, associate professor, 

Vinnytsia National Agrarian University

Анотація
Проаналізовано основні етапи проведення реформи, визначено основні повноваження та можливості 

децентралізації влади в Україні починаючи з 2014 року. Досліджено, що перспективними планами форму
вання територій громад покрито 90,3 % території країни. Об’єднані громади здобули повноваження та 
ресурс, які мають міста обласного значення, зокрема -  зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60 % пода
тку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю залишаються надхо
дження від податків: єдиного, на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та 
податку на майно (нерухомість, земля, транспорт). Доведено, що місцеві бюджети зараз володіють ресур
сною базою, яка була значно збільшена, і це стосується не лише об’єднаних громад. Робиться все можливе, 
щоб нові можливості були максимально ефективно реалізовані. Обгрунтовано, що лише об’єднуючись, 
долаючи певні перешкоди на початку, громади, тим не менше, закладають важливі основи для свого еко
номічного розвитку в перспективі, бо отримують територіальні, земельні, демографічні ресурси, мають 
змогу облаштувати інфраструктуру.

Abstract
The basic stages of realization of reform are analysed, basic plenary powers and possibilities of decentraliza

tion of power are certain in Ukraine, beginning from 2014.lt is investigated that 90,3 % of the country's territory 
is covered by long-term plans for the formation of community territories. The united communities have acquired 
the powers and resources that cities of regional significance have, in particular, the transfer to the local budgets of 
OTG of 60 % of the personal income tax on their own powers. In addition, revenues from taxes remain entirely on 
the ground: a single tax, on the profits of enterprises and financial institutions of communal property and property 
tax (real estate, land, transport). It has been proven that local budgets now have a much larger resource base, and 
not just united communities. Every effort is being made to make the new opportunities as effective as possible. It 
is justified that only by uniting, overcoming certain obstacles in the beginning, communities, however, lay im
portant foundations for their economic development in the future, because they receive territorial, land, demo
graphic resources, have the opportunity to arrange infrastructure.

Ключові слова: територіальні громади, децентралізація, реформа, місцева влада, місцеве самовряду
вання, місцевий бюджет, фінансова децентралізація.

Keywords: territorial communities, decentralization, reform, local government, local self-government, local 
budget, financial decentralization.

Децентралізація -  шлях прогресу, який обирає 
країна внаслідок проведення реформи. Демократія 
є найдієвішою формою розвитку суспільства, оскі
льки дає можливість людям обирати керівників та 
контролювати владу. Саме влада народу найшви
дше та найраціональніше реагує на виклики сучас
ності [1].

Революцією Гідності українці підтвердили, що 
вони європейці, цінують демократію та народов
ладдя, як і громадяни європейських країн.

Станом на початок реформи у 2014 році тільки 
6 регіонів в Україні були самодостатніми, що ви

кликало значну регіональну диспропорцію, а відпо
відно -  і якість життя та послуг, що отримували ук
раїнці. У 92 % сільських громад проживало 
менше 3000 жителів, майже 11 % сільських те
риторіальних громад мали менше 500 жителів 
[2]. Водночас у понад 50 % сільських громад до- 
таційність складала понад 70 %. 483 територіа
льні громади взагалі на 90 % утримувалися за 
рахунок дотацій (рис. 1).

Ці виклики вимагали проведення кардиналь
них реформ в частині державного управління, міс
цевого самоврядування та територіальної організа
ції влади в Україні [8].
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Розподіл територальних громад за 
чисельністю населення
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В Україні 92 % сільський територіальних 
громадах -  менше 3000 жителів. Майже 11 

% громад менше 500 жителів.

У понад 50 % сільських територіальних громаг 
дотацшнісіь становить більше 70%.

453 територіальних громади на 90 % утри
муються за рахунок коштів держвного бю

джет'

Рис. 1. Стан та проблеми початку проведення реформи в Україні

Проаналізуємо основні етапи проведення ре
форми, визначимо основні повноваження та мож
ливості децентралізації влади в Україні починаючи 
з 2014 року.

1. Добровільне об'єднання та укрупнення 
територіальних громад.

Реформа децентралізації дала поштовх до фор
мування дієздатного та найбільш наближеного до 
громадянина інституту влади -  місцевого самовря
дування [10]. Добровільне об'єднання територіаль
них громад дозволило новоутвореним органам міс
цевого самоврядування дістати відповідні повнова
ження та ресурси, що їх раніше мали міста 
обласного значення. Інтереси громадян, які мешка
ють на території об’єднаної громади, тепер пред
ставляють обраний голова, депутатський корпус та 
виконавчі органи ради громади, що забезпечують 
реалізацію наданих законом повноважень в інтере
сах громади. У населених пунктах, що увійшли до 
складу об’єднаної громади, право жителів на міс
цеве самоврядування та надання послуг громадя
нам забезпечують обрані ними старости [9].

Збільшення та об’єднання громад здійсню
ється шляхом добровільного об’єднання з ураху
ванням думки громадян. Обов’язковим при плану
ванні створення громад є визначення потенційних 
ресурсних можливостей громади для економічного 
та соціального розвитку і можливості забезпечити 
надання якісних послуг жителям.

1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України

своїм розпорядженням ухвалив Концепцію рефор
мування місцевого самоврядування та територіаль
ної організації влади в Україні. Ухвалив він Конце
пцію не просто так -  перед цим провідні експерти 
Ради Європи повністю підтвердили відповідність 
Концепції європейським принципам самовряду
вання та рекомендували її як основу для розробки 
подальшої нормативної бази [5].

Верховна Рада не відставала, і вже 17 червня 
2014 року було прийнято Закон України «Про спів
робітництво територіальних громад» (саме про 
співпрацю, а не добровільне об’єднання, це різні за
кони -  важливо їх розрізняти).

Спираючись на такі інституційні засади, як По
зачергове послання Президента України, затвер
джену Кабміном також у 2014 році Стратегію ста
лого розвитку «Україна 2020», Коаліційну угоду. 
Програму діяльності Кабінету Міністрів України, 
Верховна Рада затвердила План законодавчого за
безпечення реформ в Україні. Важливим етапом у 
створенні законодавчого підгрунтя для змін мало 
би бути прийняття змін до Конституції України в 
частині децентралізації [4;7;9].

Наприкінці переломного 2014 року було ухва
лено два важливі закони:

• Закон України «Про внесення змін до Подат
кового кодексу України та деяких законодавчих ак
тів України щодо податкової реформи».

• Закон України «Про внесення змін до Бюдже
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тного кодексу України щодо реформи міжбюджет- 
них відносин». Ухвалення цього Закону дало мож
ливість громадам навіть до об’єднання відчути пе
реваги децентралізації, бо збільшилися можливості 
місцевих бюджетів. Власні ресурси місцевих бю
джетів зросли майже втричі, загалом обсяг фінан
сових ресурсів збільшився майже на 15 %, що в но
мінальних цифрах склало 34,1 млрд гривень. Зро
сли обсяги фінансування освіти (13 %) та охорони 
здоров’я (12 %).

Крім того, цього року Державний Фонд регіо
нального розвитку отримає 5,7 млрд грн із держав
ного бюджету, що, серед іншого, включає 1 млрд 
грн на реалізацію проектів територіальних громад. 
Тобто, це означає, що окрім бюджетних коштів, мо
жна виграти державний грант під різні проекти, по
давши на розгляд Державного Фонду регіонального 
розвитку відповідні проектні заявки.

Головною подією децентралізації 2015 року 
стало ухвалення 5 лютого 2015 р. Закону «Про доб
ровільне об’єднання територіальних громад». Ух
валення Закону дало початок дуже важливому про

цесу укрупнення базових територіально-адмініст
ративних одиниць в Україні, яких до реформи було 
надзвичайно багато, але ефективність діяльності 
органів влади там була низька [8].

Наприклад, до реформи в України існувало 11 
520 територіальних громад: із них 458 міських, 783 
селищних і 10 279 сільських. Після завершення 
об’єднавчого процесу заплановано створення при
близно 1500 потужних дієздатних громад.

На сьогодні ми маємо приблизно десяту час
тину від запланованої цифри -  близько 800 громад 
створили 159 об’єднаних громад.

Станом на 10 січня 2020 року, в Україні ство
рено 1029 об’єднаних територіальних громад з на
селенням 11,7 мільйонів людей (таблиця 1), з яких 
49 об’єднаних територіальних громад очікують рі
шення ЦВК на проведення перших виборів та 44 
ОТГ з адміністративним центром у містах облас
ного значення. Перспективними планами форму
вання територій громад покрито 90,3 % території 
країни. Лідери та аутсайдери зі створення спромо
жних громад у переліку регіонів за минулий рік 
майже не змінювалися [6].

Таблиця 1
Формування об’єднаних територіальних громад в Україні станом на 01.01. 2020 року

№п/п Область
Кількість ОТГ, в яких відбулися перші 

вибори та ОТГ з адміністративними 
центрами у містах обласного значення

Кількість ОТГ, які очі
кують рішення ЦВК 

про призначення пер
ших виборів

1 Вінницька 46 2
2 Волинська 54
3 Дніпропетровська 71 3
4 Донецька 13 6
5 Житомирська 56 1
6 Закарпатська 16 3
7 Запорізька 56 4
8 Івано -Франківська 39
9 Київська 24 9
10 Кіровоградська 27
11 Луганська 18 6
12 Львівська 41
13 Миколаївська 42 1
14 Одеська 37
15 Полтавська 53 4
16 Рівненська 45 2
17 Сумська 38
18 Тернопільська 53
19 Харківська 23 1
20 Херсонська 33 4
21 Хмельницька 51
22 Черкаська 57 3
23 Чернівецька 37
24 Чернігівська 50

Разом 980 49

Такими є основні дані проведеного Монітори
нгу процесу децентралізації та реформування міс
цевого самоврядування Міністерства розвитку гро
мад та територій України у 2019 році.

Отже, у 2019 році було створено 223 ОТГ, тоді

як у 2018 році -  лише 141. Тобто процес децентра
лізації продовжується, в нього повірили, і опір про
тивників долається. Загалом вже створено 1029 
ОТГ, у які об’єдналися 4698 громад (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка створення ОТГ в Україні, 2015-2019pp..

Знаємо, що багато з ОТГ слабкі -  як правило, 
там, де приймалися політичні чи емоційні рішення. 
Однак, негативним залишається і той факт, що 6263 
громад досі не об’єдналися, чим погіршують перс
пективи свого власного розвитку.

У грудні минулого року відбулися вибори до 
новостворених ОТГ, ще 49 об’єднаних громад го
тові до призначення перших виборів і чекають на 
рішення ЦВК».

За даними здійсненого Моніторингу у 2019 
році, найбільш динамічними показниками реформи 
також були:

-  Співробітництво громад: на початок 2019 
року громади уклали 296 договорів про співпрацю, 
а на початок 2020 -  530 договорів: плюс 234 дого
вори [5].
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2015р . 2016р . 2017р . 2018р . 2019р . 2015-2019р.
Рис. 3. Середня кількість територіальних громад, що об ’єдналися в ОТГ та середня чисельність насе

лення однієї ОТГ, 2015-2019 рр..

-  Створення центрів надання адміністративних 
послуг: 775 ЦНАП на початок 2019 -  806 ЦНАП на 
початок 2020: плюс 31 ЦНАП. Більшість з нових 
центрів відкривали саме в об’єднаних громадах.

Крім того, значно активізувався 2019 року про
цес приєднання громад до ОТГ та міст обласного

Рейтинг областей щодо формування спроможності

значення. Процедуру приєднання сусідніх громад 
пройшли вже понад 100 ОТГ. Загалом до них доєд- 
налися майже 250 сусідніх сільських та селищних 
рад. За спрощеною процедурою понад 100 громад 
приєдналися до 44 міст обласного значення (рис. 3).

Таблиця 2
: за і

Область

Зага
льний
рей
тинг

Рейтинг областей щодо формування спроможності громад
1 2 3 4 5 6 7

К-сть
насе
лення
ОТГ

Площа
ОТГ

К-сть тери- 
тор. 

громад, які 
не об’єдна

лися

Райони,
не

охопл.
обєдн

чи
приєд
нанням

К-сть ОТГ 
з чисел, 
менше 5 
тис. осіб

ОТГ з адм 
центрами і 
містах обл. 

знач.

По
кри

ття пе
репек 
пла
нами

Жито
мирська 1 5 3 3 1 11 3 3

Дніпро
петров
ська

2 2 2 2 1 16 7 1

Черні
гівська 3 4 4 4 1 14 2 4

Хмель
ницька 4 8 5 5 2 9 4 1

Запорі
зька 5 3 1 1 1 19 9 1

Волин
ська 6 10 6 6 1 12 6 1

Сумська 7 9 12 12 3 10 1 2
Доне
цька 8 1 11 11 16 5 9 1

Черніве
цька 9 14 8 10 7 6 2 11

Терно
пільська 10 16 9 8 4 17 2 6

Микола
ївська 11 6 7 9 8 15 9 12
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Луган
ська 12 7 10 7 10 22 11 1

Рівнен
ська 13 21 15 14 9 8 2 1

Івано-
Фран
ківська

14 22 17 18 5 3 2 8

Харків
ська 15 12 19 19 18 1 5 1

Полтав
ська 16 11 16 16 6 18 4 7

Херсон
ська 17 17 14 13 13 20 2 10

Черка
ська 18 15 13 15 2 21 10 15

Одеська 19 13 18 17 16 6 8 17
Київ
ська 20 18 22 20 15 4 4 16

Львів
ська 21 20 21 22 12 7 11 13

Закар
патська 22 24 24 24 14 2 9 9

Вінни
цька 23 13 23 21 11 13 2 14

Кірово
градська 24 19 20 23 17 23 11 5

За минулий рік п ’ятірка регіонів -  лідерів ре
форми змінилася не суттєво. На початку 2019 року 
рейтинг областей з формування спроможних гро
мад очолювали Хмельницька, Житомирська, Черні
гівська, Запорізька та Волинська області. На поча
тку 2020 -  Житомирська, Дніпропетровська, Черні
гівська, Хмельницька та Запорізька області.

П ’ятірка регіонів-аутсайдерів теж не зазнала 
значних змін. На початку 2019 року це були Вінни
цька, Полтавська, Київська Кіровоградська та Зака
рпатська області. На початку 2020 -  Київська, 
Львівська, Закарпатська, Вінницька та Кіровоград
ська області (таблиця 2).

Закарпаття змогло піднятися на два щаблі у 
рейтингу лише після того, як Закарпатська ОДА ро
зробила, а Кабінет Міністрів у грудні 2019 року за
твердив перспективний план формування територій 
громад області [2].

Перелік областей, в яких є затверджені перспе
ктивні плани, поповнився нарешті Закарпатською 
областю. Однак ще майже 10 % території залиша
ється без проектних громад. Найбільш проблем
ними досі є Одеська, Київська області, також багато 
невирішених питань у Вінницькій, Черкаській та

Львівській. ОДА зобов’язані розробити і подати пе
рспективні плани формування територій громад 
для затвердження Урядом.

2. Фінансова децентралізація
Ефективне місцеве самоврядування та забезпе

чення ним поступального соціально-економічного 
розвитку відповідних територій має супроводжува
тися збільшенням ресурсної та фінансової бази. Де
централізовані повноваження мають бути забезпе
чені відповідним ресурсом для якісного виконання 
[6].

Тому із внесенням змін до Податкового та Бю
джетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим 
самоврядуванням отримано більше фінансів для 
підвищення економічної спроможності.

Об’єднані громади здобули повноваження та 
ресурс, які мають міста обласного значення, зок
рема -  зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60 
% податку на доходи фізичних осіб на власні пов
новаження. Окрім того, на місцях повністю залиша
ються надходження від податків: єдиного, на при
буток підприємств і фінансових установ комуналь
ної власності та податку на майно (нерухомість, 
земля, транспорт) [9].
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ЗДОБУТКИ РЕФОРМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Схвалені Парламентом зміни до бюджетного та податкового 
законодавства кардинально змінили якість фінансового забезпечення 
територіальних громад.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ.

2014 2015

на 14,7%
збільшився обсяг
фінансових
ресурсів

майже втричі 
зросли власні 
ресурси місцевих 
бюджетів

зменшилась кількість 
дотаційних місцевих бюджетів; 
96,3% у 2014 

2015 74,6% V 2015

2015 зросла кількість місцевих 
бюджетів-донорів:
3,7% у 2014 
15,2% у 2015

10,2% місцевих бюджетів стали повністю 
збалансованими. У 2014 році таких 
бюджетів не було

З млрд. гри передбачено у Державному 
фонді регіонального розвитку на 
створення інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад

Освіта Охорона здоров'я 
2015 ^ ^  „«<9*2015

Г2014
зросли обсяги фінанс\иаиня

■
 Посилено відповідальність профільних міністерств за належне 
фінансування освпньої та медичної галузей: вони зобов'язані 
реформувати систему соціальних стандартів та оновити фінансові 
щ нормативи бюджетної забезпеченості Це перший крок до 100% 
фінансування делегованих державою повноважень.

Нова система вирівнювання дозволяє залишати більшу 
частину коштів на місцях Органи місцевого 
самоврядування стали менше залежати від прийнятих в 
центрі рішень

Запроваджено стимулюючу систему фінансового вирівнювання 
спроможності територіальних громад Раніше з місцевих 
бюджетів донорів на користь державного бюджету вилучались 
100% коштів, тепер 50%

Ці органи місцевого самоврядування забезпечать своїм 
громадянам більш якісні послуги

Закладено механізми с іимулювоння громад до об'єднання: 
об'єднані відповідно до перспективного плану' громади 
оіримають дохідну базу та видаткові повноваження, як у міст 
обласного значення

ПОДАТКОВА СИСТЕМА.

І* .І Орієнтовні надходження

V.7

податок з комерційної та 
иежитлової нерухомості

11.7 млрд. грн

МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ.

плата за землю переведено до категорії місцевих податків. Це 
перший крок до повсюдності місцевого самоврядування, оскі льки 
виключно органи місцевого самоврядування встановлюють ставки та 
пільги за цим податком, навіть за межами населених пунктів

5% акцизу з тютюнових виробів, алкогольних напоїв та нафтопродуктів оріиР 
товиі надходження 8.1 млрд. грн з 2015 року кошти можуть бути спрямовані на 
комунальне дорожи« господарство (раніше місцева аіада отримувала кошти на 
'дороги у вигляді субвенції з державного бюджету (2.4 млрд. гри.), яка надходила 
нерівномірно), іа новою системою органи мкиевого самоврядування отримувати 
муть ці кошти напряму через місцеві акцизи та змажуть використовувати за рішен 
н̂ям місцевої ради без вказівок з цен і ру

Розширено право органів місцевого самоврядування 
вс тановлювати с тавки та пільги з місцевих податків та 
зборів. Економія місцевих бюджетів за відсутності 
загальнодержавних пільг може скласти 1 млрд. грн.

Т82 міста отримали можливість здійснювати зовнішні запозичення. Раніше таке право мали 16.
Ліквідовано бюрократичні барєри при здійсненні місцевих запозичень та наданні місцевих гарантій.

обслуговування місцевого боргу віднесено до захищених видатків, інвестори отримали законодавчі 
гарантії захисту своїх коштів

Рис. 4. Переваги запровадження міжбюджетних відносин в ОТГ [10].

До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні від
носини з державним бюджетом (до реформи прямі 
відносини мали лише обласні та районні бюджети, 
бюджети міст обласного значення), для виконання 
делегованих державою повноважень їм надаються

відповідні трансферти (дотації, освітня та медична 
субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури 
громад тощо) (рис. 4).
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Рис. 5. Динаміки результатів фінансової децентралізації.

Як бачимо з рисунка, за новою системою напо
внення місцевих бюджетів, більша частина коштів 
залишається на місцях, а отже місцеві органи влади 
стали менш залежними від центрів. Окрім цього, 
було започатковано стимулюючу систему фінансо
вого вирівнювання спроможності територіальних 
громад [3].

Щодо оподаткування, зазначимо, щодо плату 
за землю переведено до місцевих податків, також 
до місцевих податків стали відносити податок з ко
мерційної та нежитлової нерухомості, місцевий 
транспортний податок. Важливим кроком стало і 
те, що 182 міста отримали можливість здійснювати 
зовнішні запозичення, ліквідовано бюрократичні 
бар’єри та надано місцеві гарантії, що дало можли
вість інвесторам почувати себе більш захищеними.

Законодавчі зміни також надали право органам 
місцевого самоврядування затверджувати місцеві 
бюджети незалежно від дати прийняття закону про 
Державний бюджет.

Позитивні зміни щодо здійснення децентралі
зації влади в Україні спостерігаємо і на даний час. 
Так у 2019 році частка власних доходів місцевих

бюджетів у ВВП дорівнювала 6,8 %, що майже на 2 
% перевищує дані 2014 року (рис. 5).

Такі покращення вже дали перші помітні ре
зультати. Власні доходи місцевих бюджетів з 2014 
по 2018 рік збільшилися на близько 200 млрд. грн. 
(з 68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн). Це -  реальний 
інструмент впливу на досягнення результату та від
повідальність за довіру громад.

Таким чином, за листопад-січень 2019 року мі
сцеві бюджети поповнились на 250,5 млрд грн, що 
на 37,8 млрд грн більше, ніж у 2018 році, бюджети 
міст обласного значення зросли майже на 19 % і 
становили близько 95 млрд грн. (рис 6).

3. Нові повноваження та можливості 
Об’єднані територіальні громади, крім зрос

тання власних фінансових можливостей, у резуль
таті децентралізації мають й інші інструменти за
безпечення економічного розвитку -  здійснення зо
внішніх запозичень, самостійне обрання установ з 
обслуговування коштів місцевих бюджетів відно
сно розвитку та власних надходжень бюджетних 
установ.
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Рис. 6. Динаміка виконання власних доходів місцевих бюджетів

Децентралізовано повноваження у сфері архі
тектурно-будівельного контролю та удосконалення 
містобудівного законодавства, органам місцевого 
самоврядування надано право самостійно визна
чати містобудівну політику [3].

Після прийняття низки законів щодо децент
ралізації повноважень і регулювання земельних ві
дносин громади дістануть право розпоряджатися 
землями за межами населених пунктів. Верховною 
Радою України прийнято закони, які надають мож
ливість децентралізувати частину повноважень 
ЦОВВ щодо надання базових адміністративних по
слуг: реєстрацію нерухомості, бізнесу, місця про
живання особи -  передавши їх на рівень громад.

Сьогодні вже готовий законопроект про муні
ципальну варту, завдяки якому органам місцевого 
самоврядування буде надано дієвий інструмент на
ведення порядку на підлеглій території. Муніципа
льна варта -  це структура, яка має стежити за до
триманням правопорядку, опікуватись питаннями 
благоустрою, незаконних звалищ, місць для парку- 
вання тощо. Вона в жодному разі не може займа
тися кримінальними справами -  це виключно ком
петенція поліції.

Інтенсивно напрацьовуються 'законопрое
кти, покликані чітко розмежувати повнова
ження у  сфері освіти, охорони здоров’я, дозвілля, 
соціально-економічного розвитку, інфраструк
тури між органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади на кожному з тери
торіальних рівнів адміністративно-територіа
льного устрою держави.

Проаналізуємо, що все-таки змінилось за
вдяки проведеній реформі [10].

По-перше -  отримані в результаті децентралі
зації повноваження та ресурси надали органам міс
цевого самоврядування більше можливостей для 
розвитку своїх територій, створення сучасної осві
тньої, медичної, транспортної, житлово-комуналь
ної інфраструктури.

По-друге -  місцева влада стала зацікавленою в 
розвитку інвестиційної привабливості своїх терито
рій на благо громади, адже сплачені тут податки пі
дуть на підвищення якості життя жителів цієї тери

торії. Різноманітні дозволи та реєстраційні докуме
нти для ведення бізнесу можна буде отримувати на 
місцях, громади зможуть самостійно залучати інве
стиції, сприяючи їх соціально-економічному розви
тку.

По-третє -  переваги реформи багато громад 
відчули вже сьогодні: в їх містах, селах і селищах 
почали приводитися до ладу дороги, медичні та 
освітні заклади -  все те, що десятиліттями перебу
вало у занепаді.

По-четверте -  реформа дала поштовх до пов
ноцінного розвитку громад, можливість поліпшити 
життя у кожному населеному пункті та у країні в 
цілому і дозволяє громадянам -  кожному з нас -  са
мостійно господарювати там, де вони живуть.

Але, у процесі проведення реформи виникає 
декілька головних проблем, серед яких можна на
звати:

• Непослідовність нормативного забезпечення. 
Не прийняті зміни до Конституції, що «підвішує» 
прийняття багатьох важливих нормативних актів.

• Нові кадри, нестача знань, брак відповідаль
ності. До складу місцевого самоврядування при
йшло багато активних, хороших людей, які є нова
чками у владі та потребують знань «з нуля». Та й 
для досвідчених представників самоврядування, які 
опинилися в нових умовах, навчання та консульта
тивна допомога не будуть зайвими. Так, наприклад, 
потребують роз’яснення деякі юридичні питання, 
пов’язані з діяльністю нових об’єднаних громад.

Дану проблему називають ще «кадровим голо
дом» для нових виконкомів, оскільки робота в них 
потребує більшого обсягу знать та досвіду. Зараз і 
держава, і міжнародна донорська спільнота пропо
нують активістам, працівникам виконкомів колиш
ніх сільрад та посадовцям органів місцевого само
врядування різноманітні курси, семінари та інші 
форми навчання, але все треба робити системно, 
швидко і «на вчора».

Було і таке, що люди скаржилися на нечітко 
прописану процедуру реєстрації новоутворених 
громад. Спочатку законом переписувалося ліквідо
вувати старі ради. Але знайшовся вихід. Дніпропе
тровська область першою розробила та подала до
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Києва пропозиції щодо удосконалення законодав
чого поля в цьому питанні і наприкінці 2015 року 
процедуру реорганізації (а не ліквідації) було узго
джено. Об’єднана громада ставала правонаступни
ком попередніх, набувала права на активи та пасиви 
попередніх сільрад.

• Також одним із чинників, які спричиняють 
затримки та неузгодженість дій, є складність, бага
топлановість реформи. Концепція реформи вимагає 
узгоджених дій з боку різних секторів, різних міні
стерств та відомств -  зокрема Міністерства освіти 
та науки, Міністерства соціальної політики, Мініс
терства охорони здоров’я тощо. Наразі з ’явилися 
позитивні зрушення в такій координації, але про 
справжню зваженість у роботі говорити одно
значно передчасно. Іншою проблемою є те, що бі
льшість закладів освіти, культури, охорони здо
ров’я, які громадам потрібно взяти на баланс, не ма
ють оформлених належним чином установчих 
документів.

Головний акцент уряд, разом із донорськими 
міжнародними організаціями, робить на підтримці 
об’єднаних громад. Мета -  очевидна: зробити ці 
громади вдалою, яскравою вітриною реформи, щоб 
у всіх інших не виникало сумнівів щодо доцільно
сті об’єднання.

Розроблено 7 законопроектів щодо передачі 
органам місцевого самоврядування права розпоря
дження земельними ділянками державної форми 
власності та розвитку ринку земель, і очевидно, що 
буде здійснено кроки в напрямку ухвалення хоча би 
частини з цих законопроектів. Оскільки, саме за
вдяки передачі повноважень і фінансів на місця 
громади отримали можливість самостійно ухвалю
вати рішення і відповідати за їхню реалізацію. Сві
товий досвід показує, що місцеві проблеми можуть 
ефективно вирішуватися тільки на місцевому рівні. 
Держава ніколи не вирішить проблем кожного ок
ремо взятого села.

Перспективи. Держава передає ресурси та по
вноваження згори-вниз, передає засоби вирішення 
проблем на той рівень, де проблеми виникають, але 
держава ставить одну умову -  руку, що приймає по
вноваження та ресурси разом із відповідальністю, 
треба зміцнити. Декілька невеликих громад треба 
об’єднати у потужнішу громаду, базуючись на гео
графічних, історичних, економічних принципах. 
Для планування таких об’єднавчих процесів обла
сні ради ухвалили перспективні плани розвитку. 
Цей процес не був безхмарним і легким, до цих пла
нів можливі зміни, але суть залишається такою: 
щоб бути в змозі хазяйнувати на своїй землі само
стійно, треба зміцнитися, об’єднуючись [10].

Місцеві бюджети зараз володіють ресурсною 
базою, яка була значно збільшена, і це стосується 
не лише об’єднаних громад. Робиться все можливе, 
щоб нові можливості були максимально ефективно 
реалізовані. У об’єднаних громад є низка префере
нцій і додаткових можливостей, якими важливо 
скористатися.

Нагадаємо, що зараз перспективні плани обла
стей покривають трохи більше 90 % територій об

ластей. Утворено 1045 ОТГ. Щоб прискорити про
цес, за пропозицією Уряду, Парламент спростив 
процедуру затвердження перспективних планів об
ластей, прийнявши в грудні минулого року відпо
відний Закон.

Це дозволило розробити більш збалансовані 
перспективні плани областей, які відповіда
ють Методиці формування спроможних громад. Та
кож Уряд удосконалив підходи до формування 
спроможних громад: визначено критерії оцінки рі
вня спроможності громади, тобто її людського по
тенціалу, фінансових та майнових ресурсів, які да
дуть змогу надавати якісні послуги жителям, вирі
шувати накопичені проблеми, розвивати місцеву 
економіку.

Висновки. Отже, об’єднуючись, долаючи пе
вні перешкоди на початку, громади, тим не менше, 
закладають важливі основи для свого економічного 
розвитку в перспективі, бо отримують територіа
льні, земельні, демографічні ресурси, мають змогу 
облаштувати інфраструктуру.
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